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Voorwoord
De opzet van dit overzichtsboek is in vergelijking met de vorige editie niet wezenlijk
veranderd. Mekka wil evenals vorig jaar een bladerboek en een naslagwerk zijn.
De lezer kan erin grasduinen ter verstrooiing, of om zich op de hoogte stellen van
de vele activiteiten rondom boeken in 1994. Hij kan het tevens gebruiken als
opzoekboek. Mekka 1994 brengt het voorbije boekenjaar in kaart, biedt een
prospectus voor het komende boekenjaar, informeert over verschillende facetten
van het boekenvak en de omgang met boeken (zoals bij voorbeeld in een door Josje
Kraamer geschreven artikel over leesclubs), en levert adressen en boekenlijsten.
Mekka bepaalt zich hoofdzakelijk - en dit accentueert het jaarboekkarakter van
de uitgave - tot feiten en cijfers. Voor achtergronden en ontwikkelingen of voor
literairhistorische overzichten en literatuurgeschiedschrijving op de lange termijn
kunnen lezers zich wenden tot recente uitgaven als Het literair klimaat 1986-1992
(De Bezige Bij), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (Martinus Nijhoff), Freddy
de Schutters Het verhaal van de Nederlandse literatuur
(Pelckmans/Wereldbibliotheek), het Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige
Literatuur na 1945 en het Kritisch Lexicon van literaire werken (Bohn Stafleu van
Loghum/Wolters Noordhoff).
Evenals de vorige editie richt ook Mekka 1994 zich in hoofdzaak op literaire fictie
en non-fictie. Op een uitputtende manier het hele boekendomein bestrijken is binnen
de marges van een uitgave als deze ondenkbaar. Daarom is aan de jeugdliteratuur
en aan het genre van het spannende boek opnieuw slechts marginale aandacht
besteed.
Ook de indeling van Mekka 1994 is min of meer gelijk aan die van 1993. Net als
vorig jaar opent de uitgave met een terugblik. Het jaaroverzicht (1.1) is op veler
verzoek alleen veel uitgebreider dan in de vorige editie het geval was. Aan de
totstandkoming van deze paragraaf is echter nauwelijks iets veranderd. Wederom
is niet gestreefd naar een essay, maar naar een - nevenschikkend gepresenteerde
- selectie van belangrijke en opmerkelijke boekgebeurtenissen uit het voorbije jaar.
De selectie is van mij (PN), de informatie voor een belangrijk deel niet. Die wordt
om die reden vaak weergegeven in de vorm van citaten uit wat er over de
aangesneden kwesties en gebeurtenissen door nieuwsmakers en opinievormers in
de geschreven pers is gezegd. Het jaaroverzicht - waarvoor ik (PN) ook geput heb
uit mijn eigen bijdragen voor de rubriek ‘Ter Zake’ (in ‘De Republiek der Letteren’
van Vrij Nederland) - draagt kortom het karakter van de reportage.
De structuur van de rest van dit hoofdstuk is ongewijzigd gebleven, met een
register van in 1993 overleden auteurs (1.2), een overzicht van literaire prijzen (1.3)
en van vertaalde Nederlandstalige literatuur in 1993 (1.4). Aan deze rubrieken is
een overzicht van de in het vorig jaar verschenen Nederlandstalige literatuur (1.5)
toegevoegd. In Mekka 1993 was deze informatie te vinden in paragraaf 2.1.
Hoofdstuk 2 biedt een vooruitblik met een agenda van literaire activiteiten (2.1),
een lijst van herdenkingen en jubilea (2.2) en een voorbode van de aangekondigde
boeken en boekprojecten (2.3). De paragraaf over boeken op radio en televisie is
komen te vervallen omdat ons gebleken is hoe hopeloos snel de daarin
bijeengebrachte informatie verouderd is. Exclusief literair belangstellende
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kijkers en luisteraars verwijzen wij voor deze gegevens naar de vele omroepgidsen,
en naar het maandblad Letteren en naar Boekblad (de wekelijkse rubriek ‘Boeken
in de lucht’). Hoofdstuk 3 beslaat het al genoemde verhaal over leesclubs.
Extra in deze editie van Mekka zijn de in hoofdstuk 4 verzamelde lijstjes,
wetenswaardigheden en anekdotes over de keukengeheimen der dichtkunst. Met
het oog op het Boekenweekthema over verzen en gedichten is een vijftigtal dichters
gevraagd hun toptien aller tijden van oorspronkelijk Nederlandstalige gedichten in
te sturen. Daaraan gaven vijfentwintig dichters gehoor. Deze lijsten, aangevuld met
enkele totaalklassementen, zijn bijeengebracht in 4.1. In een volgende paragraaf
(4.2) is een groot aantal anekdotes over ontstaansgeschiedenissen van gedichten
verzameld en gepresenteerd in de vorm van een abecedarium. De geplande
paragraaf over de plaats van de poëzie in de hedendaagse literatuur, gebaseerd
op een enquête onder uitgevers en instellingen op het gebied van de poëzie, is
vanwege de tegenvallende respons komen te vervallen. Het is hier de plaats om
(onder het uitspreken van verontschuldigingen) diegenen te bedanken die zich de
moeite hebben getroost onze vragen te beantwoorden. Wellicht gebruiken we het
materiaal alsnog in een volgende editie van dit jaarboek.
Hoofdstuk 5 is het adreskatern van deze Mekka. De gebruiker van dit boek treft
hierin achtereenvolgens een lijst aan van schrijversadressen (5.1), uitgeversadressen
(5.2), adressen van stichtingen en literaire instellingen (5.3) en van literaire
tijdschriften (5.4).
