
Jan Baeke, bestuurslid VvL en dichter

“Schrijvers  
denken niet in 
doelgroepen,  
en dat moet  
ook niet.”

Pieter Steinz

“Eerst vertelde ik mijn vrienden wat ik  
had gelezen en waarom ze mijn voorbeeld 
moesten volgen, toen gaf ik blijk van mijn 
liefde voor de literatuur in de krant en in 
boeken, nu kan ik mij ook als directeur  
van het Letterenfonds gaan inzetten voor 
de goede zaak.”
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Schreef,
over ontwikkelingen
in de letteren

Lolies van Grunsven, literair agent

“Er gaat heel veel 
veranderen aan de 
interactie tussen 
auteur en uitgever. 
Zichtbaarheid wordt 
het allerbelangrijkste 
in de toekomst.”

Yra van Dijk, literatuurwetenschapper

“Elektronische 
literatuur lijkt  
steeds meer  
de blik naar  
buiten, op  
de wereld te  
richten.”

Emile Op de Coul, manager rights 
& new business 

“Zoals het hoorspel dank-
zij de radio is ontstaan, 
zo zullen ook internet, 
tablets en smartphones 
nieuwe vertelvormen op-
leveren. (Persoonlijk hoop 
ik dat ze zullen zorgen 
voor een revival van het 
korte verhaal.)”

http://www.letterenfonds.nl/
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Ik ben iemand die graag 
enthousiasmeert
Pieter Steinz, de nieuwe 
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De hele wereld 
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De Frankfurter 
 Buchmesse 
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Het e-book als schuldige
door Emile Op de Coul

Geld verdienen aan  
gratis literatuur
door Jasper Visser 
 

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

Wilt u zich aanmelden
(of afmelden) als abonnee
op Schreef? Dat kan via
www.letterenfonds.nl/post

Cover: 
Shilpa Gupta, zonder titel, 2011. 
Foto: Marc Pluim.
 
Dit werk is tot en met 20 mei 2012  
te zien als onderdeel van de 
soloexpositie van Gupta (1976)  
in het Museum voor Moderne Kunst 
in Arnhem. www.mmka.nl Daarna  
reist de tentoonstelling door naar 
Cultuurcentrum Brugge, België.

Terwijl ik wacht op wat nooit komt: een goed
geklede nieuwslezer, de messias, een Amster
dammer met humor, vliegt de inspiratie me 
overal tegemoet: ‘Mijn oom kent geen woord 
Engels behalve Tuesday’, hoor ik op straat. Een 
openingszin van een kort verhaal waarvan nie
mand weet hoe het afloopt. Ik begin meteen te 
schrijven. Maar soms is de inspiratie van minder 
eenvoudige komaf.

Everything you can  
imagine is real.
Pablo Picasso

Een houten cactus met een dolfijn eraan. Een 
portret van twee Taliban, vriendelijk poserend 
voor een Zwitsers chalet terwijl ze elkaar onder 
schot houden. Een Egyptische slavendrijver 
uit 1877 die Jean heet. Een glazen muiltje. Een 
keppeltje met de geur van mijn broer. Een paard 
op een verjaardagskaart waar overheen met 
gouddraad ‘Gefelici..’ is geborduurd, meer paste 
er niet op. Dit en meer staat in mijn boekenkast 
waarin de boeken de oorspronkelijke bewoners 
waren. Elke dag pingpongt mijn blik van die kast 
naar buiten en terug. Buiten zie ik het schilderij 
waar Breitner niet meer aan toegekomen is. 
Heeftie spijt van. Want wanneer het hier gaat 
herfsten kun je beter al je afspraken afzeggen 
en voor het raam plaatsnemen. Tussen deze 
twee uitzichten gebeurt ‘het’. Ik zit hier maar wat, 
op een niet zo heel comfortabele stoel, in een 
kamertje van niks, waar de verwarming hapert 

en toch ontstaan er scenario’s die daadwerkelijk 
films worden, verhalen die zichzelf schrijven, 
vage invallen die mijn computer uitwoekeren en 
in wonderlijke avonturen veranderen waarover ik 
later weer kan opscheppen, op een saai feestje. 
Alle feestjes zijn saai vergeleken bij het feestje 
in mijn hoofd. Niet dat ik dat feestje zelf hoef te 
organiseren. Natuurlijk, ik haal de spullen in huis 
maar dat gebeurt buiten mijzelf om. Er zit geen 
logica in die objecten in mijn boekenkast, de 
herinnering, de smaak, ze zijn net zo willekeurig 
als mijn gedachten die aan komen waaien. En 
die willekeur is waar ik het van moet hebben.

L’ordre est le plaisir de la 
raison; mais le désordre est 
le délice de l’imagination. 
Paul Claudel

Ik mag die Claudel niet, met zijn rigide devotie 
voor het katholicisme en het feit dat hij zijn zus, de 
beeldhouwster Camille Claudel, tégen het advies 
van de geneesheren in, liet opnemen in een 
inrichting. Maar als wanordelijk denker kun je niet 
kieskeurig zijn. Een plukje hier, een zinnetje daar, 
soms een heel oevre van een van die geesten die 
je weerhouden om zelfmoord te plegen; ze prikke
len allemaal mijn verbeelding die zich niet laat stu
ren. Mijn onderbewuste dat mij meerdere malen 
gered heeft van de voorspelbaarheid, rangschikt 
alles in mijn hoofd tot een geheel, in mijn geval 
meestal een film, waarmee je zonder schaamte, 
met gepaste bescheidenheid en dankzij een be
hoorlijke dosis zelfoverschatting de buitenwereld 
tegemoet kunt treden.

Als ik zou willen dat je  
het begreep, had ik het  
wel beter uitgelegd. 
Johan Cruijff

Het zou een uitspraak van mijn onderbewuste 
kunnen zijn. Want hoewel hij mijn beste vriend 
is, is hij geen heldere vriend. Ingewikkeld doen 
als het makkelijk kan, met licht pretentieuze 
neigingen, narrig in de ochtend en verveeld in 
de namiddag, maar altijd verrassend en goed 
gekleed. Ik nodig hem aan tafel en wacht af. 
Net als ik denk vat te hebben op wat mijn beste 
vriend prijsgeeft, slaat hij toe met een vlijm
scherp mes. Akelig diep, met een snelle stoot 
glijdt het in mijn zachte verbazing. ‘Wtf,’ roept hij 
eigentijds, ‘je denkt toch niet dat je het cadeau 
krijgt? Vooruit, aan de slag, lui en middelmatig 
wezen!’ Geschrokken meng ik al mijn onaffe 
geneuzel, de vergaarde aandenkens in de 
boekenkast, een aangevreten brokje dat voor 
diepgang door moet gaan, andermans visies en 
mijn stemming van dat uur tot een solide massa. 
Een massa die puur goud is in de ogen van de 
kneder. Nu alleen nog wat opwrijven zodat ik 
anderen kan beschijnen en verlichten met mijn 
vondst.

True friends stab you  
in the front. 
Oscar Wilde

Ik veeg het bebloede mes af en leg het tevreden 
naast me neer. 

Alle feestjes zijn saai 
vergeleken bij het feestje 
in mijn hoofd
Coco Schrijber

Coco Schrijber won in 2008 
een Gouden Kalf met haar film 
Bloody Mondays & Strawberry 
Pies. In 2009 werd ze genomi 
 neerd voor de Jan Hanlo Essay 
prijs. Sinds ze op haar achtste 
haar vader op zijn knieën kreeg 
van het lachen met het verhaal 
De Glazen Neger is ze niet meer 
opgehouden met schrijven. 
Momenteel werkt ze aan Ola 
en de Dingen, een speelfilm 
gebaseerd op een scenario 
van eigen hand dat geprodu
ceerd wordt door Talent 
United en John Malkovich.

cartoon: Michiel Moormann
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Alle feestjes zijn saai 
vergeleken bij het feestje 
in mijn hoofd 
door Coco Schrijber
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Er komen zwaardere tijden aan voor de 
schrijvers in Nederland. De boekenomzet is 
in geen jaren zo laag geweest. De boekhan-
del koopt minder in. Veel uitgeverijen zijn 
voorzichtiger met het uitbrengen van moeilijk 
verkoopbare titels en kondigden titelreduc-
ties aan – soms wel van 25 tot 35%. Tegelijk 
wordt er door de overheid gekort op de cul-
tuursubsidies, de kunsten zouden zich meer 
moeten verhouden tot de markt. 

door Aleid Truijens

Een rondetafelgesprek  
over de toekomst van  
schrijvers en de literaire  
uitgeverij

Zichtbaarheid  wordt het aller- 
belang rijkste
Wie is verantwoordelijk voor het inkomen van schrijvers? 
Dat is ook een principieel punt. Als schrijvers niet genoeg 
tijd hebben om te schrijven, stokt de productie van goede 
literatuur, en overleven alleen degenen die commercieel 
scoren met hun werk. Moet de overheid garanderen dat grote 
kunstenaars in alle rust grote kunst kunnen maken? Of mag 
je eisen dat een schrijver, net als iedere burger, zijn eigen 
boterham verdient? 

‘Ik kan nog lang niet leven van mijn boeken!’ reageert Maartje 
Wortel meteen. ‘Ik moet er dus wel allemaal onzin bij doen.’
De toon is gezet. ‘Onzin?’ roep de hele tafel in koor. ‘Neven-
werkzaamheden zijn toch geen onzin?’
 Nee, zo bedoelt ze het ook niet. ‘Ik geef les en ik lees voor. 
Dat vind ik best leuk. Je leert je publiek kennen. En je leert per-
formen. Maar het liefst wil ik zo veel mogelijk tijd besteden aan 
het schrijven van mijn boeken. Ik ben opgevoed met het idee 
dat je moet werken. Ik maak een ochtend schoon bij een oude 
vrouw. Ik neem alle opdrachten aan die ik krijg. Sinds kort heb 
ik een column in Eigen Huis & Interieur. Die benaderden mij 
omdat ik een boek met de titel Dit is jouw huis had geschreven.’
Erna Staal, uitgever: ‘Weer wat geleerd: een goede zoekterm in 
de titel stoppen!’

‘Iedere schrijver wil zijn geld verdienen met schrijven, maar 
dat is niet voor iedereen weggelegd,’ denkt Jan Baeke. ‘Niet alle 
genres liggen goed in de markt. Nu zijn ‘echt gebeurde’ verha-
len populair, meer dan romans. Dichters verkopen al helemaal 
weinig; ik verdien met dichten vrijwel niets. Zelf leef ik van 
allerlei klussen en projecten, zoals het archiefproject dat ik 
momenteel bij Poetry International coördineer. Maar de over-
heid heeft óók een verantwoordelijkheid. Een beschaafd land 
als Nederland moet ruimte bieden om talent te ontwikkelen. 
Daarom is het belangrijk dat er beurzen bestaan.’
MW: ‘Ik ben niet tégen subsidies. Nadat ik van de Rietveld Aca-
demie kwam, heb ik vier maanden een WWIK-uitkering gehad. 
Dat was heel belangrijk, want in die tijd heb ik mijn debuut 
geschreven. Daarna kon ik zelf voor mijn inkomen zorgen. 
Ik ben niet rijk hoor, maar het gaat. Ik probeer het aanvragen 
van beurzen af te wisselen; ik ontving een stimuleringsbeurs, 
vroeg niet aan voor mijn derde boek maar ga voor mijn vierde 
wel weer aanvragen. Maar ik vind het soms wel dubieus als 
schrijvers na veertig jaar nog niet voor zichzelf kunnen zorgen.’

‘Je moet érgens beginnen’, vindt Petra Befort. ‘Bij Cultuur-
Ondernemen proberen wij creatieven, bijvoorbeeld kunstenaars 
in de WWIK, op weg te helpen. Dat gaat goed: ruim 90% van de 
WWIK-kunstenaars stroomt niet uit naar de bijstand. Dat is ver-
heugend. Zo’n stimuleringsregeling werkt dus heel goed.’

Literair agent Lolies van Grunsven merkt dat beginnende 
schrijvers vaak te hoge verwachtingen hebben. ‘Het is onze 
taak om die verwachtingen te temperen. Als een debutant 
denkt dat er 10.000 exemplaren verkocht zullen worden, zeg 
ik: als je er 2.000 verkoopt, doe je het al heel goed! Het instant 
succes, zoals Robert Vuijsje had, overkomt maar een enkeling. 
Je moet jezelf met elk boek verbeteren.’
ES: ‘Het is eerder uitzondering dan regel dat je met je eerste 
boek geld verdient. Je legt een fundament voor nummer drie, 
vier, vijf. Dimitri Verhulst werd ook pas bekend bij boek zes 
– al lijkt iedereen te denken dat De helaasheid der dingen zijn 
debuutroman was.’

Is het prettiger als een auteur subsidie ontvangt en zo daad-
werkelijk tijd heeft om voor de uitgeverij te werken aan zijn 
literaire oeuvre?

ES: ‘Wij zijn ook voor de auteurs bezig hoor, zij niet alleen voor 
ons. Maar het kan geen kwaad als een schrijver af en toe onder 
de mensen is. Eigenlijk is de tijd, anno 2012, zo dat je zichtbaar 
moet zijn. Een ondernemende auteur is doorgaans ook goed 
voor de verkoop van de boeken.’
PB: ‘Ik merk dat veel kunstenaars eenzaam zijn in hun beroep. 
Het doet ze meestal goed om een opdracht te hebben in het 
bedrijfsleven. Daar heerst ook een ander tempo.’
 Maar de balans moet niet doorslaan, daarover is iedereen het 
eens. Zowel inhoudelijk als qua tijd. Dirk van Weelden vertelt 
in Literair overleven dat zijn belastingman, de jaarcijfers over-
ziende, hem vroeg: waarom schrijf je niet wat minder boeken, en 
vaker voor andere opdrachtgevers? Dat levert veel meer op! De 
belastingman zag even over het hoofd dat een schrijver pas voor 
die nevenwerkzaamheden wordt gevraagd op basis van zijn boe-
ken. Het gebruikelijke marktdenken – investeer de meeste tijd in 
lucratieve projecten – gaat niet op voor schrijvers. Als ze niet aan 
romans of gedichten toekomen, worden ze ook niet meer voor de 
(lucratieve) opdrachten gevraagd.

Wat betekent dat voor schrijvers? We praten 
daarover met Jan Baeke (bestuurslid van 
de Vereniging voor Letterkundigen; dichter), 
Petra Befort, (projectleider bij Cultuur-Onder-
nemen), Lolies van Grunsven (literair agent, 
voorheen redacteur bij literaire uitgeverijen), 
Erna Staal (uitgever bij Atlas-Contact) en 
Maartje Wortel (schrijver van een verhalen-
bundel en een roman, debuteerde in 2009) – 
elk op hun eigen manier ervaringsdeskundige. 
Auteur Dirk van Weelden, onder veel meer 
schrijver van het pamflet Literair overleven, 
was op het laatste moment verhinderd door 
een urgente schrijfklus. Illustratief voor het 
onderwerp van dit rondetafelgesprek: ‘be-
drijfsvoering gaat soms voor bezinning’. Wel 
plaatste hij alvast een paar ferme schoten 
voor de boeg. ‘De facto is meer dan 95% 
van de schrijvers niet in staat zich te onder-
houden uit de inkomsten van literair werk. Al 
eeuwen klussen schrijvers bij. De teloorgang 
van de gedrukte pers maakt het moeilijker 
door stukken te schrijven bij te verdienen.  
De literaire blik en daaraan verwante stukken 
verdwijnen uit de massamedia, het woord 
wordt minder waard. Net als iedereen zullen 
schrijvers andere manieren moeten vinden 
om bij te verdienen.’
 

Maartje Wortel:

Veel jonge schrijvers 
willen liever schrijver 
zijn dan schrijven.  
Het gaat om imago  
en roem, vandaar  
dat getwitter. 

ES: ‘Op een geven moment kun je als 
auteur zo veel gevraagd worden dat 
je echt tijd moet gaan blokken om te 
schrijven. Lezingen leiden af en kos-
ten tijd. Drie keer in de week lezin-

gen geven vergt veel meer tijd dan dat ene uurtje voor een zaaltje 
in Drenthe. Je moet ook uitkijken dat je op den duur niet in elk 
panel of praatprogramma zit. Dan wordt het schrijven bijzaak.’
JB: ‘Het is het mooiste als je nevenactiviteiten een voedings-
bodem voor je eigen werk leveren. Maar niet al het schrijfwerk 
leent zich daarvoor – je hebt allerlei verschillende soorten au-
teurs. Sommigen maken werk dat bloeit op de maatschappelijke 
actualiteit; weer anderen maken werk dat zijn kracht ontleent 
aan het radicale buitenstaanderschap.’
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ES: ‘Waaruit blijkt dat? Bij ons staat die liefde voorop.’
MW: ‘Ik voel dat de aandacht, ook qua redactie, naar de belang-
rijke schrijvers gaat.’
ES: ‘Naar die schrijvers gaat meer marketing-inspanning. Maar 
die levert weer omzet op, en daarmee ruimte voor beginnende 
schrijvers. Bestsellerauteurs kunnen op hun beurt zeggen: al die 
onverkoopbare boeken, die bekostigen wij! Daar hebben ze ook 
een beetje gelijk in.’
PB: ‘Je ziet nu al dat kunstenaars meer ondernemend en in-
novatief worden. Kunststudenten vinden elkaar via internet, 
en via social media en bieden zich samen, vanuit verschillende 
disciplines, aan bij een bedrijf. Je moet leren om je afzetmarkt, 
je doelgroep te vinden. Die kan in het begin dichtbij liggen, in je 
persoonlijke netwerk.’
 De telefoon van Jan Baeke gaat, voor de tweede keer. ‘Wat 
heb jij een groot zakelijk netwerk!’ jennen de dames. 
MW: ‘Ach, netwerk. Ik denk vaak: wat doen schrijvers de hele 
dag? Ze zitten almaar te twitteren, of zijn op Facebook. Hun 
gedrevenheid valt me erg tegen. Veel jonge schrijvers willen 
liever schrijver zijn dan schrijven. Het gaat om imago en roem, 
vandaar dat getwitter. Maar je maakt elkaar onrustig met al die 
links naar recensies en interviews. Daarom zit ik er niet meer 
op. Veel van mijn vrienden zijn gestopt met social media.’ 

Uitgevers, boekhandelaren, literair agenten, critici, literatuur-
wetenschappers en fondsmedewerkers hebben allemaal 
werk dankzij de voortgaande productie van literatuur, dus 
deels dankzij de creativiteit, verbeelding en intelligentie van 
schrijvers. De auteur zelf ontvangt in de regel per verkocht 
boek tien procent royalty. Is het denkbaar dat de schrijver 
straks een ZZP’er wordt die zijn producten levert aan de 
hoogste bieder? 

ES: ‘Het is jammer dat mensen roepen dat ze alles zelf wel kun-
nen als ze al gevestigd zijn. Dat zouden ze dan bij hun debuut  
al hebben moeten doen. Redactie, marketing, publiciteit,  

Thomas Vaessens stelde in De revanche van de roman dat  
esthetiek niet tijdloos is, een schrijver zou niet afzijdig  
kunnen blijven. Horen engagement en zichtbaarheid bij het 
literair schrijven?
MW: ‘Dat past niet bij iedereen en dat hoeft ook niet.’ 
LvG: ‘Het verschilt heel erg per auteur. Een schrijver heeft niet 
per se een betere blik op de samenleving. Een auteur moet zich 
vooral niet als een soort DWDD-sidekick tot de maatschappij 
verhouden.’
ES: ‘Bovendien zijn engagement en zichtbaarheid niet het- 
zelfde. Een auteur als A.F.Th. van der Heijden kwam vroeger 
ook al nauwelijks buiten – maar hij behandelt in zijn boeken 
wél de grote maatschappelijke thema’s.’
LvG: ‘Bij alles wat je onderneemt zou kwaliteit voorop moeten 
staan. Kijk naar iemand als Arnon Grunberg die altijd veel 
columns en artikelen heeft geschreven, en gestaag romans pu-
bliceert. Hij neemt het serieus, levert op tijd en levert kwaliteit. 
Natuurlijk hoeft niet elke schrijver álles te doen. Kies wat bij je 
past; niet iedereen is van nature een performer. Maar je kunt 
niet meer zeggen: mijn boek moet het werk doen! Het wordt 
steeds meer vechten geblazen. De auteur die nu nog niet zicht-
baar is krijgt het moeilijker.’ 
ES: ‘Ik stuur auteurs wel eens naar de Libelle -dagen of de Mar-
griet Winter Fair, daar zitten veel lezers.’ 
JB: ‘Stúúr je ze?’ 
ES: ‘Nou ja, ik zeg dat het heel verstandig zou zijn. Je wordt niet 
zomaar gevraagd door die bladen, daar wil iedereen wel zitten.’
LvG: ‘Vroeger keken uitgevers neer op Libelle, nu niet meer. Er 
is een grote groep, vrouwen vooral, die veel leest en die we via 
NRC Handelsblad en de Volkskrant niet bereiken.’ 
ES: ‘Libelle en Margriet weten veel beter dan NRC en de Volks-
krant hoe ze hun doelgroepen moeten aanspreken. Die kranten 
zouden hun lezers juist plezier doen met elitaire stukken in 
plaats van lifestyle-bijlagen.’
MW: ‘Ik stond met mijn eerste boek in Libelle maar het heeft niet 
veel geholpen…’
JB: ‘Schrijvers denken niet in doelgroepen, en dat moet ook niet.’ 
ES: ‘Precies. Concentreer je gewoon op het goede verhaal. Als 
uitgever richt ik me wél op de doelgroep.’

administratie – dat doet een uitgeverij allemaal. Ga dat maar 
eens inhuren. Of allemaal zelf doen.’
LvG: ‘Nee, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben onder-
nemer voor de auteur, dat is ook gunstig voor de uitgeverij. 
Uitgevers en auteurs zijn partners – daar valt nog wel wat te 
halen voor de auteur.’ 
ES: ‘Veel auteurs weten helemaal niet dat wij betalen om zicht-
baar te zijn in de boekhandel. Voor uitgevers wordt het ook 
steeds tijdrovender en veelomvattender om een boek onder de 
aandacht te brengen.’
LvG: ‘Zeg dat dan tegen die schrijver! Vertel hoe groot je budget 
is, wees transparant. Als je als schrijver alles zelf wilt doen, ga 
je gang! Dan zijn de meeste inkomsten voor jou. Maar ga dan 
ook op de inkoopbeurs in Hoevelaken je eigen boeken slijten.’
JB: ‘De samenwerking tussen uitgever en schrijver is inderdaad 
een heel belangrijke schakel. Je raakt vergroeid met een huis – 
er is continuïteit in het contact en kennis van je oeuvre. Maar 
tegelijk merk je bij onderhandelingen tussen VvL en LUG over 
het aanpassen van de modelcontracten vanwege de e-books, 
dat uitgevers het moeilijk hebben en vinden dat de auteur teveel 
kost. Je merkt dan ook dat uitgevers en schrijvers gemakkelijk 
tegenover elkaar komen te staan. Het denken over de keten 
auteur-uitgever-distributie-boekhandel moet veranderen.’
ES: ‘De boekhandel was vroeger de klant van de uitgeverij, dat 
is nu veel meer de lezer.’
LvG: ‘Uitgeverijen veranderen langzaam in mediabedrijven, ze 
zullen zich toeleggen op het verlenen van diensten op de digi-
tale markt. Dat vereist veel investeringen.’
ES: ‘Ze veranderen eerder in impresario’s. Ik denk ook niet dat 
het papieren boek gaat verdwijnen.’ 
LvG: ‘De markt wordt wel aanzienlijk kleiner. Dat gebeurt nu 
vrij hard. Bij sommige uitgeverijen zie je een exodus van dich-
ters en essayisten die de deur zijn gewezen.’ 
JB: ‘Ja, precies.’
LvG: ‘Maar toch is titelreductie nodig. Je kunt per titel dan meer 
inspanningen verrichten. Als je alles richt op dat ene debuut en 
niet op vijf, dan is de kans dat het wat wordt groter. Maar het 
nadeel is dat de focus bij de boekhandel nóg meer op de top-tien 
komt te liggen. Ook binnen dat kleinere aanbod worden titels 
overgeslagen. Er gaat heel veel veranderen en alles wordt anders 
aan de interactie tussen auteur en uitgever. Zichtbaarheid wordt 
het allerbelangrijkste in de toekomst, zeker bij e-books.’ 

Aleid Truijens is journalist 
en schrijver. Ze schrijft al 
zo’n dertig jaar recensies, 
beschouwingen en interviews 
over Nederlandse literatuur en 
nonfictie, en verzorgt sinds 
2006 een wekelijkse column 
in de Volkskrant. Onlangs 
verscheen haar biografie over 
de schrijver F.B. Hotz, Geluk 

kun je alleen schilderen (De 
Arbeiderspers). Eerder publi
ceerde ze de romans Geen 
nacht zonder (2004, Cossee) 
en Vriendendienst (2007, 
Cossee). Momenteel bereidt 
zij een essay in boekvorm voor 
met de werktitel Opvoeden! 
Truijens is lid van de Raad van 
advies van het Letterenfonds. 

Erna Staal:

Het is eerder 
uitzondering dan  
regel dat je met je  
eerste boek geld 
verdient. Je legt  
een fundament  
voor nummer drie,  
vier, vijf, zes.

JB: ‘Het gaat om een samenspel tussen auteur en uitgever. Niet 
iedere auteur begrijpt voor wie zijn boek interessant is. Veel we-
tenschappers hebben geen idee hoe ze een publiekseditie moe-
ten maken. Daarbij moet de uitgever helpen. Die heeft, meer 
dan vroeger, ook de taak om aandacht te genereren. Schrijvers 
klagen dat de uitgeverij zich alleen inspant voor enkele bestsel-
lerauteurs – niet helemaal onterecht.’
ES: ‘Uitgever en schrijver hebben toch hetzelfde belang? De 
 redactie kost ook veel tijd en aandacht. Dat is altijd nog de 
grootste inspanning.’
LvG: ‘Maar een goede redacteur kun je nu juist wél inhuren.’ 
MW: ‘Misschien is het dom, maar ik vind redactie belangrijker 
dan publiciteit. Het gaat om de liefde voor het boek. Die liefde 
ontbreekt vaak in de uitgeverij.’ 

Jan Baeke: 

Een beschaafd 
land als Neder- 

land moet ruimte 
bieden om talent 

te ontwikkelen. 
Daarom is het 

belangrijk dat er 
beurzen bestaan.

Petra Befort:

Ruim 90% van de 
WWIK-kunstenaars 
stroomt niet uit naar 
de bijstand. Zo’n 
stimuleringsregeling 
werkt dus heel goed.

ES: ‘Iedereen is vóór titelreductie, behalve als het zijn of haar 
manuscript betreft. Toch zullen we bepaalde auteurs blijven 
uitgeven, ook al verkopen ze slecht. Omdat we overtuigd zijn 
van de kwaliteit.’
MW: ‘Jonge auteurs zeggen sneller ‘dat kunnen we zelf ’. Ze bou-
wen eerst naamsbekendheid op (via de uitgever) en proberen 
dan zelf hun boeken te verkopen. Zij vinden Herman Koch bij 
wijze van spreken dom dat hij niet zelf zijn boeken verkoopt.’
LvG: ‘Ja, dat is nieuw. Dat de auteur zich ook de vraag stelt naar 
de kosten en baten van zijn uitgeverij.’ 
 Het beeld doemt op van een wereld met louter mediagenieke 
auteurs en de uitgeverij als pr-machine, maar niemand kijkt er 
blij bij. Moeten we met zijn allen steeds harder gaan schreeu-
wen om aandacht? ‘Nee,’ zegt Erna Staal, ‘ je moet niet harder 
roepen, maar gerichter roepen.’

Lolies van Grunsven:

Natuurlijk hoeft niet 
elke schrijver álles  
te doen. Kies wat bij 
je past; niet iedereen 
is van nature een 
performer.
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Projectwerkbeurzen 2013-2016
 

Vanaf 2013 is jaarlijks een half miljoen 
euro minder beschikbaar voor de werk
beurzen auteurs. Op pagina 23 vindt u 
meer informatie over de gevolgen van  
de opgelegde bezuinigingen voor deze 
regeling. Het fonds gaat vanaf 2013 
ook meer inzetten op zichtbaarheid van 
auteurs.

fotografie: Victor Schiferli



Echte samen-
werking vergt 
overgave.  
Risico’s nemen.

Digitale  
poëzie  

richt de  
blik naar 

buiten

Digitale poëzie is niet zomaar poëzie op internet. Digitaal is 
poëzie pas als het in vorm en inhoud echt iets doet met de 
mogelijkheden van het medium. Met het gebruik van bewe-
ging, geluid, beeld of film verschuiven niet zelden de grenzen 
tussen genres en disciplines. In de eerste edities van Poëzie 
op het scherm kregen een aantal dichters en vormgevers de 
kans om deze mogelijkheden nader te onderzoeken door 
samen een nieuw werk voor op het scherm te maken. 

Inmiddels nemen smartphones en tablets in ons dagelijks 
leven een steeds vanzelfsprekender plaats in. Met de komst 
van mobiele schermen worden in principe nog meer grenzen 
vloeibaar, op iedere willekeurige plek kunnen we verbonden 
zijn met een digitale wereld. De nieuwste editie van Poëzie  
op het scherm onderzoekt de specifieke mogelijkheden  
van mobiele schermen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
Augmented Reality of de zintuiglijkheid van touchscreens. 

De Amerikaanse onderzoeker Rita Raley verbleef onlangs in 
Nederland voor workshops met de deelnemers van deze edi-
tie en om lezingen te geven op het door Yra van Dijk (UvA)
georganiseerde Europese congres ‘Digital Poetics and the 
Present’. Raley werkt aan de University of California in Santa 
Barbara. Ze is een van de samenstellers van de gezagheb-
bende web-anthologie Electronic Literature Collection, Vol II, 
waarin ook Nederlands werk van K. Michel en Dirk Vis (‘Ah’) 
en van Rozalie Hirs en Harm van den Dorpel (‘Family Tree’) is 
opgenomen. Van Dijk doet aan de UvA onder meer onderzoek 
naar elektronische literatuur en verbleef daarvoor recent een 
jaar aan de University of California, San Diego. De twee litera-
tuurwetenschappers spreken elkaar over ontwikkelingen in de 
digitale poëzie in de Verenigde Staten en Europa, over oude 
en nieuwe media en vormen van samenwerking.
 

       Disciplines
RR: Er zijn allerlei vormen van gezamenlijkheid mogelijk. 

Werken in koppels, zoals nu in Nederland weer bij Poëzie 
op het mobiele scherm. Of in communities. In de Verenigde 

Staten is dat soms iets anders dan in Europa, maar 
ik geloof niet dat dat naar nationaliteit is onder te 
verdelen.
YD: Festivals, instellingen en fondsen benadruk
ken vaak een multidisciplinaire manier van wer
ken, maar echte, intensieve samenwerking lijkt 
minder plaats te vinden dan je zou verwachten. 

Er wordt wel samengewerkt, maar op een tamelijk 
traditionele manier. Ik doe waar ik goed in ben, jij 

doet waar jij goed in bent, en dan voegen we het samen. 
RR: Echte samenwerking vergt overgave. Risico’s nemen. De 
nieuwe deelnemers aan ‘Poëzie op het mobiele scherm’ vormen 
een veelbelovende selectie. Er zijn heel boeiende combinaties bij.  
De ontwerpers en beeldend kunstenaars zijn mensen die heel 
 professioneel met hun vak bezig zijn. 
YD: En de dichters die zijn uitgekozen, staan zonder uitzondering 
heel goed bekend om hun gedrukte poëzie. En inderdaad, de 
samenwerking moet intens zijn, wil het werken. Bijna als in een lief
desrelatie. Overigens kan zo’n intensief samenzijn ook heel abrupt 
eindigen. En dan blijkt er vaak niets geregeld te zijn op het punt 
van auteursrecht. 
RR: Er is een tendens geweest richting meer samenwerking, om
dat het allemaal aparte en complexe disciplines waren. Schrijven, 
vormgeven, programmeren. Maar kunstenaars gaan nu steeds 
meer zelf doen. Iemand als Jason Nelson maakt een groot deel 
van zijn werk bijvoorbeeld zelf, hij gebruikt code die gratis op 
internet te vinden is. 
YD: Giftware: de meest moderne vorm van samenwerken. Com
munities zijn vaak gegroepeerd rond technische kwesties, niet 
rond een schrijver of poëtica. Maar ze hebben soms een heel 
intensieve uitwisseling. 