Het slothoofdstuk is opnieuw gewijd aan de presentatie van een groot aantal
klassementen: de jaarklassementen van boekhandels (6.1), een potpourri van
overige klassementen (6.2), de toptienen van recensenten (6.3) en de daarop
gebaseerde Mekka's Honderd (6.4). Voor degene die Mekka als naslagwerk wenst
te hanteren is het achter in dit boek opgenomen register van persoonsnamen
onontbeerlijk. Daarin zijn de in hoofdstuk 5 voorkomende namen niet opgenomen,
aangezien dit hoofdstuk op zichzelf al de gebruiksmogelijkheden van een register
heeft.
Een boekuitgave als deze kan niet verwezenlijkt worden zonder de bereidwillige
commentaren en verstrekking van gegevens door talloze personen uit het
boekwezen: van schrijvers, dichters en uitgevers tot organisatoren en scribenten in
de literaire journalistiek. Speciaal danken wij Ed van Eeden, Marja Hageman, Toef
Jaeger, Atte Jongstra, Umtul Kiekens, Ares Koopman, Bart Kraamer, Henk Kraima,
Martin Reints, Hans Renders, Peter de Rijk, Victor Schiferli, A.L. Sötemann, Karin
Stals, R. Storm, Bart Vanegeren, Hugo Verdaasdonk, Joost van der Vleuten, Rudy
Vanschoonbeek en Angelica Wendland, alsmede degenen die namens de
verschillende (keten)boekhandels de eigen jaarklassementen hebben berekend,
de redactie van Boekblad en alle betrokken medewerkers van Nijgh & Van Ditmar
en Singel 262 Antwerpen.
Josje Kraamer & Peter Nijssen
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1.1 Jaaroverzicht 1993
Januari
◆ De directie van Meulenhoff & Co. deelt auteurs, vertalers en andere relaties van
uitgeverij Bert Bakker mee dat directeur ‘Bert Bakker op 5 januari om
gezondheidsredenen zijn functie voor enige tijd heeft neergelegd’. Op 30 november
1992 werd uitgeverij Bert Bakker door een overname officieel een volwaardige
werkmaatschappij van Meulenhoff & Co. Vrijwel 99 jaar stond het bedrijf
onafgebroken onder leiding van mensen uit de eigen familie. Precies 36 dagen
daarvan voerde de laatste Bakker het bewind onder de supervisie van het
Meulenhoff-concern. ‘Op zijn uitdrukkelijk verzoek,’ vervolgt genoemde de brief, ‘is
een directeur ad interim benoemd. Met Bert Bakkers hartelijke instemming is aan
Mai Spijkers verzocht de directie waar te nemen zo lang dat nodig is.’ De benoeming
van Spijkers is niettemin opmerkelijk, aangezien deze in 1989 als voormalig
hoofdredacteur na onenigheid met Bert Bakker vertrok en onder de naam
Prometheus - ook deel uitmakend van Meulenhoff & Co. - een eigen uitgeverij
oprichtte. HP/De Tijd op zondag karakteriseert de machtswisseling op 10 januari
1993 als ‘een koningsdrama in zakformaat’, dat later door Ad Fransen (HP/De Tijd,
19-2) in geuren en kleuren beschreven wordt.
Spijkers combineert voorlopig beide taken. Zijn werkzaamheden krijgen niet veel
later, zoals te verwachten viel, een permanent karakter. Op 8 februari laat de directie
van Meulenhoff & Co. aan auteurs, vertalers en relaties van uitgeverij Bert Bakker
weten dat ‘Bert Bakker heeft besloten zijn functie van directeur-uitgever [...] per 1
maart 1993 neer te leggen. Als opvolger van de heer Bert Bakker is de heer Mai
Spijkers benoemd tot statutair directeur. Door de heer Spijkers zal worden onderzocht
of een vorm van organisatorische samenwerking tussen Uitgeverij Bert Bakker BV
en Prometheus bv de posities van beide uitgeverijen zal kunnen versterken, met
behoud van de identiteit van beide fondsen.’
Theodor Holman schrijft in Het Parool (10-2) dat Mai Spijkers een spookuitgeverij
heeft overgenomen. Diverse redacteuren zijn vertrokken, en het verlies van de
uitgeverij ‘zou inmiddels zijn opgelopen tot ongeveer 800 000 gulden’. Deze
geruchten nemen niet weg dat Spijkers zich enkele maanden later directeur kan
noemen van de samenwerkende uitgeverijen Bert Bakker & Prometheus. Hij verhuist
Prometheus naar het pand van Bert Bakker.
◆ Daarmee is de reorganisatie van literaire fondsen binnen het
Meulenhoff-concern niet ten einde. Manteau en Amber worden eind 1992 als
imprints uit De Boekerij (een van de onderdelen van Meulenhoff & Co.) losgeweekt.
Manteau verzelfstandigt binnen het concern. Amber is na het vertrek van uitgever
Henk Figee niet meer dan een sterfhuis-constructie. Figee wordt redacteur van de
Singel 262-uitgeverijen Nijgh & Van Ditmar en Leopold. Een soortgelijk lot treft drie
imprints van Unieboek, een andere werkmaatschappij van Meulenhoff & Co. Voor
Agathon, De Haan en Het Wereldvenster, gespecialiseerd in literatuur en kwaliteits
non-fictie, worden geen nieuwe titels meer geworven. Ze worden te slapen gelegd
en drijven een wisse dood tegemoet. Deze boekenvaktechnische vorm van passieve
euthanasie is volgens de Unieboek-directeur mede ingegeven door het feit dat er
binnen het Meulenhoff-concern al genoeg literaire fondsen vertegenwoordigd zijn.
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En het gaat al zo slecht met het betere boek, concluderen Doeschka Meijsing en
Wim Zaal in Elsevier (30-1) na inventariserende gesprekken met de uitgevers
Maarten Asscher (J.M. Meulenhoff), Ronald Dietz (De Arbeiderspers), Jan Geurt
Gaarlandt (Balans), Rob van Gennep (Van Gennep) en Vic van de Reijt (Nijgh &
Van Ditmar): ‘Verdwijnen zal het boek niet, zolang de bibliotheken nog bijna 190
miljoen uitleningen per jaar verrichten. Op het punt van kopen echter - en daar hangt
het overleven van het boek van af - is er een verschuiving naar de sociale bovenlaag:
een steeds kleiner publiek koopt steeds meer boeken, en hele bevolkingsgroepen
kijken niet meer verder dan een reisgids, woordenboek of handleiding voor de
magnetron.’
◆ Maar wat willen uitgevers ook als ze zulke slechte Nederlandse literatuur
uitgeven - als men tenminste Harry Mulisch, Henk Hofland en Jan Blokker mag
geloven. ‘Hoe is het met de literatuur in Nederland gegaan in de afgelopen vijftien
jaar?’ vroeg J. van Tijn in Vrij Nederland (9-1) aan de drie lichtwachters der
vaderlandse cultuur. Hofland: ‘Het hoge woord moet eruit: het valt reuze tegen.
[...] Ik denk niet dat A.F.Th. van der Heijden, die wel aardig schrijft, of Joost
Zwagerman, die beter schrijft, een dusdanig stempelvermogen hebben, en zo sterk
en markant in hun visie, hun wereldbeeld, hun stijl, hun metaforen zijn als laten we
zeggen Harry, Jan, Wim Hermans, Remco. Dat is niet te vergelijken.’ Blokker:
‘Volstrekt mee eens. Het is natuurlijk merkwaardig en denk ik uniek in de
geschiedenis dat één generatie zo lang achtereen het beeld domineert. Wat erna
komt is een debutantencultuur van allemaal boekjes die je de volgende dag bent
vergeten.’ Hofland: ‘Ik zie in deze generatie niemand die een zin schrijft waarvan ik
denk: die onthou ik. Of die ik onthou. Terwijl ik tientallen zinnen heb onthouden uit
boeken van onze generatie.’ Mulisch: ‘Sinds veertig jaar gaat dat verhaal over
Hermans-Mulisch-Reve.’ Hofland: ‘Campert hoort erbij en Wolkers ook.’ Harry
Mulisch: ‘Maar het is toch altijd de Grote Drie. Hermans wil natuurlijk de enige
schrijver zijn. En het zwakke punt is dat hij er niet van uitgaat dat hij dat is. [...] Het
Grote Drie-verhaal is natuurlijk een ongezond verhaal, maar het komt mij goed uit.
En je zult er Hermans en Reve denk ik ook niet over horen klagen.’
◆ Gehoor gevend aan een oproep van Couperus-biograaf F.L. Bastet richt een
aantal bewonderaars van de Haagse schrijver 56 jaar na de dood van het vorige
genootschap opnieuw een Louis Couperus Genootschap op. Het genootschap
wil de belangstelling aanwakkeren voor het werk van de schrijver, en wil ook de
kennis van en het inzicht in dat werk verdiepen. Een bijkomende, maar daarom niet
minder gewichtige doelstelling is de verwezenlijking van een Louis Couperus
Museum. Daarvoor wordt een representatief gebouw in een typische Haagse straat
gezocht. Tevens wil het genootschap literaire reizen, wandelingen,
theatervoorstellingen, lezingen en exposities met betrekking tot Couperus
organiseren, een naar hem vernoemde literaire prijs instellen en een nieuwsbrief
en jaarboek doen verschijnen.
◆ Schrijver, dagboekanier en literair criticus Hans Warren eist van het NBLC
(Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum) een schadevergoeding van f 134
887,50. Die moet betaald worden voor wat Warren betitelt als een grove schending
van het auteursrecht. Het NBLC heeft zonder zijn toestemming 981 literaire door hem
geschreven recensies op een CD-ROM, de zogenaamde LiteROM, gezet. Warren
vraagt omgerekend f 137,50 per recensie omdat hij
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meent dat de voorgenomen bundeling van zijn literaire kritieken (De duizend
kronieken van H.W.) door de CD-ROM onmogelijk is geworden.
Gerrit Komrij is het met Hans Warren eens. Hij typeert de bundeling van recensies
in NRC Handelsblad als ‘de diefstal van de eeuw’. Het NBLC denkt daar anders over.
Dat stelt zich op het standpunt dat voor de op schijf gebundelde 44 000 recensies
geen vergoeding hoeft te worden betaald, aangezien LiteROM niet meer dan een
moderne vorm van een knipselkrant is die alleen in onderwijsinstellingen en
bibliotheken gebruikt wordt. En voor de vroegere knipselkrant hoefde ook geen
vergoeding te worden betaald. Warren weet zich tevens gesteund door de NVJ
(Nederlandse Vereniging van Journalisten), en die besluit een tijdrovende
bodemprocedure tegen LiteROM te starten. Warren wil echter een snellere uitspraak
en overweegt met een raadsman om in een kort geding een oordeel in de kwestie
te laten uitspreken.
◆ VVD-politica Jessica Larive, aan wie de Cultuurcommissie van het Europees
Parlement de opdracht verstrekt heeft om voorstellen te doen voor ‘een ruimere
verspreiding van het boek en het stimuleren van het lezen’, stelt het
programma-Gutenberg op ‘om via concrete acties drempels voor de lezer weg te
nemen en zo de toegankelijkheid van het boek te vergroten.’ Tot de voorgestelde
maatregelen behoren een Europees Boekbesprekingsprogramma voor televisie,
een jaarlijkse Europese Boekenweek in elke lidstaat en een Europees
Boekencongres ter bevordering van Europese samenwerking tussen uitgevers,
bibliotheken en boekhandels. Ook taalkundige drempels moeten verlaagd worden.
Een eerste aanzet om vertalingen te bevorderen wordt mogelijk gemaakt door
uitbreiding van het EG-modelprojekt voor vertalingen van hedendaags literair werk.