 Zelf-reflectief 
RR: Bij nieuwe, opkomende technieken in de kunst zie je meestal 
dat het werk gaat over de manier waarop het is gemaakt. De eer
ste generatie beoefenaars van elektronische literatuur, de pioniers 
uit de jaren ’90 van de twintigste eeuw, zijn lang en intensief bezig 
geweest met de mogelijkheden van de nieuwe media, met techno
logie en logoritmes. De software, programma’s zoals Flash of Java, 

structureerde de mogelijkheden – achteraf bezien verklaart dat 
ook veel overeenkomsten tussen elektronische werken. Het vroege 
werk was in hoge mate zelfreflectief. Vaak waren de makers inhou
delijk gepreoccupeerd met de door de technologie aangereikte 
metaforen: netwerken, knooppunten, links, paden, sequenties, 
flarden, code, ruis en verstoring van communicatie, etc. Dat leidde 
bijvoorbeeld tot werk zonder lineaire structuur, werk dat de lezer 
het gevoel van afronding onthoudt. 
YD: Of tot concrete poëzie – echte, expliciete taalexperimenten 
waarin bijvoorbeeld de letters bewegen. Soms ook toegepast op 
bestaande gedichten zoals bijvoorbeeld van Paul van Ostaijen of 
e.e. cummings. Dat kan ook wel een beetje saai zijn als het niet 
veel aan de betekenis toevoegt. 
RR: Daarna kwam een fase waarin het poëtische veel meer cen
traal stond. Waarin het niet alleen over de vorm of materialiteit van 
de tekst gaat, maar ook om de lyriek van de taal. 
YD: En nu zijn we echt een stap verder. Digitale kunst beweegt 
weg van het zelfreflexieve en staat sinds een aantal jaren steeds 
meer open voor de wereld. Dat is overigens een bredere literaire 
tendens. Een schrijver als Arnon Grunberg gaat op pad, praat 
met mensen, schrijft daarover. Internet was er intussen al een 
tijdje, interactiviteit was een gegeven; vervolgens kon er geëxpe
rimenteerd worden met wat er inhoudelijk allemaal mogelijk was. 
En vaak is dat heel ethisch, of ideologisch gefundeerd. 
 Een installatie als The Talking Cure van de Amerikaanse kun
stenaar Nathan Wardrip Fruin is in dat opzicht interessant. Het 
verwijst naar Anna O., de patiënt waaraan Freud het idee van een 
praattherapie ontleende. En het maakt de bezoeker tot onderdeel 
van het werk; zijn gezicht wordt geprojecteerd als een tekstbeeld 

dat bestaat uit verschillende lagen 
waarin ook het verhaal van Anna O. 
is gebruikt. Het werk is een poging 
een persoon die altijd zwijgend wordt 
opgevoerd, een stem te geven. Het 
speelt met herkenning en vervorming, 
met vertellen en representatie. Mis
schien heeft zo’n werk niet direct 
politieke intenties, maar zeker ideo
logische en ethische. 

 Politiek
YD: Vooral in de Verenigde Staten zie ik een tendens richting 
geëngageerd werk – meer dan in Nederland, in elk geval. Ik denk 
bijvoorbeeld aan Flight Paths van Kate Pullinger en Chris Joseph. 
Of aan het subversieve Transborder Immigrant Tool, een project 
waarbij Mexicaanse vluchtelingen die de grens met de V.S. pro
beren over te steken, een GPStelefoon kregen waarmee ze in de 
woestijn water konden vinden. Het is gemaakt door mensen die aan 
de University of California zijn verbonden, een staatsuniversiteit  
– er ontstonden felle discussies over het intrekken van de subsidie. 
RR: Ik zie het juist totaal andersom. Een werk als De anderen heb-
ben het gedaan van Alfred Marseille en Jan Baeke is uitgesproken 
geëngageerd. In het algemeen lijkt de Nederlandse mediakunst
traditie sterk geworteld in sociaalpolitieke bewegingen. Die zijn er 
in Amerika niet veel – ja, de vakbond 
en nu de occupybeweging – en vooral: 
ze zijn niet verbonden met de cultu
rele praktijk. Vrijwel alle makers van 
elektronische literatuur werken in een 
institutionele context, bijvoorbeeld als 
docent creative writing of elders aan 
een universiteit. 

door Sofie Cerutti

Rita Raley is onderzoeker 
en docent aan de faculteit 
Engelse taal en letterkunde 
van de UC Santa Barbara in 
Californië. Op uitnodiging  
van het Nederlands Lette
renfonds en het Mondriaan 
Fonds was ze een maand in 
Amsterdam om workshops en 
lezingen te geven, onder ande
re aan de nieuwe deelnemers 
aan Poëzie op het mobiele 
scherm. Raley is een van de 
samenstellers van de Electro
nic Literature Collection 2011, 
een inter nationaal overzicht 
van het beste en nieuwste op 
het gebied van elektronische 
literatuur. 
 
Yra van Dijk is onderzoeker en 
docent aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze doet onder 
meer onderzoek naar digitale 
poëzie en verbleef daarvoor 
aan jaar aan het Centre for 
Research in Computing and 
the Arts van de University 
of California, San Diego. Ze 
schrijft recensies, essays en 
columns voor onder meer 
NRC Handelsblad en Awater.

In het nadenken  
over interactie  
en participatie  
liggen nog veel  
 uitdagingen.

Rita Raley 
Top 3 werken voor mobiele schermen

 
What They Speak
http://www.poemm.net/
Mobiele versies (voor iPad en iPhone) van briljante 
experimenten met levende lettervormen. Een pro
ject van Jason Edward Lewis en Bruno Nadeau en 
Obx Labs / Concordia University in Montreal. 

 
Itinerant en Drift
http://turbulence.org/Works/itinerant/index.htm 
http://www.terirueb.net/drift/index.html 
Inventief gebruik door Teri Rueb van GPS en 
mobiele apparaten bij het maken van literatuur die 
is gebaseerd op specifieke locaties.

 
Strange Rain 
http://opertoon.com/2010/11/strangerainforipad
iphoneipodtouch/ 
Een mooi en aangrijpend werk van Erik Loyer. En 
een perfectie illustratie van hoe verhalen multime
diaal verteld kunnen worden, met name het gebruik 
van geluid en aanraking is bijzonder opvallend.
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Gerd Busse (1959) werkt 
sinds 2004 zelfstandig weten
schapper, adviseur, publicist 
en vertaler. Hij verzorgde 
sindsdien zo’n twintig ver
talingen uit het Nederlands, 
waaronder werk van Willem 
Elsschot, Karel van het Reve, 
Han Israëls, Paul Scheffer en 
Frank Westerman. Zie ook zijn 
website www.hetbureau.eu

Het begon in het voorjaar van 1998. Tijdens een verblijf van 
vier weken in het Vertalershuis in Amsterdam wees de auteur 
Han Israëls me op een roman die hij aan het lezen was en 
waarvan hij dacht dat die mij ook wel zou kunnen bekoren: 
Het Bureau van J.J. Voskuil. Hij leende me het eerste deel van 
de vijfduizend pagina’s tellende kantoorsaga, en ik had amper 
de eerste pagina gelezen, of ik wist dat ik de resterende 4.999 
pagina’s van het zevendelige werk ook zou gaan lezen.

Ik was op dat moment wetenschappelijk medewerker aan een 
instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Dort-
mund, en wat de romanheld Maarten Koning in zijn ‘bureau’ 
meemaakte was me maar al te vertrouwd: de gedwongen sociale 
contacten, de eindeloze vergaderingen, de conflicten met 
superieuren en collega’s, de zinloosheid van veel projecten – tot 
en met de ‘kaart van het euregionale beroepsonderwijs’ die we 
op ons instituut moesten tekenen. Ook de figuren die Voskuils 
kantoorkosmos bevolkten kwamen me bekend voor: de Jaap 
Balks met hun autoritaire gedrag, de juffrouwen Haan, die 
overal en altijd hun eigen belangen vooropstelden en geen moer 
gaven om de belangen van anderen, en ook de Bart Asjes en Ad 
Mullers, wier deskundigheid vooral tot uiting kwam in het feit 
dat ze altijd weer nieuwe manieren vonden om zich te drukken. 
Met andere woorden: Het Bureau was voor mij zo herkenbaar 
– en zo onderhoudend – dat ik een Duitse uitgever besloot te 
zoeken, om daarna de roman te vertalen. Dat mijn zoektocht 
uitgroeide tot een dertien jaar durende odyssee – ik kreeg 
weliswaar niet met cyclopen te maken, maar met uitgevers en 
redacteuren! –, kon ik toen gelukkig nog niet bevroeden.

Ik nam eerst contact op met Voskuil en hoorde van hem dat 
Birgit Peter van uitgeverij Gustav Kiepenheuer in Leipzig 
belangstelling voor Het Bureau zou hebben getoond. Dat was 
inderdaad het geval: ze vroeg me om een proefvertaling en was 
zeer ingenomen met wat ze te lezen kreeg. Maar uiteindelijk 
liep het voornemen stuk op de bijna niet te bevatten omvang 
van de roman. Ze kreeg de vertaling van Het Bureau er bij haar 
uitgeverij niet door, aangezien de financieringskosten enorm 
waren en het succes ongewis was. Een voorzichtige strategie 
waarbij je eerst met één deel begint en het project staakt als 
het een flop wordt, was geen optie voor haar – het was alles of 
helemaal niets.

Bij andere uitgeverijen ging het vervolgens 
net zo, en de scepsis van de uitgevers werd nog 
groter door een interview in NRC Handelsblad. 
Onder de titel Voskuil moet je niet in het Duits 
vertalen gaf Christoph Buchwald, de voorma-
lige directeur van Suhrkamp Verlag, blijk van 
zijn reserves: ‘Ik betwijfel of zijn toespelin-
gen op de Nederlandse kantoormentaliteit in 
Duitsland wel overkomen. Natuurlijk kennen 
wij ook kamerplanten, het beroemde “kopje 
koffie”, allerlei bureaucratische voorschriften 
en de geur van zweet en linoleum, maar ik weet 
niet of je zulke literatuur moet vertalen.’

Het oordeel van de coryfee van de boekenbranche maakte 
het er in de Duitse uitgeverswereld niet gemakkelijker op om 
reclame voor de roman te maken. Iedere uitgever die zijn vak 
maar een beetje verstond, wist inmiddels, zeker ook dankzij de 
onvermoeibare inspanningen van het Nederlands Letteren-
fonds, van het bestaan van Het Bureau.

Maar soms moet je gewoon een lange adem hebben – en het ge-
luk dat je mensen ontmoet die zich laten enthousiasmeren voor 
krankzinnige projecten. Zo iemand is Lut Missinne, hoogleraar 
neerlandistiek aan de universiteit van Münster. In 2010 nodigde 
ze me uit voor een vertaalworkshop met haar studenten. Ik stelde 
voor om samen met de studenten fragmenten uit Het Bureau te 
vertalen en een literaire avond rond de roman te organiseren. 
Lut steunde het idee en zorgde er vervolgens voor dat de verta-
lingen die in het kader van de workshop en de literaire avond 
waren ontstaan in een boekje werden gepubliceerd.

Dit boekje bracht Ulrich Nolte, redacteur van het gerenom-
meerde C.H. Beck Verlag in München, er uiteindelijk toe om 
zich te verdiepen in de roman en de achtergronden ervan. Hij 
was zo door Het Bureau gefascineerd dat hij geen gelegenheid 
onbenut liet om bij zijn uitgever reclame te maken voor de 
roman, en ten slotte gaf die hem groen licht voor de uitgave 
van een eerste deel van het monumentale werk. In augustus 
2011 ondertekenden Beck en Van Oorschot het contract over de 
rechten voor Het Bureau – het eerste deel van Das Büro zal juli 
2012 verschijnen.

Dat Het Bureau nu juist bij Ulrich Nolte is beland, is een gewel-
dige meevaller: geboren in het gebied van de Beneden-Rijn, 
kent hij de Nederlandse taal en cultuur goed – hij beschikt over 
voldoende humor (en eigen kantoorervaring) om de roman op 
zijn waarde te kunnen schatten, hij laat zich niet uit het veld 
slaan door tegenstand en tegenslag, 
en hij is een zeer vakkundige en gewe-
tensvolle redacteur die de zeldzame 
gave heeft om een vertaling zo te redi-
geren dat ze uiteindelijk (bijna) beter 
is dan het origineel. Goede voorwaar-
den dus voor het succes van Das Büro 
in Duitsland.

door Gerd Busse 
Vertaling: Jan Bert Kanon

Ook daardoor ontstond veel werk dat intellectueel voortborduurde 
op conceptuele, avantgardistische stromingen zoals fluxus en 
dada. Bij het samenstellen van de ELOcollectie ben ik – naast 
Flight Paths – nauwelijks geëngageerd, sociaalrealistisch of acti
vistisch werk tegengekomen. Amerikanen hebben denk ik gewoon 
niet zo’n sterk politiek bewustzijn als Europeanen. (Lacht.) Maar dat 
is misschien erg algemeen gesteld. 

 Wereld
YD: Interessant is dat we nu op een andere manier met techno
logie en nieuwe media omgaan, internet komt er bijvoorbeeld bij. 
Dat maakt het werk ook actueler omdat alle bijbehorende proble
men meekomen: de vraag hoe je moet omgaan met de constante 
datastroom om ons heen, het gebrek aan privacy. 
Elektronische literatuur lijkt steeds meer de blik naar buiten, op de 
wereld te richten. Het werk haakt vaker aan bij de realiteit, bij non
fictie, en bij politiek. Met ‘wereld’ bedoel ik ook onze geschiede
nis en herinneringen; de archieffunctie is misschien wel een van 
de interessantste aspecten van digitale kunst. Er is toekomst voor 
de documentaire nonfictie of het multimediaessay waarin foto’s, 
film, geluid, tekeningen en tekst zijn gebruikt. 
RR: Ik zie die wending naar de wereld 
eerder op het vlak van interactie. 
Literatuur en kunst worden relationeel 
en performatief, in plaats van utopisch 
en filosofisch. Digitale poëzie wordt 
nu bijvoorbeeld vaker opgevoerd of 
uitgevoerd. De aanwezigheid van de 
auteur en het in contact komen met 
het publiek, het ontmoeten staan cen
traal. Die tendens zie je overal, in de 
beeldende kunst, in proza, in poëzie 
en in digitaal werk. 
 Jaap de Jonge maakte een smsin
stallatie op een groot scherm in de pu
blieke ruimte in Huddersfield in GrootBrittannië, Speakers Corner. 
Voorbijgangers konden een bijdrage sms’en, die werd opgenomen 
in de installatie. Natuurlijk moet daar een filter op, om obsceniteiten 
en dergelijke te weren. En het werd ook gehackt. Maar het grappige 
is dat mensen juist creatieve en betekenisvolle berichten sturen.  
En als ze iets banaals stuurden, was het vaak heel bewust banaal.
YD: De verhouding van mensen tot nieuwe media verandert nog 
steeds sterk. Daar speelt ook een generatieverschil in mee. De 
vroege makers zijn opgegroeid met papier, de nieuwe generaties 
zijn gewend allerlei media – door elkaar – te gebruiken. Dat werkt 
door. Ook gedrukte papieren werken worden op allerlei manieren 
beïnvloed. De roman The House of Leaves (Het kaartenhuis) van 
Mark Z. Danielewski bijvoorbeeld, is opgezet en gestructureerd 
als een hypertekst. Die reflectie op de eigen vorm is typisch voor 
de invloed van digitale op ‘traditionele’ media en vice versa. 
RR: Ja, precies. Mensen gebruiken verschillende media steeds 
vanzelfsprekender naast en door elkaar heen. Lezers hebben 
geen gebruiksaanwijzing of vertaling meer nodig om te snappen 
wat er gaande is in een digitaal werk. 
YD: Dat maakt het ook zo spannend om nu experimenten te stimu
leren die zich richten op de interactie tussen schermen, gebruikers 
en/of de wereld. Kan digitale literatuur echt een relatie aangaan 

met de buitenwereld? En 
vooral: in welk opzicht is 
het nog literair?

Sofie Cerutti is freelance 
journalist en redacteur. Daar
naast schrijft ze gedichten.  
In 2007 verscheen haar bun
del 160 tekens (inclusief wit)  
bij Meulenhoff.  
www.sofiecerutti.nl

Lut Missinne en Gerd Busse 
(red.): Het Bureau. Ein Abend 
mit J.J. Voskuil. Münster: 
Waxmann, 2011.

J.J. Voskuil Das Büro. Direktor 
Beerta, 848 pp., vertaling: 
Gerd Busse. Beck Verlag 
München, ISBN 9783406
637339, verschijnt juli 2012, 
prijs circa € 24,95.

Digitale kunst  
beweegt weg 
van het zelf-
reflexieve en 
staat meer 
open voor de 
 wereld.

De pioniers uit de jaren ’90 
zijn intensief bezig geweest 
met de mogelijk heden van  
de nieuwe media.

Poëzie op het mobiele scherm
Het Nederlands Letterenfonds 
organiseert in samenwerking 
met het Mondriaan Fonds en 
het Stedelijk Museum Amster
dam een nieuwe editie van 
Poëzie op het scherm die is 
toegespitst op de specifieke 
mogelijkheden van mobiele 
schermen. Zes dichters en 
kunstenaars/nieuwe media
vormgevers ontwikkelen een 
werk voor smartphone, tablet, 
TomTom of een ander mobiel 
scherm.  
www.poezieophetscherm.nl
www.digidicht.nl
 
  
Presentatie 17 mei 2012 
Arnoud van Adrichem & Ines 
Cox en Lauren Grusenmeyer; 
Wim Brands & Max Kisman; 
Maarten Doorman & P.J. Rog
geband & Nils Muhlenbruch; 
Hélène Gelèns & Luis Angel 
Rodil Fernandez; Saskia de 
Jong & Rens van Meegen en 
Elmar Kuiper & Selby Gildema
cher presenteren op donder-
dag 17 mei 2012, om 16.00, 
hun nieuwe werk. Rita Raley en 
anderen gaan met de deelne
mers in gesprek. 