De sociale toegankelijkheid moet vergroot worden door de uitgave van boeken in
brailleschrift en het laten rondrijden van bibliobussen in achterstandsregio's. Met
het oog op de economische toegankelijkheid van boeken pleit Larive voor de
BTW-vrijstelling van boeken, in ieder geval voor paperbacks, pockets, schoolboeken,
boekenclubs en bibliotheekboeken. Voorts vraagt ze de Europese Commissie een
communautaire regeling voor te bereiden die een vaste boekenprijs garandeert
binnen grensoverschrijdende taalgebieden (zoals Nederland en Vlaanderen), een
geldende regeling te treffen voor een vaste boekenprijs in heel Europa alsmede
een regeling ter voorkoming van prijsverschillen van meer dan twintig procent tussen
land van herkomst en land van verkoop.
◆ ‘Een regering is slecht als de mens een held moet zijn om fatsoenlijk te blijven.’
Deze uitspraak van Bertolt Brecht wordt aangehaald in commentaren rond de
bekentenissen van Heiner Müller en Christa Wolf dat ze in de voormalige DDR als
informeel medewerker van de Stasi stonden ingeschreven. Toneelschrijver Heiner
Müller verklaart op donderdag 14 januari in een perscommuniqué: ‘Uit de archieven
moet ik begrijpen dat ik door de Staatsveiligheidsdienst werd gezien als een
“Inofficiële Medewerker” (IM). De dossiers over mijn persoon of over mijn werk blijken
echter onvindbaar. Dieter Schulze heeft laten weten “zes maanden werk en veel
geld” in zijn poging tot ontmaskering te hebben gestoken, maar beroept zich ten
slotte op een “anoniem telefoontje”. [...] Ik zeg nadrukkelijk, en kan dat onder ede
herhalen, dat ik ten behoeve van de Stasi nooit iets op papier heb vastgelegd en
nooit enige verklaring heb ondertekend. [...] Overigens ben ik er in mijn leven aan
gewend geraakt te worden belasterd en ver-
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volgd, vroeger in Neues Deutschland, nu in Die Zeit.’
Max Arian in De Groene Amsterdammer (3-2): ‘In Die Zeit wordt gezegd dat
Müllers verraad het lezen van zijn werk zou aantasten. In Müllers geval is er helemaal
geen tegenstelling tussen leven en werk, het ene is noodzakelijk voor het andere,
het ene is nog smeriger dan het andere, daarom herkennen we zoveel in hem. Maar
ik ben bang dat Müller een laatste verraad heeft gepleegd en dat hij zijn rol van
verrader heeft verraden. Hoe teleurstellend het ook is, het zou kunnen dat hij
helemaal nooit iemand heeft verraden en dat hij ook in dit opzicht onder alle cynisme
en spot een onverbeterlijke idealist is gebleven.’
De verklaring van Heiner Müller geeft Christa Wolf de moed om op haar beurt in
een vraaggesprek met de Berliner Zeitung toe te geven dat zij in Stasi-dossiers,
buiten haar medeweten, te boek staat als IM. Bovendien zegt Wolf tussen 1959 en
1962 contacten te hebben gehad met agenten van de Stasi. De onthullingen van
Christa Wolf en Heiner Müller zijn des te schokkender omdat beide schrijvers
verschillende malen met de machthebbers in de DDR in conflict raakten vanwege
hun kritische uitlatingen over het regime.
Duidelijker dubieuzer is een door de Amerikaanse schrijfster Irene Dische in The
New Yorker (II-I) gepubliceerd artikel over het proces in Berlijn tegen Erich Honecker,
de voormalige DDR-leider. Dische, die is gehuwd met Nikolas Becker, Honeckers
advocaat, schildert een opvallend sympathiek portret van de tachtigjarige Honecker.
Haar artikel bevat bovendien een gedetailleerde beschrijving van het door medische
experts opgestelde testimonium over Honeckers door kanker aangetaste lever gegevens die werden verstrekt tijdens zittingen die achter gesloten deuren hadden
plaatsgevonden, en waarnaar Becker haar had meegenomen. Irene Dische, die
van origine Duits is en tot haar twaalfde in Berlijn woonde, verklaart naderhand
tegenover journalisten niet in te kunnen zien waarom ze de rechtbank van tevoren
zou hebben moeten vertellen dat ze de intentie had te zullen schrijven over de
besloten zittingen. Ook verwerpt ze de kanttekening dat lezers wellicht prijs stellen
op de wetenschap dat de auteur van een artikel die Honecker ‘een held’ noemt de
echtgenote van diens advocaat is. Haar reactie: ‘Ik ben geen journalist, maar een
schrijver. Ik ben volkomen apolitiek. The New Yorker noemde mij een linkse schrijver,
maar dat is volslagen waanzin.’
◆ Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds wijzigt zijn beleid inzake
de gesubsidieerde writer in residence-bezoeken, die sinds 1976 jaarlijks door een
drietal daartoe uitgenodigde Nederlandse auteurs voor de duur van een collegejaar
kunnen worden afgelegd aan universiteiten in de Verenigde Staten. Voortaan wordt
nog maar één schrijver per jaar de gelegenheid geboden voor een periode van niet
meer dan drie maanden naar de Verenigde Staten te gaan. Het Produktiefonds stelt
in het verlengde daarvan voor dat auteurs naast het geven van colleges een groter
lezingencircuit gaan afleggen en iets langer in New York blijven, aangezien die stad
het kloppend hart van het Amerikaans literair bedrijf is. In de bestaande situatie van
de writers in residence gaat het erom jonge auteurs de gelegenheid te geven zich
literair te ontwikkelen. In de toekomst is het minstens zo belangrijk dat schrijvers de
kansen op vertaling van hun werk vergroten, en de Nederlandse literatuur en cultuur
uitdragen.