De presentatie is onderdeel 
van de manifestatie Augment 
It!, een van de inmiddels 
legendarische Do It!avonden 
die het Stedelijk Museum 
organiseert rond hedendaagse 

interactieve vormen van kunst 
en design. Deze editie biedt 
een uitgebreide kennismaking 
met alle mogelijke vormen van 
Augmented Reality (AR) waar 
beeldend kunstenaars, dich
ters, architecten en designers 
op dit moment mee experimen
teren. De avond brengt een 
‘state of the art’tentoonstelling 
samengesteld door ARkunst
enaar en gastcurator Sander 
Veenhof, rondleidingen door 
kunstenaars, lezingen, een DIY 
AR workshop en een AR VJ 
wedstrijd. 
 
Plaats: Trouw-gebouw, 
 Wibautstraat 131 in Amster-
dam, van 16.00 tot laat. Zie 
ook www.trouwamsterdam.nl 

Augment It! is een samenwer
kingsverband van Temporary 
Stedelijk 3, Trouwgebouw 
Amsterdam, Nederlands Lette
renfonds en Mondriaan Fonds, 
gastcurator Sander Veenhof en 
het ARlab van de Koninklijke 
Academie in Den Haag. 

Hein Wils, Stedelijk Museum Amsterdam
Top 3 werken voor mobiele schermen

Morris Lessmore
http://morrislessmore.com/
Ongelooflijk mooi gemaakt verhaal dat uren spelplezier biedt en dat 
tegelijk demonstreert wat je allemaal met een App kunt.

Project Mapping
http://vimeo.com/26001848
AR – maar dan anders. Via projectiemapping wordt een virtuele 
ervaring (van virtuele objecten; hier: telefoons) opgeroepen in de 
werkelijkheid.

Serendipitor
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
De serendipitor laat je moedwillig verdwalen. Brengt je van A naar B 
via een omweg vol geestige en onverwachte momenten.

Sander Veenhof
Top 3 Augmented Reality werken

 
Hand from above 
http://www.chrisoshea.org/handfromabove 
Het bewijs dat er meer is dan de werkelijkheid 
zoals wij die ervaren, werd in 2009 definitief 
geleverd door deze ‘magic mirror’ van Chris 
O’Shea. 

 
The artvertiser
http://www.frankly.nl/theartvertiserimpro
vedreality 
Dat zelfs de gehele publieke ruimte er anders 
uit kan zien, voor wie dat wil, toonde Julian 
Oliver aan met zijn speciaal ontworpen aug-
mented reality verrekijker. 

 
Meet your stranger
http://meetyourstranger.com/videos/iffr2012/ 
Met de smartphone die ons overal en altijd 
toegang verleent tot de parallelle virtuele 
ruimte, ontstaan nog veel meer nieuwe moge
lijkheden. Ontmoet een onbekende en speel 
samen een theaterstuk, staand op straat, te 
midden van een virtueel decor.

Gerd Busse (1959) werkt 
sinds 2004 als zelfstandig 
wetenschapper, adviseur, 
publicist en vertaler. Hij 
verzorgde sindsdien zo’n 
twintig vertalingen uit het 
Nederlands, waaronder werk 
van Willem Elsschot, Karel 
van het Reve, Han Israëls, 
Paul Scheffer en Frank Wes
terman. Zie ook zijn website 
www.hetbureau.eu

OdysseeRR: Het roept allerlei nieuwe vragen op: hoe kun je de interactie  
in een locatiegebaseerd werk bijvoorbeeld meer laten zijn dan 
navigatie, menuselectie en het uitvoeren van eenvoudige op
drachten? Hoe gebruik je een techniek als Augmented Reality om 
mensen in contact te brengen met hun omgeving zonder al hun 
zintuigen te manipuleren? Precies in het nadenken over interactie 
en participatie liggen voor kunstenaars nog veel uitdagingen. Das 

Büro Het P.J. Meertens Instituut (rond 1996) aan de Keizersgracht  
nr. 569571 te Amsterdam, dat model heeft gestaan voor het  
A.P. BeertaInstituut in de romancyclus Het Bureau.
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essay

essay

Zoals het hoorspel dankzij de radio is ontstaan, zo zullen ook 
internet, tablets en smartphones nieuwe vertelvormen opleve-
ren. Romans via Twitter? Niet echt lijkt me, de recente actie van 
Daan Heerma van Voss werd vooral kritisch ontvangen. Proza 
via de smartphone dan? De VertragingsApp voor iPhone en 
iPad biedt verhalen aan op basis van je vertraging in het open-
baar vervoer. Een handige vorm, maar niet nieuw in de zin dat 
er speciaal nieuw werk voor wordt geschreven. 

Persoonlijk hoop ik dat mobiele apparaten en mobiel internet 
zullen zorgen voor een revival van het korte verhaal. Elke uitge-
ver weert korte verhalen uit zijn fonds als gevolg van jarenlange 
slechte ervaringen in de verkoop. Lezers verbinden zich ken-
nelijk liever aan de meer uitgestrekte vertelling van een roman. 
Maar laten we aannemen dat een groep lezers die concentratie 
niet altijd kan opbrengen. En dat die groep wel altijd een smart-
phone bij zich heeft. Het kan een aardige nieuwe digitale vorm 
zijn: heel korte verhalen voor tussendoor.

Het is een vorm die in elk geval goed in deze tijd past. Als je de 
ontwikkeling van televisie door de jaren heen bekijkt, dan zie je 
behalve een verschuiving in mode en taalgebruik vooral een ver-
snelling. Kortere teksten, snellere montage, alles in een hoger 
tempo. Met De Wereld Draait Door als toepasselijk voorlopig 
hoogtepunt. Kranten bieden hun verhalen en informatie be-
knopter aan, in ieder geval in hun digitale verschijningsvormen. 
Het eerste wat je als webredacteur leert, is dat teksten op het 
scherm korter moeten zijn dan op papier. Dat geldt zeker voor 
teksten die speciaal voor de smartphone worden geschreven.

Het internet en Apple zijn in hoge mate aanjagers geweest van 
het versnipperd (of op maat) aanbieden van informatie, muziek, 
video en verhalen. YouTube is een tv-zender zonder program-
mering en iTunes biedt liedjesverzamelingen aan zonder dat je 
de verzameling hoeft te kopen. Waarom een hele cd bestellen 
als je ook alleen de drie beste nummers kunt kopen? Maar een 
iTunes, Spotify of YouTube voor literatuur is er bij mijn weten 
nog niet. Op de Chinese self-publishing websites van Shanda 
Literature kies je uit duizenden verhalen en romans en betaal je 
per gelezen pagina, maar dat is mijns inziens meer een betaal-
methode dan een andere of op maat gesneden literaire vorm.

Bij korte verhalen en poëzie denk ik dat het verkopen in digi-
tale delen veel mogelijkheden biedt voor iedereen: uitgevers, 
schrijvers en lezers. Ik zou het als lezer erg leuk vinden om zelf 
bloemlezingen van korte verhalen te mogen samenstellen. Je 
eigen favoriete collectie voor op vakantie, of als speciaal cadeau 
voor iemand anders. Dat kan als je ze per stuk kunt kopen en 
niet alleen als voorgeprogrammeerde bundel. 

Wie ik ook spreek, schrijvers, lezers, boekverkopers of uit-
gevers, ze zijn stuk voor stuk bezorgd dat het papieren boek 
verdwijnt. En allemaal hebben ze daar hun eigen redenen voor: 
hun gewoontes, hun handel, hun huisinrichting en hun senti-
ment… 

Hierbij hoort de reflex om het elektronische boek de schuld te 
geven van die mogelijke verandering en dus is het voor velen 
nog moeilijk om het e-book te omarmen. Het e-book biedt geen 
warmte, je kunt het niet cadeau doen en het is een economische 
of zelfs een culturele bedreiging. Dat laatste zei Jonathan Fran-
zen onlangs op het literaire Hay Festival.
Het is niet alleen onnodig om op deze manier naar ontwikke-
lingen te kijken (het papieren boek blijft zonder twijfel bestaan), 
het blokkeert ook de open blik die nodig is om kansen te zien en 
nieuwe vormen te ontdekken. En kansen zijn er genoeg.

Door de groei van het internet en de opkomst van de e-reader, 
smartphone en tablet, is de mogelijkheid om elektronisch te 
lezen enorm gegroeid. In de tram en de trein zie ik elke maand 
meer mensen op hun telefoon of iPad kijken, zoals ik overigens 
ook zie dat er nog volop in papieren kranten wordt gelezen.

Lezen of kijken, dat is wel een verschil trouwens. De alomtegen-
woordigheid van computers, tablets en smartphones mag 
een potentieel gigantisch bereik creëren voor uitgevers en 
schrijvers, iedereen snapt dat er vaak in eerste instantie wordt 
gesurfd, gegamed, geluisterd en gekeken. Aan veel apparaten zit 
een koptelefoon vast en dat is lang niet altijd voor een luister-
boek. Andersom geldt dat een digitaal boek wél altijd binnen 
handbereik is.

Waar blijven schrijvers, uitgevers en lezers in dit mediageweld? 
Allereerst blijven ze waar ze waren. Ze zullen elkaar vinden in 
de wens om een verhaal te vertellen, te publiceren of te lezen. 
Via welk medium dan ook: televisie, theater, internet, boek, 
krant of telefoon, nieuwerwets en ouderwets door elkaar. Van 
de boeken die de laatste jaren de AKO-literatuurprijs wonnen, 
wordt bijvoorbeeld nog jaarlijks een hoorspelbewerking (!) 
gemaakt. 

De tijd dat er een boterham verdiend kan worden aan de 
verkoop van toegang tot copyright is voorbij. Ondanks de 
weerstand van SOPA, PIPA, ACTA (zie kader) en andere acro
niemen wordt alles wat digitaal is uiteindelijk gratis, dus ook 
literatuur. Het zal het ebook niet anders vergaan dan de MP3. 
Nieuwe verspreidingsmethoden zoals abonnementen zijn niet 
de oplossing, want ook legaal is aan digitale verspreiding van 
copyright niets te verdienen. Een artiest op Spotify moet bijna 5 
miljoen keer per maand beluisterd worden om het minimumloon 
te verdienen.

Ieder verdienmodel gaat over schaarste. In het voorbeeld van 
Tate is de schaarste heel duidelijk: één kans om unieke schets 
en publiek toegankelijk te houden. Dat verkoopt, letterlijk. 
Toegang tot de werken is niet schaars. Toegang tot copyright is 
nooit schaars in een digitale wereld. Ebooks zijn niet schaars. 
Toch bestaat ook in de literatuur, en vooral in het digitale tijd
perk, zoiets als schaarste. Echt goede auteurs zijn schaars. Per
soonlijke relaties zijn schaars. Unieke belevenissen zijn schaars.

Om te begrijpen hoe schaarste werkt in een wereld van digitale 
overvloed, kunnen we kijken naar het onderwijs. Steeds meer 
universiteiten zetten video’s van colleges online. Hele opleidin
gen zijn digitaal te volgen, gratis. En hoewel de inhoud nu gratis 
is, blijven de studenten niet weg bij de instellingen. Ze betalen 
graag tienduizenden euro’s voor persoonlijk contact met do
centen, een netwerk en een diploma. Het model werkt zo goed 
dat het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) de mensen die gratis online meedoen zelfs de kans gaat 
bieden om een certificaat te halen, tegen betaling. Zo verdient 
MIT zowel aan de schaarste, als aan de digitale overvloed.

Van Tate en MIT lijkt het een grote stap naar de auteur die rond 
probeert te komen van schrijven. Dezelfde methodes werken 
echter voor individuele schrijvers. Bereik grote groepen mensen 
met gratis hoge kwaliteit, en verdien aan een kleine groep door 
ze unieke, schaarse belevenissen en producten te bieden.

Toen het Britse museum Tate in 2010 de unieke kans kreeg om 
een paar schetsen te kopen van de Britse kunstenaar William 
Blake, was één mailtje aan de leden voldoende om de benodig
de tweehonderdduizend pond bij elkaar te krijgen. Voor de 
leden van Tate is zo’n bedrag een fooi. Jaarlijks dragen ze meer 
dan vijf miljoen pond bij aan het museum. De truc: Tate bouwt 
unieke relaties rondom grotendeels gratis kwaliteit.

De missie van Tate is, simpel gezegd, iedereen laten genieten 
van kunst. De hele organisatie is hierop gericht. A Walk Through 
the Twentieth Century, de vaste opstelling in Tate Britain die je 
meeneemt van Francis Bacon tot het fenomenale Treshold to 
the Kingdom van Mark Wallinger, is een van de hoogtepunten 
van cultureel Londen en kost niets. Op grote schaal worden  
internet en nieuwe media ingezet om het publiek te bereiken. 
‘Digitaal’ is de vijfde vestiging, naast Modern, Britain, Liverpool 
en St. Ives. Gezamenlijk trekken ze 27 miljoen bezoekers per 
jaar. Te midden van deze overvloed biedt Tate bezoekers de 
kans om een unieke relatie aan te gaan met het museum. 
195.000 leden betalen graag voor een persoonlijkere ervaring, 
toegang tot extra activiteiten en een bijzondere creditcardhouder.

Iedereen laten genieten van kunst, desnoods gratis, is een 
aanpak die goed werkt voor Tate. Zo’n 60% van alle inkomsten 
worden zelf verdiend. Ter vergelijking: Rijksgesubsidieerde 
musea in Nederland moeten sinds kort 17,5% van de inkomsten 
zelf verdienen, een eis die op veel weerstand stuitte.

Non-fictieboeken worden online al per hoofdstuk aangeboden 
en zelfs de jeugdromans van Zafón kun je per hoofdstuk kopen 
in een app, maar ik zie dit niet als een waarschijnlijke route voor 
andere romans. De roman staat wat dat betreft in alle opzichten 
recht overeind, als literaire vorm, als reisgenoot én als aanvoer-
der van de bestsellerlijsten. Of de verschijningsvorm dan papier 
of elektronisch is, dat maakt de roman niet zoveel uit...

Bij poëzie mis je misschien de context van de oorspronkelijke 
bundeling als je de gedichten los bestelt, maar dat effect heeft 
elke bloemlezing… Bovendien kun je er nog steeds voor kiezen 
om de gehele bundel aan te schaffen. De Remco Campert-app 
in de AppStore verkoopt op deze manier al losse gedichten.

Dat tenslotte niet alles opgedeeld kan worden, is een gerust-
stellende gedachte. Dat geldt voor de speelfilm die – ook in een 
wereld waar alle aandacht en aanbod wordt versnipperd – nog 
altijd anderhalf tot twee uur duurt, maar zeker ook voor de ro-
man, die zonder meer veelzijdiger is dan de speelfilm, maar op 
vergelijkbare wijze intact blijft in veranderende tijden. 

Emile Op de Coul (1971) 
studeerde Film & TVweten
schap in Utrecht en Glasgow. 
Hij was redacteur bij uitgeverij 
International Theatre & Film 
Books en uitgever bij de 
NCRV. Sinds 3,5 jaar is 
hij manager rights & new 
business voor de uitgeverijen 
Querido, Nijgh & Van Ditmar 
en Athenaeum.

Het e-book 
als schuldige
door Emile 
Op de Coul Geld verdienen 

aan gratis  
literatuur  
door Jasper  
Visser
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SOPA, PIPA, ACTA, pardon?

SOPA (Stop Online Piracy Act), PIPA (Preventing 
Real Online Threats to Economic Creativity and Theft 
of Intellectual Property Act) en ACTA (AntiCounter
feiting Trade Agreement) zijn Amerikaanse of multi
laterale voorstellen om inbreuk op het auteursrecht 
tegen te gaan. Ze verschillen in reikwijdte van het 
blokkeren van websites met links naar illegale kopieën 
van auteursrechtelijk beschermd materiaal, tot contro
les aan de grens op de inhoud van laptops en iPods. 
De weerstand tegen deze voorstellen is zo groot, dat 
op 18 januari 2012 uit protest zo’n 7.000 websites op 
zwart gingen, waaronder de Engelstalige Wikipedia. 
Online vrijheidsstrijders, waaronder ‘hacktivisten’ van 
Anonymous, vielen bovendien op grote schaal web
sites aan van voorstanders van de voorstellen. SOPA 
en PIPA zijn inmiddels uitgesteld, ACTA werd in januari 
getekend door de Europese Unie.

Het Letteren
fonds heeft een 
bescheiden bud
get ter stimulering 

van innovatieve digitale projecten 
met een landelijk publiek belang. 
Voorop staat dat de digitale omge
ving van wezenlijke invloed is op de 
inhoud, het project kan niet zonder 
verlies van artistieke betekenis op 
papier ontstaan. Het gaat daarbij 
in het bijzonder om oorspronkelijk 
Nederlands of Friestalige literaire 
projecten die op ten minste een 
van deze vier functies gericht 
zijn: 1) Creatie: het creëren van 
nieuwe vormen van literatuur in een 
digitale omgeving; 2) Gids: het op 
internet duiden en interpreteren 
van en/of reflecteren op literaire 
inhoud, mogelijk in combinatie met 
berichtgeving over literatuur of li

teraire ontwikkelingen; 3) Erfgoed: 
het archiveren, in stand houden en 
op toegankelijke wijze ontsluiten 
en contextualiseren van literaire 
digitale inhoud; 4) Podium: domein 
op internet waar een redactie 
ruimte biedt aan schrijvers, verta
lers, kunstenaars, critici om hun 
werk (multimediaal) te publiceren. 
In principe kunnen zowel rechts
personen als individuele personen 
een aanvraag indienen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Suzanne Meeuwissen bij het 
Nederlands Letterenfonds.

Wilt u reageren op de 
essays van Emile Op  
de Coul en Jasper 
 Visser? Ga dan naar  

de Facebookpagina van het 
 Nederlands Letterenfonds.

Vroeg of laat is literatuur gratis, vooral ebooks. Het komt er 
dan op aan of je als auteur persoonlijke relaties op hebt weten 
te bouwen met een klein publiek dat jou een inkomen gunt. Dat 
kleine publiek vind je makkelijker als je jouw werk voor het grote 
publiek heel toegankelijk maakt. Gratis is dan een kans, geen 
bedreiging. En zolang je hoge kwaliteit levert, innovatief om
springt met de mogelijkheden van het digitale tijdperk – blog
gen, twitteren en instagrammen – en je fans schaarste biedt, is 
er zelfs aan gratis literatuur genoeg te verdienen.

Niets is makkelijker te verkopen dan kunst en cultuur. We wer
ken met zulke intrinsiek waardevolle dingen dat we ze duizen
den jaren bewaren, er samenlevingen op baseren en liefdes om 
verbreken. Waardevol, en dus geld waard, zelfs als het gratis 
is. Voor musea is deze gedachte in eerste instantie makkelijk, 
omdat de discussie “wat vragen we voor het schilderij?” nooit 
gevoerd hoefde te worden. Een museum verkoopt geen toe
gang tot copyright, los van een enkele kaart en catalogus. Zelfs 
de entreeprijs is eigenlijk meer symbolisch. De relevante vraag 
voor musea is, wat kan er rondom de collectie gedaan worden 
om geld te verdienen? Tate bouwt aan relaties, het MoMA heeft 
een exclusieve designwinkel, de Hermitage aan de Amstel orga
niseert concerten. 

Voor een auteur die van het schrijven wil leven hoeft het 
verdien model geen rocket science te zijn. Interessant is bij
voorbeeld Seth Godin’s Domino Project, twaalf experimenten 
waarin hij op zoek ging naar succesfactoren voor het uitgeven 
van boeken in het digitale tijdperk. De pogingen gingen van web
casts met schrijvers, gratis soundtracks en 52packs (succes
vol) tot dure exclusieve uitgaven (minder succesvol). De boeken 
die het best verkopen zijn van auteurs die het digitale tijdperk 
het meest omarmen, bloggers, netwerkers en mensen als Sarah 
Kay die haar gedicht ‘B’ in 2011 voordroeg op de altijd uitver
kochte TEDconferentie, die ook online miljoenen kijkers trekt.

De succesfactoren doen denken aan die van crowdfunding. 
Roy Cremers van voordekunst.nl benadrukt dat een project 
op dat platform vaak pas slaagt, als de kunstenaar actief zijn 
achterban benadert, mensen het hem gunnen en de kunstenaar 
echt waarde kan bieden in ruil voor de financiële steun. Leuke, 
originele tegendiensten dragen bij aan succes. Kunstenaars 
haalden onder die voorwaarden in 2011 ruim een half miljoen 
euro op via voordekunst.nl; internationale projecten als Kick
starter laten zien dat er veel meer mogelijk is. Tien procent 
van de films op het Sundance Film Festival van dit jaar was 
gefinancierd door crowdfunding.

En het kan nog simpeler. Organiseer je volgende schrijversdiner 
bij je thuis via gidsy.com en bereik een heel ander publiek dat 
echt wel wil komen als je een boeiende Twitterfeed (of AD 2012 
een Path) bijhoudt. Of regel een paar goede video’s van jezelf 
en zorg dat die bekeken worden, zoals Harold Hamersma z’n 
wijnkennis weggeeft online. Plan een paneldiscussie in de vorm 
van een betaalde workshop rondom je werk en verkoop deze 
via je blog, zoals Chris Guillebeau doet rondom travel hacking. 
Desnoods plak je een deel van al dat moois achter een kleine 
donatie op een apart forum, zoals de 1stfans van het Brooklyn 
Museum georganiseerd zijn. Mogelijkheden te over.

Jasper Visser (1982) is in
novator, digitaal strateeg en 
medeoprichter van het advies
bureau voor digitale strategie 
Inspired by Coffee. Tot vorig 
jaar werkte hij als project
manager Nieuwe media & 
technologie bij het Nationaal 
Historisch Museum. Visser is 
lid van de Adviescommissie 
Digitale Literaire Projecten 
van het Letterenfonds.

De hele wereld
Marcel Möring 

Tot mijn dertigste was mijn geheugen zo slecht dat de enige herinnering aan mijn vroege 
jeugd bestond uit het beeld van een wapperend gordijn voor een slaapkamerraam, het 
licht daarachter, de stem van mijn grootmoeder die opsteeg uit de keuken aan de binnen-
plaats en een flard muziek uit de transistorradio die door het raam met de bollende gor-
dijnen naar binnen zweefde: ‘Let me tell you about the birds and the bees and the flowers 
and the trees and the moon up above and a thing called love...’ Ik wist welk het huis het 
was – dat van de ouders van mijn moeder, op de dijk aan de haven van het Twente-Rijn-
kanaal –, ik wist dat ik mij in de grote slaapkamer bevond en dat liedje kende ik ook.
 Waarom was dit het enige uit mijn gebrekkige geheugen wat niet gewekt hoefde 
te worden? Waarom was die herinnering er eigenlijk altijd geweest, als een ‘toen’ dat 
nooit was versteend, maar, integendeel, een bijna levend onderdeel van mijn ‘nu’ was, een 
plek waar ik altijd en zonder moeite heen kon gaan?
 Toen en nu, hier en daar, waarom viel alles in die ene herinnering samen?
 Ik wilde destijds op een plek geraken waar bruikbaar materiaal lag opgeslagen. 
Ik schreef een roman over een personage met een complete herinnering, dat lééfde in 
herinnering, voor wie tijd niet een stroom was met richting en snelheid, maar een ge-
laagdheid, eerder een plek dan een beweging, iemand wiens herinnering levend was in 
een nu dat soms werd opgeheven door het toen (of beter: daar). Maar ik had geen idee hoe 
ik mijn eigen herinnering kon verkennen, hoe dat werkte. Op een dag besloot ik in mijn 
herinnering te gaan wandelen, de omgeving te verkennen, dat gebied in te trekken, dat 
uit tijd en plaats bestond en waar ik, als mijn idee werkte, de tijd kon terugvinden als de 
plek waar zich alles afspeelde.

 —

Het is met herinnering als met licht. Het schijnsel van een lamp verlicht niet alleen 
helder de plek waarnaar je wilt kijken, maar in de periferie van de lichtkring worden ook 
de contouren zichtbaar van andere plekken. Zo, merkte ik, stelde ook die ene herinne-
ring mij in staat om me naar andere te begeven en het verloren gewaande gebied van het 
verleden stukje bij beetje te ontdekken.
 Het is een wereld waarin men ronddwaalt tussen schimmen, als Odysseus tus-
sen de zielen van Hades, als Orpheus, als Dante in de hel. Je ziet de schimmen, je neemt 
kennis van hun verhalen, meestal maar fragmentarisch, en duidelijk is dat zij en jij van 
verschillende substantie zijn. Maar als het herinnerde een plaats krijgt in het nu, als bij-
voorbeeld een zintuiglijke ervaring een tunnel in de tijd opent en het toen bereikbaar en 
levend maakt, verdwijnt de afstand en wordt herinnering her-ervaring, herbeleving. De 
tijd is opgeheven, het nu is hier en het toen is nu.
 Het fragmentarische, het schimmige en het vliedende van het herinnerde kan 
heel worden in de literatuur. Ik denk dat het werk van Proust voor een belangrijk deel 
daarom draait, dat er een wereld heel wordt gemaakt.
 Maar hoe heel, en wat voor een soort heelheid is dat?

Het fragment hiernaast vormt het begin van 
Marcel Mörings essay over de roman: De 
hele wereld. Het boek verschijnt in juni als 
vierde deel in de reeks Over de roman bij 
uitgeverij Athenaeum–Polak & Van Gennep. 

De hele wereld is een pleidooi voor een 
roman die durft te gaan waar nog niemand is 
geweest, waarin recht wordt gedaan aan het 
rijke, gelaagde en grillige weefsel dat onze 
denkwereld is, waarin een tekst niet meer 
vooral een verhaaltje hoeft te zijn, maar mag 
zijn wat de tekst wil zijn.

De afgelopen decennia is de roman zich 
meer en meer gaan schikken in het strakke 
korset van de zogenaamde ‘three part novel’, 
zoals Ford Maddox Ford het noemde: een 
vertelling met een begin, een midden en einde. 
De populariteit van de literaire thriller en de 
quasijournalistieke roman illustreert dat. De 
roman is steeds minder een kunstwerk dat 
niet alleen een vraag, een thema of een ge
schiedenis onderzoekt, maar ook zichzelf.

Over de roman is een reeks essays van voor
aanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs 
die wil bijdragen aan het debat over een 
steeds veranderend en zichzelf steeds weer 
vernieuwend literair genre: de roman. Eerder 
verschenen Kruis en kraai. De romankunst 
na James Joyce van A.F.Th. van der Heijden, 
Het geluk van de eenzaamheid van Connie 
Palmen en Echt zien. Literatuur in het media-
tijdperk van Bas Heijne. De essayreeks wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Nederlands 
Letterenfonds en de Koninklijke Vereniging 
van het Boekenvak. 

De hele wereld (96 blz; € 12,50; ISBN 978 
90 253 6973 6) verschijnt juni 2012. 
www.uitgeverijathenaeum.nl
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voorpublicatie foto: Klaas Koppefoto: Edwin Walvischessays

Marcel Möring (1957) werd 
geboren in Enschede, eind 
 jaren zestig verhuisde zijn fa
milie naar Assen. Hij studeer
de twee jaar MONederlands, 
maar brak deze studie af, 
omdat hij zich toe wilde leg
gen op het schrijven. Hij had 
allerlei baantjes, onder meer 
als redacteur Theater en Beel
dende Kunst bij de Drents
Groningse Persbladen. 
Möring debuteerde in 1990 
met de roman Mendels erfe-
nis, waarvoor hij de Geertjan 
Lubberhuizenprijs kreeg. In 
dit boek worstelt hoofdper
soon Mendel Adenauer met 
het verleden van zijn joodse 
familie. Zijn tweede roman 

Het grote verlangen (1992) 
werd bekroond met de AKO 
Literatuurprijs en verscheen 
in vertaling in Engeland, de 
VS, Denemarken, Duitsland, 
Israël, Japan, Turkije en 
vele andere landen. Voor In 
Babylon (Meulenhoff) kreeg 
Möring in 1998 de Gouden 
Uil en de jonge Gouden Uil. 
Onlangs verscheen de roman 
Louteringsberg (De Bezige 
Bij), dat met Dis (2006, De 
Bezige Bij) de eerste delen 
van een trilogie vormt. Naast 
romans publiceerde Möring 
novellen en essays. Zijn werk 
verscheen in vertaling in meer 
dan vijftien landen.
www.marcelmoring.com

http://nl-nl.facebook.com/pages/Nederlands-Letterenfonds-Dutch-Foundation-for-Literature/147236652017863?sk=wall&filter=12
http://www.uitgeverijathenaeum.nl
http://www.letterenfonds.nl/contact/


Arjan Visser (1961) is jour na 
list en schrijver. Zijn roman
debuut De laatste dagen 
(Augustus, 2003) werd 
bekroond met de Geertjan 
Lubberhuizenprijs en de Anton 

Wachterprijs; zijn vierde roman 
Hotel Linda verschijnt deze 
zomer bij de Arbeiderspers. 
Als journalist werkt hij onder 
meer voor Trouw, Vrij Neder- 
land, Marie Claire en Nestor.

Pieter Steinz (Rotterdam, 1963) studeerde 
klassieke geschiedenis en Engelse taal en 
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Sinds 1989 was hij redacteur bij NRC Handels-
blad, vanaf 2005 chef van de bijlage Boeken. 
Behalve over literatuur en film schreef hij over 
popmuziek en geschiedenis. In boekvorm ver
scheen van zijn hand (deels in samenwerking 
met anderen) een twaalftal titels; waaronder 
Mijnheer Van Dale Wacht Op Antwoord en 
andere schoolse rijtjes en ezelsbruggetjes 
(Prometheus 1991, herziene druk 2003), Lezen 
&cetera, gids voor de wereldliteratuur (Prome
theus 2003), Klein Cultureel Woordenboek 
van de Wereldliteratuur (Ambo/Anthos 2005) 
en recent De duivelskunstenaar – De reis van 
doctor Faust door 500 jaar cultuurgeschiedenis 
(Prometheus 2010), Macbeth heeft echt geleefd 
– Een reis door Europa in het voetspoor van 
16 literaire helden (Nieuw Amsterdam 2011), 
Luisteren etcetera – Het web van de popmu-
ziek uit de jaren zeventig (met Bertram Mourits; 
AtlasContact 2011) en Verleden in verf – De 
Nederlandse geschiedenis in 40 schilderijen 
(met Hans den Hartog Jager; AthenaeumPolak 
& Van Gennep 2011).

Als schrijvers onvol-
doende verdienen aan 
(papieren) boeken,  
krijg je op den duur  
een geatrofieerde 
intellec tuele samen-
leving, waarin alleen 
nog oude gedachtes 
worden rondgepompt 
en er nooit meer iets 
nieuws bij komt. Ook 
geen reflectie op wat  
er al is.
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Ik ben iemand
die graag  

enthousiasmeert
foto: Klaas Koppe interviewinterview

Als nieuwe directeur van het Nederlands Letterenfonds gaat 
Pieter Steinz werken in een prachtig pand aan de Amster-
damse Nieuwe Prinsen gracht, waarin ook de twee andere 
organisaties die het letterenbeleid in Nederland vormgeven 
– Schrijvers School Samenleving en Stichting Lezen – en het 
CEEBP (Fund for Central & East European Book Projects) 
zijn gehuisvest. Arjan Visser sprak met hem in de maand 
voor zijn aantreden op 1 maart. De grote vraag is hoe hij het 
uitdragen van zijn enthousiasme voor de literatuur zal weten 
te combineren met het realiseren van bezuinigingen.

Je zou kunnen zeggen dat er in het Letterenhuis een 
 gespreid bedje voor u klaarstaat.
‘Ja, behalve dat er bezuinigd moet worden.’

Dat kunt u toch geen bijzaak noemen?
‘Zeker niet, maar ik kom hier niet als een soort crisismanager 
binnen die puin moet gaan ruimen. Het fonds functioneert uit - 
stekend. De basis is stevig, daar kan ik goed op verder bouwen.’

Ook als de overheid het Letterenfonds opdraagt ruim  
2 miljoen te bezuinigen?
‘Als je volledig afhankelijk bent van het ministerie kun je niet 
zeggen: daar beginnen we niet aan. Bovendien vind ik het idee 
om eens kritisch naar de kunstsubsidies te kijken heel redelijk. 
Het is gevaarlijk om bij een subsidiesysteem het idee te krijgen 
dat het over verworven rechten gaat waar niemand aan zou mo-
gen tornen. Het fonds is een lange periode voor grote ingrepen 
bespaard gebleven maar nu is het tijd om, binnen het door de 
staatssecretaris afgegeven beleidskader, te bekijken hoe wij de 
bezuinigingen vorm moeten geven. Dat laat onverlet dat je 
tegen bepaalde ideeën in het verweer mag komen. Als je 
denkfouten of onrechtvaardigheden denkt te zien, moet je de 
overheid daar op kunnen wijzen.’

U zult sommige schrijvers moeten gaan vertellen dat zij 
minder subsidie zullen ontvangen.
‘Dat klopt. Ook als chef van de boekenbijlage van de NRC 
moest ik soms dingen doen die door de hoofdredactie waren 
bedacht en waar ik zelf niet helemaal achter stond. Maar goed, 
lastige beslissingen nemen is nu eenmaal één van de taken van 
een directeur.’

Wat staat daar tegenover?
‘Bezig zijn met de productie van literatuur. Ik stel mij voor  
dat ik bij ieder boek dat met subsidie van het Letterenfonds tot 
stand is gekomen zal denken: als wij er niet tussen hadden 
gezeten, was dit boek er niet, of misschien pas veel later, ge-
weest. En het lijkt mij ook geweldig om uitgevers in andere 
landen attent te maken op de prachtige dingen die in Nederland 
worden gemaakt. Fictie, non-fictie, oud, jong, dood of levend. Ik 
kan mij herinneren dat ik een keer als journalist op de Frank-
furter Buchmesse uit mijn rol viel door bij de stand van het 
Literair Productie- en Vertalingenfonds een lans te breken voor 
de vertaling van een boek van Bordewijk. Ik zag mezelf kenne-
lijk al als een schatbewaarder van de Nederlandse literatuur.’