De belangrijkste reden voor de verkorting van de Amerikaanse residences is
gelegen in het uitbreiden van de mogelijk-
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heden om van het totale bedrag van 162 000 gulden (60 000 gulden meer dan
voorheen) dat het ministerie van WVC voor de writers in residence beschikbaar stelt,
soortgelijke activiteiten in Europa te ontplooien. Bezoeken van A.F.Th. van der
Heijden aan Berlijn en van Margriet de Moor aan München staan al op de kalender
voor het lopende jaar, terwijl het Produktiefonds nog werkt aan vergelijkbare
programma's van vier tot zes weken in Parijs en Londen. Het commentaar van Arie
van den Berg, de secretaris van de VvL (Vereniging van Letterkundigen), die zelf
ooit writer in residence was: ‘De oude regeling wordt vervangen door een Europees
promotieplan voor succesvolle auteurs. De subsidiegever denkt steeds meer
commercieel, terwijl die zich zou moeten inspannen voor wat commercieel niet
haalbaar is.’
◆ Het bestuur van het Literair Produktie- en Vertalingenfonds geeft zijn goedkeuring
aan een nieuwe subsidieregeling voor de literaire tijdschriften in Nederland.
Het daarvoor beschikbare bedrag is met 100 000 gulden verhoogd tot een bedrag
van 525 000 gulden. Het hogere bedrag komt voortaan toe aan minder tijdschriften.
Vijftien kandidaten krijgen op grond van een indeling door een onafhankelijke
commissie in een A-, B- of C-categorie geld toegekend. Hoewel het Produktiefonds
geen mededelingen doet over de uiteindelijke categoriseringen, wordt daar in diverse
kranten luidruchtig over gespeculeerd. Volgens de Volkskrant (16-1) krijgen Raster,
Optima en Tirade ‘op grond van de kwaliteitsbeoordeling in ieder geval meer
subsidie’, wat betekent dat deze tijdschriften zijn aangewezen als A-periodiek. Op
28 januari meldt diezelfde Volkskrant: ‘De Gids hoort, met Literatuur, Raster, Optima
en Tirade, sinds vorige week officieel bij de top-vijf van de literaire bladen in
Nederland. De top-vijf is geheim, zo wil tenminste het Nederlands Literair Produktieen Vertalingenfonds dat de bladen hun A-status heeft verleend. Maar de top-vijf is
ook weer niet zó geheim, want vorige week al mochten redacteuren van drie van
de vijf “A-bladen” in een radioprogramma uitgebreid geuren met de erkenning die
zij hebben gekregen. Ze zullen het dus niet verborgen houden, als iemand ernaar
vraagt.’
Marjoleine de Vos publiceert enkele weken later in NRC Handelsblad een overzicht
waaruit blijkt dat Lust & Gratie het zesde literaire tijdschrift is dat een A-beoordeling
(‘uitzonderlijk goed’) heeft gekregen, wat inhoudt dat ook van dit blad in de komende
drie jaar tachtig procent van de exploitatietekorten vergoed worden. Maar het blijft
behelpen: ‘Minimaal vijfhonderd lezers en hooguit drieduizend - dat is waar de
redactie van een literair tijdschrift op mag hopen. Weinig lezers dus. Geld verdient
men er niet aan, noch als redacteur, noch als uitgever, en als schrijver nauwelijks.
Wie in een tijdschrift schrijft krijgt f 17,50 per 400 woorden, later kan men dan bij
het Fonds voor de Letteren een aanvullend honorarium aanvragen dat uit zo
ongeveer hetzelfde bedrag bestaat.’ (NRC Handelsblad, 12-2) (Zie ook 5.4)
◆ Halverwege het jaar schetst Elsevier - zeer vooruitstrevend als het erom gaat
de leescultuur te omzwachtelen met beschouwingen van een verstikkende
somberheid - een buitengewoon treurig beeld van de markt voor literaire
tijdschriften. Ze zijn op sterven na dood, concludeert Aleid Truijens: ‘Schrijvers,
columnisten en recensenten bestrijden elkaar in de dag- en weekbladen en jonge
auteurs verschijnen steeds vaker met grote foto's in bladen als Esquire of Playboy
dan in Maatstaf of Tirade. [...] Bovendien lijken literaire tijdschriften steeds minder
een eigen gezicht te heb-
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ben. Alleen voor ingewijden is het verschil in “literair programma” tussen bij voorbeeld
Tirade (persoonlijk, met duidelijke stellingname, maar nooit academisch) en Maatstaf
(superieur realisme, autobiografie) en Optima (la verend tussen lichamelijk en
vergeestelijkt) herkenbaar.’ (26-6)
◆ De zwarte Amerikaanse schrijfster Maya Angelou leest tijdens de inauguratie
van president Bill Clinton, op 20 januari, een gedicht voor. Angelou heeft het gedicht
op speciaal verzoek van Clinton geschreven. John F. Kennedy was tweeëndertig
jaar eerder de laatste president die een dergelijk gelegenheidsgedicht liet voordragen.
Het was ‘The Gift Outright’ van Robert Frost. Clinton had zich tijdens de
verkiezingscampagne al geafficheerd als een verwoed lezer en liefhebber van
uiteenlopende schrijvers als Walter Mosley, Gabriel García Márquez en Marcus
Aurelius. Daar komt nog bij dat zijn boekbezit vele duizenden banden zou tellen.
Het door vele miljoenen bekeken televisieverslag van Clintons inauguratie heeft
zijn weerslag op de verkoop van door Maya Angelou geschreven boeken. Haar
autobiografie I Know Why the Caged Bird Sings (1980) gaat ineens grif van de hand
en komt na dertien jaar opnieuw hoog binnen in de Amerikaanse paperback-toptien.
Met dat effect had haar uitgever al rekening gehouden. Bantam Books liet alvast
maar alle boeken van Angelou herdrukken.
◆ Elias Canetti verbiedt de opvoering van een Nederlandse theaterproduktie,
gebaseerd op zijn essaybundel Massa en macht, die op 23 januari in de
Amsterdamse Balie in première had moeten gaan. De actualiteit van het boek is
met het oog op de herleving van extreem-nationalistische denkbeelden en de
desintegratie van landen onmiskenbaar, maar Canetti is bang dat de voorstelling
ontaardt in ‘een theatraal spektakel vol vertoon van vlaggen en geknetter van
vuurwerk’.
◆ ‘We hopen de hand te leggen op het láátste genie,’ verduidelijkt
bestuursvoorzitter Henk Hofland de profielschets voor de persoon die Dolf Hamming
moet opvolgen als directeur van De Bezige Bij. Enkele dagen later, op 20 januari,
blijkt ‘de enige overgebleven sterke onafhankelijke uitgeverij’ dat genie te hebben
gevonden in de persoon van Albert Voster (directeur commerciële zaken van J.M.
Meulenhoff). De benoeming maakt een einde aan een periode van onzekerheid
rond De Bezige Bij, die ontstaan was doordat Hammings beoogde opvolger,
Balans-directeur Jan Geurt Gaarlandt, zich eind november terugtrok nadat Hamming
door het bestuur verrassenderwijs op non-actief was gesteld. Daarmee werd ook
de voorgenomen fusie tussen De Bezige Bij en Balans onmogelijk.
◆ De Bezige Bij is al direct na de aanstelling van Albert Voster in last door een
merkwaardig vertraagde onthulling op de voorpagina van de Volkskrant. ‘Harry
Mulisch, wiens boek De ontdekking van de hemel de uitgeverij een miljoenenomzet
heeft gebracht,’ bericht de ochtendkrant op 21 januari, ‘dreigt De Bezige Bij te
verlaten als die nog werk van Stephan Sanders uitgeeft, of in ieder geval de column
waarin Sanders hem aanvalt.’ Het betreft een column die Sanders in de Volkskrant
van 24 oktober 1992 heeft gepubliceerd, en waarin hij Mulisch' houding tegenover
het communistisch bewind in Cuba aan de kaak stelt. Mulisch zou het gevangen
houden van de Cubaanse schrijver Heberto Padilla tweeëntwintig jaar geleden in
het pamflet Over de affaire Padilla hebben vergoelijkt ter wille van de historische
noodzaak. ‘Als ik zijn boeken lees,’ eindigde Sanders die column, ‘hoor ik telkens
een
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schurend geluid: het is Padilla, die als een dood log paard achter Mulisch' oeuvre
aansleept. Mulisch schrijft meesterwerken met een staart.’
‘Sanders kletst maar wat. Hij heeft mijn boek over Cuba kennelijk niet gelezen,’
was het bondige commentaar van Mulisch. Hij krijgt bijval van H.M. van den Brink
in een nieuwsanalyse in NRC Handelsblad (22-1): ‘Heeft Harry Mulisch in Over de
affaire Padilla inderdaad de “historische noodzaak” verdedigd om de dichter Heberto
Padilla op te sluiten? Het antwoord op die vraag is nee. Deze bewering van Sanders
is onjuist, inclusief de aanhalingstekens waarmee hij ten onrechte de indruk wekt
Mulisch te citeren. Mulisch verdedigt in het gewraakte pamflet niet zozeer de
Cubaanse revolutie alswel zichzelf. Hij legt uit waarom hij weigerde de twee open
brieven in Le Monde te ondertekenen waarin enige tientallen schrijvers en
intellectuelen, evenals Mulisch in beginsel solidair met de Cubaanse revolutie,
protesteerden tegen de aanhouding van Padilla. Hij uit zijn kritiek liever in Cuba, bij
de machthebbers ter plekke, in plaats van tegenover een bij voorbaat vijandig
westers publiek.’
◆ De bekendmaking van de lijst van Best of Young British Novelists in The
Sunday Times (17-1) veroorzaakt opschudding binnen de literaire gelederen van
het Verenigd Koninkrijk. Tien jaar eerder werd voor de eerste keer zo'n schrijvers
toptwintig gepubliceerd. Daarop stonden onder anderen Martin Amis, Ian McEwan,
Julian Barnes, William Boyd, Adam Mars-Jones, Graham Swift, Kazuo Ishiguro en
Salman Rushdie. De nieuwe lijst is samengesteld door Salman Rushdie, A.S. Byatt,
Bill Buford en John Mitchinson (de laatsteis verkoopdirecteur van de boekwinkelketen
Waterstone's). De opgenomen schrijvers zijn Ian Banks, Louis de Bernières, Anne
Billson, Tibor Fischer, Esther Freud, Alan Hollinghurst, Kazuo Ishiguro, A.L. Kennedy,
Philip Kerr, Hanif Kureishi, Adam Lively, Adam Mars-Jones, Candia McWilliam,
Lawrence Norfolk, Ben Okri, Caryl Phillips, Will Self, Nicholas Shakespeare, Helen
Simpson en Jeanette Winterson. Het is een lijst die je nauwelijks kunt lezen zonder
in weeklagen uit te barsten, stelt Andrew Motion in The Observer (17-1). Waarom
staan Ishiguro en Mars-Jones er weer op? Waarom ontbreken Lucy Ellmann en
Adam Thorpe? De Sunday Times is niet minder kritisch, en dat is tegen het zere
been van Salman Rushdie. Die krant, schrijft hij in een apologetische bijdrage voor
The Independent on Sunday, had nota bene het exclusieve recht voor publikatie
gekregen en haar steun toegezegd voor promotie van de lijst. Maar het begeleidende
stuk is ‘ongeveer even ondersteunend als de fatwa’, meent Rushdie.
◆ Dichter en criticus Rob Schouten wordt benoemd tot hoogleraar literaire kritiek
aan de letterenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wisselt
elke twee jaar van persoon. Rob Schouten is de opvolger van Carel Peeters,
redacteur en criticus van ‘De Republiek der Letteren’ in Vrij Nederland.