Loopt die schat gevaar, nu het zo slecht gaat in het boekenvak?
‘Het boekenvak staat onder zware druk, maar er worden nog 
steeds ongelooflijk veel boeken verkocht. Ook literaire titels. 
Het is jammer dat de verdeling daarbinnen is veranderd; je 
hebt de bestsellers en een grote groep auteurs die duizend of 
tweeduizend exemplaren verkopen van hun boek. Het mid-
densegment, schrijvers die tussen de vijf en achtduizend 
exemplaren verkochten, is haast verdwenen. Het is een beetje 
‘the winner takes it all ’ geworden. Maar goed, het is geen 
hopeloze toestand en vergeleken met andere landen staat 
Nederland er nog goed voor.’

Vindt u titelreductie geen vervelend woord?
‘Helemaal niet. Er wórdt ook te veel uitgegeven. De bedreiging 
die op ons afkomt is vooral dat de hoog-literaire boeken, of de 
iets minder toegankelijke boeken, ten slachtoffer zullen vallen 
aan die titelreductie, maar daar is nog niet echt sprake van. 
Natuurlijk loeren er allerlei gevaren in het boekenvak: dat zo’n 
grote speler als Selexyz in de problemen is gekomen is zorg-
wekkend, maar het zou nóg erger zijn voor het literaire aanbod 
in Nederland als de middelgrote kwaliteitsboekhandel het 
moeilijk gaat krijgen en ook dat is op dit moment nog niet aan 

de hand. Dan is er nog de kwestie van de digitalisering; de 
opkomst van het e-book. In Amerika is sprake van kaalslag, 
maar bij ons is de boekhandel veel meer verankerd in het 
dagelijks winkelleven. Bovendien is de neergang daar al heel 
lang bezig, dus het zal niet zomaar komen overwaaien.’

Voor u geen doemscenario, kortom.
‘Er kan in één keer iets veranderen. Daar moeten wij, als 
Letterenfonds, ook rekening mee houden. Stel je voor dat 
iedereen - wat ik niet geloof - straks roept dat het heerlijk is om 
een boek op de iPad te lezen en stel je voor dat die bestanden 
dan ook nog eens op grote schaal illegaal gedownload zullen 
worden, ja, dan kunnen schrijvers nauwelijks meer bestaan. En 

uitgevers al helemaal niet.’ 

Zou het wegzakken of geheel 
verdwijnen van het papieren boek 
ook de teloorgang van ons ideeën-
goed inluiden?
‘Als het papieren boek wegvalt als 
verdienmodel, kan de schrijver het 
zich niet meer veroorloven om daar 
heel veel tijd in te steken. Dus zal hij 
zijn werk in de avonduren doen, het 
boek op internet zetten en that’s it. 
Dat zou kunnen betekenen dat je op 
den duur een geatrofieerde intellec-
tuele samenleving krijgt waarin 
alleen nog oude gedachtes worden 
rondgepompt en er nooit meer iets 
nieuws bij komt. Ook geen reflectie 
op wat er al is. We moeten nieuwe 
ideeën blijven lanceren, die breder 
uitgedragen, beargumenteerd en 

bediscussieerd kunnen worden. Zonder die uitwisseling is het 
met het intellectuele niveau van onze samenleving snel gedaan.’ 

In een recent interview zei u dat u, in uw nieuwe functie als 
directeur van het Letterenfonds, een speler bleef op het 
literaire veld, maar je kunt op het veld toch niet tegelijkertijd 
op verschillende plekken staan?
‘Ik weet niet hoe je dit verhaal in sportmetaforen zou moeten 
vangen, maar laten we zeggen dat de schrijvers de spelers zijn 
en ik als journalist vooral een verslaggever was. Nu kom ik 
meer in de positie van coach terecht. En scheidsrechter. Een 
combinatie van die twee. Is dat mogelijk?’

Ik las dat u als recensent verbonden blijft aan de Tros 
Nieuwsshow. Dat wordt dan: verslaggever/coach/scheids-
rechter. Lijkt mij een moeilijke combinatie.
‘Ik heb aangekondigd – en daar is de Tros ook mee akkoord 
gegaan – dat ik mij niet meer in oordelende zin zal bezighouden 
met de Nederlandse literatuur die door het fonds gesubsidi-
eerd wordt. Als ik een boek van Arjan Visser tijdens de uitzen-
ding de hemel in prijs, dan zal hij niet begrijpen waarom een 
commissie eventueel kan besluiten om een subsidie voor een 
volgend project niet toe te kennen. “Hoe kunnen jullie mij dit 
weigeren,” zal hij zeggen, “terwijl ik door jullie directeur op de 
radio zo goed werd besproken?” Ik moet iedere schijn van 
belangenverstrengeling zien te vermijden.’

Waarom wilt u dan tóch dat werk blijven doen?
‘Ik ben nu eenmaal iemand die graag enthousiasmeert. Vroeger 
ben ik dj geweest op een jongerenvereniging. Ik vond het 
heerlijk om die mensen als het ware te dwingen om te dansen 
op platen die ik zelf zo goed vond. Een zelfde soort enthousi-
asme heb ik bij literatuur. Eerst vertelde ik mijn vrienden wat 
ik had gelezen en waarom ze mijn voorbeeld moesten volgen, 
toen gaf ik blijk van mijn liefde voor de literatuur in de krant en 
in boeken, nu kan ik mij ook als directeur van het Letteren-
fonds gaan inzetten voor de goede zaak.’

Een interview met  
Pieter Steinz, de  
nieuwe directeur van  
het Letterenfonds
door Arjan Visser
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David Colmer eerste 
Translator in Residence  
bij Master Literair 
 Vertalen i.o.

 
Tijdens zijn gastdocentschap zal David Colmer college geven 
over zijn vertalingen, steeds in een ander genre: hoe is het om 
de cartoons van Gummbah in het Engels te vertalen? Wat doe 
je met de bekende liedjes van Annie M.G. Schmidt? Hoe ver
taal je de romans Boven is het stil en De omweg (allebei van 
Gerbrand Bakker) en hoe een werk van Dimitri Verhulst? 
 
De colleges bieden alumni en de huidige studenten van de 
transnationale Master Literair Vertalen i.o. een uitgelezen kans 
om samen met een professioneel vertaler te discussiëren over 
het vak van literair vertalen en wat er komt kijken bij het verta
len van de verschillende genres die Colmer aan de orde stelt.
 
David Colmer won verschillende prijzen met zijn vertalingen, 
waaronder de IMPAC Dublin Award voor Gerbrand Bakkers 
The Twin (Boven is het stil), twee maal de David Reid Poetry 
Translation Prize, en de New South Wales Premier’s Transla
tion Prize voor zijn gehele vertaaloeuvre. Een overzicht van zijn 
vertalingen is te vinden op www.vertalingendatabase.nl

David Colmer (Australië, 1960), 
vertaler van Nederlandse poëzie, 
fictie en kinderliteratuur en schrij-
ver, wordt de eerste Translator in 
Residence aan het Departement 
Moderne Talen van de Universiteit 
Utrecht. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het Nederlands Letterenfonds 
ter ondersteuning van de Master 
Literair Vertalen in oprichting. In de 
maanden maart, april en mei ver-
zorgt Colmer zes gastcolleges voor 
de huidige lichting en de alumni van 
de Master Literair Vertalen i.o. te 
Utrecht en Leuven/Antwerpen.

Bekendmaking  
shortlist  
Europese  
Literatuurprijs
Op donderdag 10 mei, om 
20 uur, wordt in Academisch
cultureel Centrum SPUI25 in 
Amsterdam, op een feestelijke avond 
de shortlist van de Europese Literatuur
prijs 2012 bekendgemaakt. Tevens wordt op 
deze avond de aftrap gegeven van de Vertalers
geluktournee.

De Europese Literatuurprijs, een initiatief van 
SPUI25, De Groene Amsterdammer, het 

Nederlandse Letterenfonds en Athe
naeum Boekhandel, en mede mogelijk 
gemaakt door elf onafhankelijke boek
handels, wordt dit jaar voor de tweede 
keer uitgereikt. De boekhandels selec
teerden de longlist van twintig titels uit 
het aanbod van alle in 2011 versche

nen romans die vanuit een Europese 
taal in het Nederlands zijn vertaald. De 

shortlist van vijf titels wordt opgesteld door 
een vakjury, bestaande uit Frans Timmer

mans (kamerlid voor de PvdA; voorzitter), Joost 
de Vries (schrijver; recensent De Groene Amster-
dammer), Ton Naaijkens (Hoogleraar Vertaal 
wetenschap, UU), Monique Oosterhout (boekhan
del Van Gennep) en Herm Pol (Athenaeum Boek
handel). Vorig jaar ging de prijs naar de Franse 
schrijfster Marie NDiaye en vertaalster Jeanne 
Holierhoek voor Drie sterke vrouwen.

In de eerste helft van 
2012 verschijnen boeken 
van drie nieuwe auteurs 
die via het intercultureel 
beleid van het Letteren-
fonds zijn ondersteund: 
Guilherme Mendes Da 
 Silva debuteert met De 
humeuren van meneer 
Utac, Roland Colastica 

met de jeugdroman Vuurwerk in mijn hoofd en 
 Elodie Heloise met de verhalenbundel Woestijn-
zand. Het fonds helpt talentvolle migranten- en 
vluchtelingenauteurs hun weg te vinden in het  
Nederlandse literaire landschap. Vooral coaching 
van de auteurs leidt de laatste jaren tot publicaties. 
Zij worden bij het vervolmaken van hun (veelal)  
Nederlandstalige manuscript redactioneel begeleid. 

Bij uitgeverij Nieuw Amsterdam verschijnt in april de 
roman De humeuren van meneer Utac van de Kaap
verdiaanse Guilherme Mendes Da Silva (1935). Na 
vijftien jaar in Nederland te hebben gewoond keert 
meneer Utac terug naar zijn geboortegrond om te laten 
zien dat de enigszins chaotische jongen die het eiland 
ontvluchtte tijdens zijn jaren in Rotterdam en op zee 
een man van de wereld is geworden. Maar het wordt – 

over en weer – een confronterende 
 terugkeer. Mendes da Silva heeft 
met deze autobiografische getinte 
roman een scabreus en carnava
lesk boek vol humor geschreven. 
De roman kwam tot stand met 
redactionele ondersteuning van 
schrijver en journalist Hans van 
Wetering en is uit het Portugees 
vertaald door Arie Pos. Mendes  
da Silva woont in Rotterdam.

In juni debuteert Roland Colas
tica bij uitgeverij Leopold met zijn 

jeugdboek Vuurwerk in mijn hoofd, het is geschikt 
voor lezers vanaf 10 jaar. Colastica (1960) werkt als 
leerkracht drama op Curaçao; bij het schrijven van 
zijn eerste boek werd hij begeleid door kinderboeken
schrijver Sjoerd Kuyper. Hoofdpersoon in Vuurwerk in 
mijn hoofd is de dertienjarige Jurcell, die het liefst wil 
voetballen maar onverwacht in de problemen beland. 
Zijn vader laat hem in de steek, zijn oma wordt gek, 
nieuwe vrienden willen foute dingen. Jurcell heeft het 
gevoel dat hij er alleen voor staat. “Voor wie Curaçao 
kent is dit boek een feest der herkenning, wie er voor 
het eerst over leest gaat een nieuwe wereld binnen”, 
aldus Sjoerd Kuyper.

Ten slotte brengt uitgeverij In de Knipscheer in augustus 
de verhalenbundel Woestijnzand van Elodie Heloise – 
ook uit Curaçao. Zij neemt de lezer mee in de verschil
lende lagen die de Curaçaose samenleving kent. Van 
eigentijdse perikelen tot verhalen die ver in de tijd 
teruggaan maar die nog altijd zijn weerslag hebben op 
het nu. Heloise (1968) wordt momenteel door Annette 
de Vries begeleid bij het voltooien van haar eerste 
roman, die in 2013 zal verschijnen.

De humeuren van meneer Utac en Vuurwerk in mijn 
hoofd verschijnen zowel als ebook als in paperback/
gebonden vorm.

Drie  
debuten

Uitgelicht

“een mooi, bewonderens-
waardig boek genereert 
nog méér vertalersgeluk 
wanneer het ook nog de 
nodige stilistische variatie 
in zich bergt, plus de nodige 
taalproblemen die om een 
creatieve oplossing vragen.
[…] Ook The Thousand Au-
tumns of Jacob de Zoet kent de 
nodige variëteit aan stijlen 
en registers, dus happiness 
galore. […] om te beginnen is 
er daarnaast het gebrekkige, 
kreupele Nederlands van de 
Japanse tolken waar we ons 
heerlijk op konden uitleven. 
Vermakelijke verhaspelingen 
die vaak om een bijzondere 
oplossing vroegen. […] Verder 
wordt het Deshima van Mit-
chell (dat niet geheel gelijk is 
aan het historische Deshima, 
maar daarover straks meer) 
onder andere bevolkt door 
een voormalige Enkhuizer, 
een Duitse gelukzoeker, een 
Ier (die naar de Japanners toe 
voor Groninger moet door-
gaan) en iemand die afkom-
stig is uit Antwerpen. Stuk 
voor stuk zouden ze voor wat 
hun herkomst betreft her-
kenbaar moeten zijn aan hun 
spraak. En deze keer verkeer-
den wij in de unieke situatie 
dat wij in onze vertaling 
authentieker konden zijn dan 
het origineel.”
September & oktober 2011
Harm Damsma en Niek  Miedema, 
vertalers Engels, tijdens de Vertalersge
luktournee 2011. Alle lezingen staan op 
de website van het Letterenfonds onder 
Berichten > Vertalersgeluk.

Schrijvers en vertalers 
de grens over!
Actueel nieuws van 
Trans Artists

Incheon Art Platform 
Waar onder aanvoering van generaal 
Douglas MacArthur op 15 septem
ber 1950 Amerikaanse troepen aan 
wal gingen om de havenstad Incheon 
op het NoordKoreaanse leger te 
veroveren, staat nu Incheon Art Plat-
form. Dit grote culturele complex is 
gevestigd in de pakhuizen die hier na 
de Koreaanse oorlog verrezen. Een 
ideale plek voor wie inspiratie zou 
willen opdoen voor een historische 
roman over deze beslissende slag 
in de Koreaanse oorlog, waardoor 
de hoofdstad  Seoul in handen van 
het Amerikaanse leger kwam. Ook 
om andere redenen is een verblijf 
in Incheon, in het westen de Gele 
Zee, in het oosten Seoul, de moeite 
waard. Incheon is na de Koreaanse 
oorlog uitgegroeid tot een van de 
grootste havens ter wereld. De oude 
haven ademt nog de sfeer van de 
jaren 1950. 
 
De gerestaureerde pakhuizen van 
Incheon Art Platform herbergen 22 

ateliers, een theater, een conferen
tieruimte, een archief, een winkel en 
een café. Het artistinresidence pro
gramma biedt gemiddeld tien gasten 
per jaar onderdak: naast beeldend 
kunstenaars ook ontwerpers, archi
tecten, onderzoekers en schrijvers. 
Gasten kunnen er enkele maanden 
tot een half jaar verblijven. Reis en 
verblijfkosten worden vergoed. 
 
Net als bij het merendeel van de 
artistinresidence programma’s 
in ZuidKorea wordt van de gast 
verwacht dat hij of zij activiteiten 
ontplooit voor of met het nieuws
gierige publiek.  
 
Heel 2012 is volgeboekt. Wie er in 
2013 wil verblijven, kan niet vroeg 
genoeg beginnen zich te informeren 
bij de organisatie:

Incheon Art Platform
101 Haeandong 1ga Junggu
Incheon 400021
South Korea
www.inartplatform.kr 

Gyeonggi Creation Center
Op een afgelegen schiereiland in de 
Gele Zee, niet ver van Incheon en 
Seoul, ligt het gloednieuwe Gyeong
gi Creation Center: een gestroom
lijnd hypermodern artistinresidence 
centrum dat zich profileert als een 
 internationale hubfortheartscam
pus. Bijzonder is het aanbod van 
lange termijn residences van een  
half jaar tot maar liefst twee jaar voor 
lokale kunstenaars. Voor nietKorea
nen is de werkperiode ‘slechts’ drie 
maanden. De focus ligt op onder
zoek, met name van curatoren, drama 
turgen, choreografen, componisten. 
Schrijvers zijn ook welkom, vooral 
wanneer zij onderzoek willen doen 
voor een boek of documentaire. 
Dialoog en uitwisseling van ervaring 
worden erg op prijs gesteld. Men 
streeft naar synergie tussen de 
deelnemers van over de hele wereld.
 
Reis en verblijfkosten worden 
vergoed. Er zijn ook stipendia voor 
productiekosten, waaronder een 

publicatie. Aanmelden kan het hele 
jaar door, voor sommige beurzen en 
voor het zomerfestival gelden aparte 
aanmeldingsprocedures. Informeer 
bij de organisatie.
 