◆ Evenals in 1992, toen de openingen van de Europese grenzen dit voor het eerst
toestonden, maken Vlaamse auteurs gebruik van de gelegenheid subsidie aan te
vragen bij het Nederlands Fonds voor de Letteren. Het feit dat de Vlaamse
werkbeurzen veel lager liggen dan de Nederlandse is opnieuw voor tientallen
Vlaamse auteurs reden geweest een beroep te doen op de Nederlandse
subsidiemogelijkheden. Daarnaast hebben vijf Vlamingen een reisbeurs
aangevraagd. Minister d'Ancona van WVC probeerde in een eerder stadium via de
Nederlandse Taalunie een regeling te treffen voor onderlinge verreke-
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ning van de subsidiekosten, maar de beloften daaromtrent van Hugo Weckx, de
Vlaamse minister van cultuur, hebben op dat ogenblik nog niet tot concrete resulaten
geleid. Om de Vlaamse minister onder druk te zetten moedigt de VvL (Vereniging
van Letterkundigen) haar leden aan behalve in Nederland ook een werkbeurs in
Vlaanderen aan te vragen, aangezien ook Vlaanderen buitenlandse aanvragen niet
langer automatisch mag tegenhouden. Niet omdat er veel te halen valt, maar om
de Vlaamse overheid onder druk te zetten zodat er een subsidieregeling komt die
een vergelijking met de Nederlandse kan doorstaan. Vlaamse schrijvers hadden
daar bij de politiek vorig jaar al op aangedrongen. ‘Bespaar dit land de schande dat
de Vlaamse literatuur moet worden gesteund door de Nederlandse belastingbetaler
omdat het er niet in slaagt een beleid te voeren,’ stelden ze in een brandbrief.
Minister Weckx komt in een ‘Beleidsbrief Letteren’ enigszins aan de eisen tegemoet
door de subsidie te verhogen van negen naar vijftien miljoen frank (ruim 800 000
gulden). Tot een andere concessie is Weckx niet bereid, bericht De Standaard
(20/21-2): ‘In Nederland wordt er niet geïnterpelleerd over de verdeling van subsidies
en komt de minister niet tussen in de toekenning van literaire prijzen, maar zo ver
wil Weckx het in Vlaanderen niet laten komen. “Onze politieke cultuur ligt wel even
anders. Ik kan in de Vlaamse Raad geïnterpelleerd worden over het feit dat een
literaire kring in Bachte-Maria-Leerne geen 5000 frank voor een literaire manifestatie
kreeg.”’ De Vereniging van Auteurs en Vertalers (VAV) is mede daarom nog niet erg
tevreden. ‘De VAV betreurt het,’ bericht De Morgen op 24 februari, ‘dat er vooraf
geen overleg is geweest met de literaire sektor, die overigens evenmin op de
persconferentie uitgenodigd was. Maar haar kritiek slaat vooral op de zogenaamde
in het vooruitzicht gestelde “verhoging” van letterenbudget en werkbeurzen, en op
de vrij laattijdige samenstelling en installatie van de advieskommissie voor de letteren.
[...] De VAV sluit zich aan bij de mening van de Nederlandse Stichting Fonds voor
de Letteren dat dit financiële onevenwicht een gemeenschappelijk beleid ernstig
bemoeilijkt. [...] De VAV dringt erop aan dat de kommissie concrete voorstellen doet
om het Vlaamse letterenbeleid verder af te stemmen op het Nederlandse model en
beraadt zich over de invoering van de continueringsregeling voor werkbeurzen, de
invoering van reisbeurzen en additionele honoraria en de oprichting van een literair
produktieen vertalingenfonds.’
◆ Er valt niets te lachen in Wit zand, de vierde roman van Kristien Hemmerechts
die begint met regen en eindigt met zand. Zowel Carel Peeters als Arnold Heumakers
komen in zijn bespreking tot die conclusie. Ook oordelen ze beide positief, maar
vanuit een totaal ander gezichtspunt. Heumakers: ‘Wit zand biedt een
geconcentreerde versie van haar particuliere comédie humaine, waarmee men ook
al in vroegere romans en verhalen heeft mogen kennismaken. Erg komisch gaat
het overigens [...] niet toe, humor is helaas niet haar sterkste kant [...]. Kristien
Hemmerechts confronteert haar lezers niet zozeer met intrigerende raadsels, als
wel met een weinig opwekkende selectie uit de feiten van het bestaan. Zij doet dat
in een onopgesmukte, zelfs een beetje grijze taal, die het hier nu eens niet storende
effect heeft dat de verschillen tussen de personages eerder kleiner worden dan
groter. Misschien kan zij niet anders, maar als dat zo is, dan heeft zij in deze roman
van haar beperkingen een niet geringe kracht weten te maken.’ (de Volkskrant, 5-2)
Peeters: ‘Op drie-
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kwart van de roman zakte mijn belangstelling drastisch in, maar dat ik het zo lang
heb uitgehouden is een raadsel voor een roman waarin geen noemenswaardige
ontwikkeling zit. Het ene hoofdstuk rijgt zich aan het andere, zoals in een echte
situation comedy, waarin ook altijd wel weer een nieuwe verwikkeling plaatsheeft.
[...] Het is de hoeveelheid, en de variatie die dit oplevert, die ervoor zorgen dat Wit
zand lang onderhoudend is. Ook de manier van schrijven is daar verantwoordelijk
voor. Het geheim van Hemmerechts is haar alomtegenwoordigheid als schrijfster;
ze is overal en kan alles van alle kanten beschrijven, van buitenaf en vanuit de
personages zelf.’