Gyeonggi Creation Center
4003 Seongamdong, Danwongu
Ansansi, 41 425310 South Korea
www.gyeonggicreationcenter.org 

Trans Artists 
Op de website van Trans Artists 
staan meer dan 1.000 artistin
residence programma’s over de 
hele wereld vermeld. Ongeveer 300 
daarvan bieden faciliteiten voor 
schrijvers aan. Bezoek de Writers’ 
Section (Engels) van Trans Artists 
op: www.transartists.org. Op de 
website kun je je ook aanmelden 
voor de gratis digitale nieuwsbrief 
met artistinresidence program
ma’s, die eenmaal per maand wordt 
verstuurd. Trans Artists heeft ook 
ten kantore veel informatiemateriaal 
over de op de website vermelde 
artistinresidence programma’s. 
Deze informatie kan alleen op 
afspraak worden bekeken: 

Trans Artists,  
Arie Biemondstraat 105 (WGterrein), 
1054 PD Amsterdam, 0206127400, 
info@transartists.org  
www.transartists.org

“De jaren bij het Fonds beho-
ren tot de mooiste en interes-
santste in mijn loopbaan. 
Alles wat voor mij belangrijk 
is kwam er feitelijk samen: 
literatuur, cultuurpolitiek 
denken en een internationaal 
perspectief.”
 
29 september 2011
Henk Pröpper in persbericht over zijn af
scheid van het Nederlands Letterenfonds

 “über die skurrile Komik 
und die abgründige Groteske 
hinaus erzählt Charlotte 
Mutsaers in ihrem Roman 
auch und vor allem eine 
furiose Passionsgeschichte. 
Marlene Müller-Haas hat sie 
sprachkräftig, mit ebenso 
viel Wortwitz wie Emphase 
ins Deutsche übersetzt.”
 
11 oktober 2011
Recensie van Kutscher Herbst (Koetsier 
Herfst) van Charlotte Mutsaers op de 
voorpagina van de literatuurbijlage van de 
Neue Zürcher Zeitung.

“In 1992, tijdens het beleg 
van Sarajevo, is het volgende 
beeld de wereld over gegaan: 
op de puinhopen van een 
straat waar op 27 mei om vier 
uur ’s middags een aantal 
granaten insloeg tussen 
mensen die in de rij stonden 
om brood te kopen, zit de 
cellist Vedran Smailoviç in 
ogenschijnlijk opperste con-
centratie Albinoni’s Adagio 
in G groot te spelen. Dat hij 
gemakkelijk doelwit is van 
Servische sluipschutters 
lijkt hem niet te deren. Hij 
speelt uit eerbetoon aan de 22 
slachtoffers. 22 dagen ach-
tereen biedt hij de belegerde 
stad met haar radeloze bevol-
king troost en schoonheid, 
stelt hij de moed en de moraal 
van de enkeling tegenover de 
zedeloosheid van een leger. […]  
Het wapen van de weerloze: 
kunst, muziek. Het zou kun-
nen dat het Poëziefestival, 
georganiseerd door het 
Italiaanse Casa della Poesia, 
uit dit beeld en deze gedachte 
is voortgekomen.”
 
13 oktober 2011 
Dichteres Fleur Bourgonje n.a.v. haar 
bezoek aan het poëziefestival in Sarajevo 
in ‘Oude vrouw met vloerkleed op rug’ in 
De Groene Amsterdammer.

Op de longlist staan dit 
jaar: Alsof het voorbij is van 
Julian Barnes, vertaald uit 
het Engels door Ronald Vlek 
(Atlas); De begraafplaats 
van Praag van Umberto 
Eco, vertaald uit het Itali
aans door Yond Boeke & 
Patty Krone (Prometheus); 
Vertel hun over veldslagen, 
koningen en olifanten van 
Mathias Enard, vertaald uit 
het Frans door Katrien Van
denberghe (De Arbeiders
pers); Geluk als het geluk 
ver te zoeken is van Wilhelm 
Genazino, vertaald uit het 
Duits door Gerrit Bussink 
(Atlas); Tsjik van Wolfgang 
Herrndorf, vertaald uit het 
Duits door Pauline de Bok 
(Cossee); De kaart en het 
gebied van Michel Houelle-
becq, vertaald uit het Frans 
door Martin de Haan (De Ar
beiderspers); De 100-jarige 
man die uit het raam klom 
en verdween van Jonas 
Jonasson, vertaald uit het 
Zweeds door Corry van Bree 

(Signatuur); Een noodlottig 
diner van Ismail Kadare, 
vertaald uit het Albanees 
door Roel Schuyt (Van Gen
nep); Vader van Karl Ove 
Knausgård, vertaald uit het 
Noors door Marianne Mole
naar (De Geus); Zeezwijgen 
van Nicol Ljubic, vertaald 
uit het Duits door Nelleke 
van Maaren (Babel & Voss); 
Asan van Vladimir Makanin, 
vertaald uit het Russisch 
door Gerard Cruys (De Ar
beiderspers); Geschiedenis 
van een gevallen engel van 
Henning Mankell, vertaald 
uit het Zweeds door Cle
mentine Luijten (De Geus); C 
van Tom McCarthy, vertaald 
uit het Engels door Auke Lei
stra (De Bezige Bij); De hori-
zon van Patrick  Modiano, 
vertaald uit het Frans door 
Maarten Elzinga (Querido); 
De nacht der tijden van 
Antonio Mun~oz Molina, 
vertaald uit het Spaans door 
Tineke HillegersZijlmans & 
Frieda Kleinjanvan Braam 

(De Geus); Het Mussolinika-
naal van Antonio Pennac-
chi, vertaald uit het Italiaans 
door Mieke Geuzebroek & 
Pietha de Voogd (De Bezige 
Bij); Vervolging van Ales-
sandro Piperno, vertaald 
uit het Italiaans door Rob 
Gerritsen (Contact); De 
waarheid omtrent Marie van 
Jean-Philippe Toussaint, 
vertaald uit het Frans door 
Marianne Kaas (Prome
theus); Smeltend ijs van Ilija 
Trojanow, vertaald uit het 
Duits door José Rijnaarts 
(De Geus) en Waarom 
gelukkig zijn als je normaal 
kunt zijn? van Jeanette 
Winterson, vertaald uit het 
Engels door Maarten Polman 
(Contact).

Aanmelden voor de 
avond (op donderdag 
10 mei) is verplicht,  
via www.SPUI25.nl

foto: Ronald Hoeben
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Zagreb, 
Berlijn & 
Leipzig 
 
 

Nederlandse auteurs  
in het buitenland

Beleidsplan  
2013-2016
 
 
 
 
In het Beleidsplan 20132016 van het Nederlands Letterenfonds ligt de nadruk op 
talentontwikkeling, digitale projecten en zichtbaarheid auteurs en vertalers. Daar
naast maken ontwikkelingen in het boekenbedrijf, bezuinigingen op cultuur en een 
verbreding van het takenpakket een herziening van regelingen en activiteiten van 
het Letterenfonds noodzakelijk. Het Beleidsplan 20132016 is online beschikbaar. 
U kunt het op www.letterenfonds.nl > Publicaties als PDF lezen of downloaden. De 
Raad voor Cultuur zal voor 22 mei aanstaande advies uitbrengen aan de staats
secretaris, de derde dinsdag van september stellen staatssecretaris en kabinet de 
cultuurplannen definitief vast. 

Vertalersprijzen 2011

Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen 
uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel 
de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet 
als ambassadeur voor een bepaald taalgebied of genre 
en/of het literair vertalen in het algemeen. Op december 
2011 zijn deze prijzen uitgereikt aan Claudia Di Palermo, 
Bartho Kriek en Vincent Hunink. Tegelijkertijd verscheen 
een boekje met interviews met de drie laureaten en een 
overzicht van hun vertaaloeuvre. U kunt deze publicatie 
op www.letterenfonds.nl > Publicaties als PDF lezen of 
downloaden. Indien u een gratis gedrukt exemplaar wenst 
te ontvangen (er is nog een bescheiden aantal voorradig), 
kunt u een mailtje sturen aan het secretariaat van het 
 Letterenfonds: post@letterenfonds.nl

NEUES AUS DEN 
NIEDERLANDEN 
2012

Projectwerkbeurzen  
auteurs 2013-2016 
 

Vorig jaar heeft de Raad voor Cultuur 
geadviseerd het budget bij de werk
beursregeling auteurs te verlagen. 
De staatssecretaris heeft dit advies 
overgenomen en in zijn Kaderbrief 
aan het fonds preciezer als opdracht 
gesteld: vanaf 2013 is jaarlijks een half 
miljoen euro minder beschikbaar voor 
de werkbeursregeling auteurs, ook is 
specifiek gemeld dat regelingen met 
een inkomensvoorzienend karakter moe
ten worden stopgezet. Meer algemeen 
dienen recoupment (het terugvloeien 
van subsidiegeld naar het fonds bij 
succes) en criteria als ‘cultureel onder
nemerschap’ en ‘publieksbereik’ in de 
beoordelingsprocedures en regelingen 
te worden opgenomen. 

Bij het opstellen van het beleidsplan 
heeft het fonds de werking van de 
werkbeursregeling zoveel mogelijk wil
len behouden. Wel wordt de inkomens
grens vanaf 2013 verlaagd van 51.000 
naar 45.000 euro belastbaar verzame
linkomen per jaar. Dat geldt overigens 
ook voor literair vertalers. Daarboven 
verleende subsidies vloeien terug naar 
het fonds (d.w.z. ze dienen te worden 
terugbetaald dan wel worden niet uitge
keerd). Recoupment in de vorm van een 
royaltyverrekening zou – bij meer dan 
vijfhonderd aanvragen per jaar – zowel 
voor fonds, aanvragers als literair uitge
vers een aanzienlijke lastenverzwaring 
betekenen en minder effectief zijn. De 
‘dubbele’ aanvraagmogelijkheid met het 
Vlaams Fonds wordt stopgezet. 
Investering in creatie van literaire 

werken is een van de meest essentiële 
taken van het Letterenfonds. Het fonds 
hecht er sterk aan om talentvolle auteurs 
in staat te blijven stellen, los van enorme 
verkoopcijfers, een literair oeuvre op te 
bouwen. De bezuinigsopdracht en de 
wens de werkbeursregeling zo veel mo
gelijk overeind te houden hebben voorts 
tot de volgende specifieke wijzigingen 
geleid: De stimuleringsregeling voor 
debutanten wordt geïntegreerd met 
de werkbeurzen. Auteurs met slechts 
één literaire publicatie kunnen nu ook 
een werkbeurs aanvragen. Hoewel alle 
beurzen (behalve de eerste stimule
ringsbeurs) omlaag gaan, geldt de 
meest ingrijpende wijziging de auteurs 
die al vijf keer of vaker een werkbeurs 
ontvingen. Bij de toekenning van werk
beurzen zullen vanaf 2013 de volgende 
vier bandbreedtes gelden.
 
 

Aanvrager Bandbreedte  
Projectbeurs

1 schrijver die aanvraagt voor 
tweede boek

€ 5.000 tot € 10.000

2 schrijver met twee titels die 
aanvraagt voor derde boek 

€ 5.000 tot € 30.000

3 schrijver met drie of meer 
titels die minder dan vijf keer 
een werkbeurs ontving

€ 5.000 tot € 50.000

4 schrijver die vijf keer of meer 
een werkbeurs ontving

€ 5.000 tot € 30.000

Daarnaast zal het fonds middelen 
vrijmaken om de zichtbaarheid en het 
publieksbereik van auteurs te vergroten. 
Een schrijver heeft immers meer te 
bieden dan een oeuvre van boeken. Zijn 
belang ligt ook in optredens, lezingen 
en andere manifestaties in woord en 

geschrift. Het fonds zal in samenwerking 
met onder meer SSS en Stichting Lezen 
initiatieven ontplooien om de zichtbaar
heid en het publieksbereik van auteurs  
te vergroten. Hierbij wordt met name 
    gedacht aan schrij

versoptredens  
(mogelijk in groeps
verband) in boek 
handel en biblio
theek. Ook in de 
buitenlandpromotie 
zal dit extra aandacht 
krijgen. 
 
 Het Fonds heeft 
regelmatig overleg 
met de Vereniging 
van Letterkundigen 
(VvL), de Literaire  
Uitgeversgroep 

(LUG), het Vlaams Fonds voor de 
 Letteren en de Vlaamse Auteurs Vereni
ging (VAV) over de veranderingen bij de 
werkbeursregeling en het fondsbeleid 
meer algemeen vanaf 2013. 

Vertalers- 
geluktournee 

In mei en juni zullen de literair 
vertalers van de vijf romans op de 
shortlist van de Europese Litera
tuurprijs 2012 een tournee maken 
langs verschillende boekhandels 
in het land. Het programma zal 
steeds bestaan uit een inleiding, 
gevolgd door lezingen waarin 
drie vertalers vertellen over hun 
bijzondere vak en specifiek ingaan 

op de vertaling van hun geno
mineerde titel. Aansluitend is er 
voor het publiek gelegenheid om 
met de vertalers in gesprek te 
gaan. De tournee begint op 10 
mei in Amsterdam in SPUI25. De 
verdere data voor de Vertalersge
luktournee zullen onder meer via 
de website van het Letterenfonds 
worden bekendgemaakt. 

De Vertalersgeluktournee wordt 
georganiseerd door literair ver
talers Nicolette Hoekmeijer en 
Andrea Kluitmann en (financieel) 
ondersteund door het Nederlands 
Letterenfonds.

De vertalersgeluktournee 2011 in Gronin
gen. Vlnr: vertalers Niek  Miedema, Anne
lies van Hees, Stella Linn (gespreksleider), 
Harm Damsma en Jeanne Holierhoek.

Vertaalverhaal.nl

De VertalersVakschool komt met 
de site www.vertaalverhaal.nl met 
een nieuw initiatief: een beschei
den webwinkel waar vertaalde 
literatuur en beschouwingen over 
vertalen te vinden zijn, een verza
melplek voor vertaalde verhalen en 
essays over het vertalen. De 
vertaalverhalen kunnen in boek
vorm of als ebook via de site 
worden gekocht. Als eerste 
verschijnt De hond van Rabelais, 
een pleidooi voor scheppend 

vertalen van Hans van Pinxteren, 
dichter en literair vertaler Frans. 
Het boek bevat tien essays over 
het vertalen van werk van Flaubert, 
Balzac, Rimbaud, Antonin Artaud, 
Stendhal en Montaigne.  
 
“‘Het leven is een leerschool,’ zegt 
Montaigne. En ik werd door hem 
gegrepen, maar zonder me met 
hem te vereenzelvigen. Zijn 
schrijven is een uitdaging aan de 
lezer, om tegen alle vooroordelen 
en gevestigde meningen in, zelf te 
denken. Als vertaler voelde ik me 
door hem uitgedaagd om het 
gesprek met hem te voeren op voet 

van gelijkheid en mij niet onderge
schikt aan hem te maken. Hem 
vertalen betekende niet alleen 
passief reflecteren over de dingen 
die hij opwierp, maar ze ook actief 
tot mij nemen, zoals de hond van 
Rabelais zijn mergpijp. Zijn per
soonlijke ervaringen en overwegin
gen heb ik steeds weer afgemeten 
aan mijn eigen ervaringswereld. 
Alleen zo kon de vertaling een 
antwoord worden op de uitdaging 
die ik in zijn schrijven ervoer.” 

De essaybundel De hond van 
Rabelais kan via de website voor 
11 euro worden besteld.

“De woning waar Anne 
Frank woonde voor het gezin 
in 1942 moest onderduiken, 
was zaterdag bij wijze van 
uitzondering opengesteld 
voor publiek. Driehonderd 
mensen konden een kijkje 
nemen aan het Merwede-
plein in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt, in onder meer 
de slaapkamer van Anne en 
haar zus Margot. […]. De wo-
ning wordt verhuurd aan het 
Nederlands Letterenfonds. 
Het fonds biedt er onderdak 
aan buitenlandse schrijvers 
die niet vrij kunnen werken 
in hun eigen land.”
 
10 december 2011
www.nu.nl

“‘Een schrijver is iemand die 
observeert. Die kijkt naar 
dingen, je staat als het ware 
altijd aan de zijlijn’ […] Hoo-
gervorst vindt dat je niet kunt 
schrijven over je familie, je 
buurt of je land als je geen 
afstand kunt nemen.”
 
17 december 2011
Jerry Dewnarain interviewt Ingrid 
Hoogervorst voor De Ware Tijd. Zij was 
in december als writer in residence in 
Suriname en verzorgde daar gastcolleges 
essay en verhaalschrijven voor studenten 
Nederlands en gaf enkele lezingen.

“‘Het hoeft niet grensover-
schrijdend te zijn’, zegt Paul 
Sebes, literair agent in Am-
sterdam. ‘Men wil lezen wat 
nieuw is en vaak wat lokaal 
is.’ Zie Amsterdam Stories 
van Nescio en de historische 
thriller van Danielle Her-
mans, The Tulip Virus (2010).”

“Inmiddels nemen Neder-
landse auteurs in de VS een 
zeker zo grote plek in als hun 
Duitse collega’s, die uit een 
veel groter taalgebied komen. 
Amerikaanse lezers zijn 
steeds nieuwsgieriger, merkt 
de Nederlandse kenner Mar-
leen Reimer. Stieg Larsson 
heeft ze de ogen geopend ‘dat 
buitenlandse literatuur leuk 
en leesbaar kan zijn’, zegt zij.”
 
12 januari 2012
Diederik Hoogstraten in ‘Amerika leest 
Dutch’ in de Volkskrant.

“a valuable introduction to a 
significant Dutch writer”
 
20 februari 2012
Recensie in Publishers Weekly van de 
eerste Engelse vertaling van Nescio, 
Amsterdam Stories, vertaling Damion 
Searls, voorwoord Joseph O’Neill, New 
York Review Books.

“Steinz heeft nog geen con-
crete plannen voor veran-
deringen – ‘ik wil me eerst 
rustig opstellen’ – maar weet 
wel wat het meest effectief 
is om de aandacht voor de 
Nederlandse literatuur te 
vergroten: een Nobelprijs 
voor de literatuur. ‘Aan de 
Nobelprijs voor de Portugese 
José Saramago is langdurig 
en geduldig lobbywerk voor-
afgegaan. Er is niets dat een 
klein taalgebied zo bekend 
kan maken.’”
 
29 november 2011
Kort interview met Pieter Steinz door 
Hanneke de Klerck in de Volkskrant.“I think that most of you pre-

sent here have experienced 
that Henk is best defined not 
as a director, but as a reader. 
Few people know that he is 
an author himself as well 
as a fine critic, but first and 
foremost Henk is a reader, 
with a strong belief in the 
importance of books and 
the power of true literature. 
Henk has never been inte-
rested in being a mere sales-
man of Dutch literature. He 
wants good books to travel, 
and this travel should go both 
ways. This is something that 
Henk has always stressed: 
you cannot promote Dutch 
literature abroad, relying on 
open-mindedness and curio-
sity elsewhere, without being 
curious about other litera-
tures yourself and without 
trying to nourish that same 
curiosity at home.”
 
14 oktober 2011
Collega Bas Pauw over Henk Pröpper 
tijdens de receptie van het Letterenfonds 
in Fleming’s Bar, Frankfurt.

“Much of the best postwar 
fiction written in Dutch 
has only recently become 
available in English: works 
by Louis Paul Boon, Hugo 
Claus, and Willem Frederik 
Hermans, all published in or 
before the mid-1960s finally 
appeared in translation be-
tween 2006 and 2010. Much 
still remains to be done.”

“That the Dutch market for 
books was indeed too small 
to support many adventu-
rous literary authors was 
acknowledged in 1965 when 
the Dutch government set up 
a Foundation for Literature, 
granting novelists a signi-
ficant sum for each book-
length project and promoting 
their work abroad by offering 
subsidies for translations 
with foreign publishers. The 
message was that a literary 
culture was important to 
Holland’s sense of identity, 
yet at the same time writers 
were encouraged to think of 
their work as a product to sell 
in an international market.”
 
27 oktober 2011
Tim Parks in ‘The Dutch are coming’, een 
lang artikel over Nederlandse literatuur in 
The New Yorker. Parks was juni/juli 2011 
als writer in residence in Amsterdam.

“One can hardly talk about 
South-African language with - 
out talking about politics.” 

“Een taal ontleent zijn 
 waardigheid aan dat wat 
wordt gemaakt en gedaan  
in die taal.”
 
22 februari 2012 
Lezing door Etienne van Heerden i.s.m. 
zijn vertaler Martine Vosmaer aan de Mas
ter Literair Vertalen i.o. in Utrecht. Van 
Heerden verbleef in februari als writer in 
residence in Amsterdam. De lezing van 
Vosmaer is in zijn geheel te vinden op 
www.boekvertalers.nl

Van 27 mei tot en met 1 juni 2012 vindt in Zagreb het 
Festival of the European Short Story plaats, één van de 
meest populaire en vooraanstaande literaire festivals van 
OostEuropa. Het festival, geheel gewijd aan het genre 
van het korte verhaal, brengt een groot aantal Europese 
auteurs, uitgevers en vertalers samen. Tijdens eerdere 
edities traden o.a. Abdelkader Benali, Arnon Grunberg, 
Annelies Verbeke en Ton Rozeman op. Nederland is 
gastland tijdens deze elfde editie van het festival; de 
schrijvers Cees Nooteboom, Manon Uphoff, Dimitri 
Verhulst en Sanneke van Hassel zullen er lezen en in 
gesprek gaan met hun internationale collega’s.  
 
Es gracht is een tweedaags poëzieprogramma in Berlijn, 
rond een tiental Nederlandse, Vlaamse en Duitse 
performancedichters. De manifes tatie wil experimente
ren met verschillende vormen om gesproken poëzie naar 
het buitenland te brengen: enkele van de dichters zullen 
in het Duits voordragen, bij andere deelnemers is er 
simultane onder of boventiteling, of een multimediale 
presentatie van de teksten met behulp van beamers. Er  
is aandacht voor poëzie die in principe ‘alleen’ gesproken 
wordt en voor poëzie die ook muzikaal begeleidt wordt. 
De volgende dichters zullen in Berlijn optreden: Mark 
Boog (Poetry in Motion), Andy Fierens, Reinout Verbeke 
(Reinout met Nevenwerking), Maarten Inghels, Maud 
Vanhauwaert, Jeroen Naaktgeboren, Jess De Gruyter 
(Telefon), Marjolein Heemstra, Erik Lindner, Ellen 

Deckwitz, Daan Doesborgh, Ken Yamamoto, Dota en Bas Boettcher en als 
live tekenaars Brecht Evens & RandallC. Het programma vindt plaats op 11 
mei (Maschinenhaus Prenzlauer Berg) en 25 mei (HeimathafenNeukölln) en 
wordt georganiseerd door de literaturWERKstatt Berlin (Kulturfabrik) en 
Institut für Niederlandistik aan de Freie Universität Berlin. 
 
De Leipziger Buchmesse, die elk jaar in maart plaatsvindt, is na Frankfurt  
de tweede boekenbeurs van Duitsland. Tijdens de beursdagen vindt Leipzig 
liest plaats, een zeer omvangrijk auteursprogramma, dat met 2.300 optredens 
in vier dagen op 350 locaties wel het grootste literaire festival ter wereld 
genoemd wordt. Ieder jaar organiseert het Nederlands Letterenfonds op  
de zaterdagavond het programma ‘Neues aus den Niederlanden’, waarbij drie 
nieuwe Nederlandse auteurs aan het Duitse lezerspubliek worden voorge
steld. Dit jaar lazen Lucette ter Borg (Fallkraut, Wallstein Verlag), Anton 
Valens (Fisch, Maren Schürmann Verlag) en Floortje Zwigtman (Adrian 
Mayfield – Auf Leben und Tod, Gerstenberg Verlag) uit hun nieuw in  
het Duits vertaalde werk.
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“Die wereldliteratuur, en 
vooral het verband dat er tus-
sen werken uit verschillende 
landen en tijden bestaat, is 
sinds 2002 mijn voornaamste 
werkgebied als literair corres-
pondent geweest. ‘No man is 
an island ’ schreef John Donne 
in het essay waarin ook de be-
roemde regel ‘Ask not for whom 
the bell tolls’ voorkomt, en voor 
romans en verhalenbundels 
geldt hetzelfde. Schrijvers 
worden beïnvloed door schrij-
vers, en beïnvloeden weer 
andere schrijvers. Boeken bor-
duren voort op andere boeken, 
thema’s worden op verschil-
lende manieren uitgewerkt, 
eeuwige personages keren in 
uiteenlopende vormen terug. 
Literatuur ontstaat niet in een 
(geografisch) vacuüm maar is 
onderdeel van een wereldwijd 
web.”
 
27 januari 2012
Pieter Steinz in zijn afscheidsessay 
‘Vraag niet voor wie de klok luidt’ in NRC 
Handelsblad

“Une traduction à la gloire des 
traducteurs et de la traduction 
– car, nést-ce pas, si la poésie 
est intraduisible, comme on 
dit, le poème, lui, l’est, tradui-
sible.”
 
2 februari 2012
Dichter Henri Deluy bij de door hem 
samengestelde bloemlezing Poètes néer-
landais de la modernité waarin poëzie van 
Gorter tot Saskia de Jong is opgenomen. 
Deluy verbleef in 2009 enkele maanden 
als writer in residence in Amsterdam. De 
bloemlezing wordt op 15 juni in Parijs  
gepresenteerd, tegelijk met enkele 
nieuwe in het Frans vertaalde bundels  
van Hans Faverey, K. Schippers en Dirk 
van Bastelaere.

“Het Nederlands Letteren-
fonds is een van de semi-
overheidsorganisaties die 
werken in Nederland. Het 
is een buitengewoon door-
wrocht systeem met lezers, 
controlegroepen en weet ik 
wat allemaal. Je hebt allerlei 
beroepsmogelijkheden. Het  
is een heel rechtvaardig sys- 
teem. En op het moment dat 
je bestsellers schrijft, als je te-
veel gaat verdienen, val je daar 
ook uit. Het Letterenfonds is 
een van die weinige subsidie-
organisaties die ervoor zorgen 
dat het geld ook terechtkomt 
bij de mensen die het daad-
werkelijk verdienen.”
 
19 februari 2012
Ilja Leonard Pfeijffer te gast bij Met 
het oog op morgen op Radio 1 naar 
aanleiding van het verschijnen van zijn 
Hoe word ik een beroemd schrijver. Een 
literair zelfhulpboek (Arbeiderspers).

In Amsterdam
 Bernice Chauly
vertaling: Niek Miedema

Hoe moet ik beginnen als ik over Amsterdam wil schrijven? 
Hoe moet ik beginnen te schrijven over mijn verblijf hier? 
Mijn wereld is voorgoed veranderd en ik kijk nu met andere 
ogen om mij heen.

Ik ben van deze stad gaan houden. Ik ben gaan houden van 
de smalle, afgesleten stoepen, van de manier waarop de 
smalle huizen worden weerspiegeld in de grachten, de ma
nier waarop de mensen ‘Dag! Doei! Doedoe!’ zeggen. Ik ben 
gaan houden van de manier waarop de mensen hier leven 
en van de geordende eenvoud van waaruit zij hun levens 
organiseren. Mijn verblijf hier is voor mij een buitengewone 
eer geweest. Vanwege het feit dat mijn schrijverschap werd 
gerespecteerd. Vanwege het feit dat mij tijd ter beschikking 
werd gesteld om na te denken en te schrijven, en geld om 
van te leven. Het is een van de grootste voorrechten van mijn 
loopbaan tot nu toe geweest. 

Deze stad heeft mij laten ademen en herademen. Vanaf de 
eerste dagen in het huis van Anne Frank aan het Merwe
deplein, vanwaar ik over de straten rond de Waalstraat en 
Maasstraat jogde en het park ontdekte langs de Amstel. 
Ik rende langs de Amstelkade en vond mijn weg naar de 
Ferdinand Bol en over de Churchilllaan, hoorde de eenden 
kwaken en volgde hun klapwiekende vleugels door onbe
kende straten. Het zou me allemaal vertrouwd worden.

Tijdens mijn eerste en tweede nacht aan het Merwedeplein 
kreeg ik bezoek van geesten. Ik voelde het verleden en het 
gewicht van het huis, en mijn zintuigen gingen open op een 
manier die me verraste. In Azië heerst een vast geloof in de 
wereld van de geesten. In Amsterdam ervoer ik die wereld. 
Misschien dat de titel van mijn boek Growing up with Ghosts 
(Opgroeien met geesten) en zijn bijbehorende beeldspraak 
mij is gevolgd, de continenten en de zeeën over, de smalle 
trap op en de slaapkamer binnen van een huis uit de jaren 
dertig, waarin de beroemdste jonge schrijfster van Amster
dam heeft gewoond. Ik sloot vriendschap met die geesten, 
bezwoer ze, en vroeg ze weer in het licht te treden waarin ze 
thuishoorden. Ik begon aan een nieuw boek en voelde me 
vereerd in dezelfde ruimte te hebben gewoond waarin de 
jonge Anne Frank een dagboek kreeg van haar vader en haar 
pen op papier begon te zetten.

Dit is een historische stad en toen ik naar het Spui verhuisde 
werd dit me nog duidelijker. Ik verdwaalde, zwierf over de 
beklinkerde stoepen langs de Prinsengracht, de Keizers
gracht en de Herengracht, keek naar binnen bij de statige 
huizen uit de Gouden Eeuw van de Hollandse kolonialisten, 
liep gelegenheden binnen waar drugs werden verkocht die 
je in mijn land de doodstraf kunnen opleveren. Ik ontdekte 
het Vondelpark, rende om de vijvers heen en zag een zwaan 
zijn veren gladstrijken. Ik zag schoonheid.

Ik heb vele schrijvers, dichters en uitgevers ontmoet, mensen 
die werkzaam zijn in de kunstensector, die er een carrière 
in hebben gekozen en er volledig aan zijn toegewijd. Het 
heeft mij geïnspireerd, maar ook overdonderd, omdat ik uit 
een land kom waar kunstenaars de grootste moeite hebben 
om manieren te vinden om het hoofd boven water te houden 
en te worden gehoord, gezien, gevoeld, gelezen. Dat is het 
verschil. Kunst en cultuur zijn iets kostbaars, iets onontbeer
lijks, een ‘basisbehoefte’, zoals in het motto van het Prins 
Claus Fonds wordt benadrukt. Ze zijn nodig als een stad 
wil ademen, haar vleugels wil uitslaan, een hoge vlucht wil 
nemen en weer veilig wil landen.

Ik heb ontzettend veel geleerd, gezien en gevoeld, in uw 
bioscopen, concertzalen, musea en theaters, en ik heb 
werk gezien dat de grenzen oprekt van ons begrip en onze 
perceptie van kunst.

U hebt onderkend dat het nodig is de schrijver en haar werk 
te ondersteunen. U hebt onderkend dat een schrijver tijd 
nodig heeft om te schrijven, even weg van haar verplichtin
gen, weg van de buitenwereld. Die tijd om na te denken, de 
confrontatie met mezelf aan te gaan, de confrontatie met 
de personages uit mijn volgende boek aan te gaan, heb ik 
gekregen. Ik heb tijd gehad om te wandelen, joggen, denken 
en schrijven.

Hier, in Nederland, wordt het woord als heilig beschouwd. 
Boeken worden gelezen, gekoesterd, en staan in hoog 
aanzien. Nederland is een land dat van boeken houdt, en 
nog meer van schrijvers. Dit was evident op het Writers 
Unlimited Festival in Den Haag. Nu ik ermee op tournee ben 
geweest en het festival naar Kuala Lumpur heb gehaald, 
begrijp ik waarom het zo’n hoog aanzien geniet. Het was een 
ongedwongen festival, waaruit respect sprak voor schrijvers 
en publiek. De mensen werden uitgedaagd, geprikkeld en 
geboeid. Auteurs mengden zich onder het publiek, de orga
nisatoren brachten tijd met ons door, en we dansten, aten en 
dronken samen. Er werden allianties gesloten en er vonden 
ontmoetingen plaats. Er werd energie uitgewisseld en onze 
netwerken breidden zich weer een stukje verder uit over de 
continenten.

Ik zal de geuren missen, de tulpen die mijn werktafel kleur 
gaven. Ik zal de vrijheid missen om mijn jas te kunnen 
aantrekken, een eind te kunnen gaan wandelen en de kou 
op mijn wangen te voelen. Ik zal de fietsen missen en het 
plotseling stralende zonlicht. Ik zal mijn eenzaamheid mis
sen, die soms overweldigend was, maar tot gevoelens leidde 
waaruit nieuwe zinnen voortkwamen, nieuwe ideeën. Ik zal 
het rennen in het Vondelpark missen en de van gedachten 
vervulde wandelingen, waarop elke nieuwe ademtocht, elke 
stap voorwaarts een pad naar het onbekende is.

Voor dit alles, en nog veel meer,  
zeg ik u dank. 

column foto’s: Serge Ligtenberg/Writers Unlimited.

Bernice Chauly (Georgetown, 
Penang, Maleisië, 1968) is 
een Maleisische schrijfster, 
actrice, fotografe en filmmaak
ster. Onlangs verscheen van 
haar hand de memoire Growing 
up with Ghosts, een verkenning 
van verdriet, van persoonlijke en 
politieke geschiedenis en van 
bloedlijnen. Chauly publiceerde 
eerder twee dichtbundels: 
Going There and Coming Back 

(1997) en The Book of Sins 
(2007). In 2007 verscheen ook 
een verzameling korte verhalen, 
Lost in KL. Ze studeerde Engelse 
literatuur in Winnipeg in Canada 
en is al meer dan twintig jaar 
werkzaam in de kunst. Ze schrijft 
zowel in het Maleis als in het  
Engels. Chauly is van Chinese 
en Punjabi afkomst. Ze houdt 
een blog bij op http://bernice
chauly.wordpress.com/.
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