◆ Tom van Deel moet iets bekennen in zijn bespreking van de Verzamelde
gedichten van Hans Faverey (1933-1990): ‘Ik herinner mij nog goed dat ik dat
vroege werk probeerde te lezen en er niet in slaagde, ik bedoel dat het me niet lukte
het te begrijpen, op de manier waarop ik meende de poëzie van Rutger Kopland of
Chr. J. van Geel te begrijpen. Ik weet zeker dat Faverey's gedichten mij toen zelfs
behoorlijk irriteerden met hun pedante ondoordringbaarheid, hun kaalheid, hun
moedwillige regelafbrekingen, hun wit. [...] Nu achteraf kan ik alleen maar zeggen
dat de poëzielezer in mij te weinig affiniteit had ontwikkeld met het soort poëzie
waartoe die van Faverey behoort: taalspelen die op zichzelf willen staan en niet de
beschrijving willen zijn van specifieke gevoelens of ervaringen. Het gaat om het
gedicht als mechaniek van taal, waarmee overigens niet is gezegd dat we er als
lezers niet van alles bij denken en voelen. [...] Hans Faverey behoort tot de grote
dichters van deze eeuw, wie zijn Verzamelde gedichten leest zal het moeiteloos
beamen. [...] In 1990 werd hem de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre
toegekend, maar hij kon die niet meer zelf in ontvangst nemen, want op 6 juni van
dat jaar stierf hij. Als het hem gegeven was geweest langer te leven, zou hem zeker
spoedig de P.C. Hooftprijs ten deel zijn gevallen.’ (Trouw, 4-2)
Rein Bloem beschouwt de uitgave als het ‘Werk van een Zuivere Dichter’:
‘Verzamelde gedichten (schitterend uitgegeven door De Bezige Bij, met voorbeeldige
aandacht bezorgd door Marita Mathijsen) is een bijzonder boek. Het bevat alle bij
leven gepubliceerde gedichten en dat is meteen het verzameld werk. Er is geen
proza, geen opstel of essay, alleen maar poëzie. Natuurlijk zullen er andere krabbels,
aantekeningen, opzetjes, varianten zijn, maar dit is het Werk en dat bestaat uit één
stuk. Niet zoals andere “Verzamelde gedichten” in te delen in jeugdwerk, wat daar
op volgde en een nalezing, nee, alleen dit.’ (De Groene Amsterdammer, 17-2)
◆ De Spaanse krant El Pais publiceert op 30 januari gedeelten uit het Intiem
Dagboek van Salvador Dali. Omdat hij vreesde dat de dagboeken te gewoon waren
voor een excentriek genie, had Dali de uit 1919 en 1920 daterende teksten zo
zorgvuldig weggemoffeld dat zeven van de twaalf schoolschriften waarin de
aantekeningen zijn gemaakt, verloren raakten. Eén van de schriften was tot Dali's
ergernis dertig jaar geleden al opgedoken bij een oudpapierkoper in Parijs. De
Amerikaanse verzamelaar die het kocht, kreeg van Dali geen toestemming de inhoud
ervan openbaar te maken. De vier nu teruggevonden schriften zijn aangetroffen
tussen de papieren die de schilder aan de Spaanse staat heeft nagelaten. De
zestienjarige Dali schrijft in zijn dagboek over zijn passie voor het schilderen en
betoont zich beurtelings enthousiast over de sovjet-revolutie in Rusland en over de
anarchisten in eigen land die een bom in het Spaanse parlement wilden gooien ‘om
een eind te maken aan al die nep’.
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◆ Komt W.F. Hermans als schrijver van het Boekenweekgeschenk 1993 op 1
februari naar de in Amsterdam te houden persconferentie van de Boekenweek?
Dat is de vraag. Het Amsterdamse gemeentebestuur ruimt alvast een obstakel weg
door hem opnieuw welkom te heten, nadat B&W hem in 1986 tot persona nongrata
hadden verklaard wegens het geven van lezingen in Zuid-Afrika, tegen welk land
op dat moment nog altijd een internationale culturele boycot van kracht was. CPNB
en De Bezige Bij ijverden al langer voor opheffing van de Amsterdamse maatregel.
Hermans laat weten dat die geste niet genoeg is. Hij eist excuses: ‘Ik wil dat ze een
nieuw besluit nemen. Met als strekking: wat spijt het ons vreselijk dat we de grote
schrijver Hermans volkomen onterecht beledigd hebben.’
Terzelfder tijd laat Hermans beslag leggen op een aflevering van de
WFH-verzamelkrant (nummer 5) en vraagt hij de rechter datzelfde te doen met de
roofdruk Pang. De oorlogsjaren, waarvan de distributie verzorgd wordt door C.J.
Aarts, tevens uitgever van de Verzamelkrant. Zowel Aarts als
Verzamelkrant-redacteur Tonnie Luiken ontkennen iets met de uitgave te maken te
hebben. Een andere redacteur van de Verzamelkrant, Bob Polak, wordt er langer
van verdacht het brein achter de roofdruk te zijn. In Pang zijn min of meer
autobiografische fragmenten uit Hermans' werk die betrekking hebben op de
oorlogsjaren vermengd met niet van zijn hand afkomstige teksten, en verwerkt tot
een collage. Hermans is vooral boos over een passage waarin Louis van Gasteren
senior ervan wordt beschuldigd in de oorlog pro-Duits te zijn geweest. ‘Ik heb dat
fragmentje nooit geschreven. Dit is grove lasterpraat!’ reageert Hermans. Het nummer
van de WFH-verzamelkrant is in beslag genomen omdat daarin zonder toestemming
een brief is opgenomen van Hermans aan Fokke Sierksma.

Februari
◆ De dichter Casper van den Berg overlijdt 8 februari op 47-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Rotterdam. Zijn derde dichtbundel Onder ons is enkele weken eerder
verschenen bij De Bezige Bij, waar hij in 1983 debuteerde met Nacht en mes. ‘Wat
is er misgegaan met Casper van den Berg?’ vraagt Ad Fransen zich af in een
toonvast requiem voor de overleden dichter. ‘Waarom hij niet en anderen wel, zoals
bijvoorbeeld zijn vriend Jules Deelder met wie hij vanaf de eerste klassen van de
HBS intensief optrok en die Van den Bergs tweede, door De Bezige Bij geweigerde
bundel Modieus ongerief betaalde en uitgaf? [...] Ook al hoorde je hem daar nooit
over en is er in zijn poëzie geen spoor van zelfbeklag te vinden over zijn ziekte, de
constatering, zeven jaar geleden, dat hij kanker had, moet hem haast wel gesterkt
hebben in het idee dat hij niet voor een succesvol bestaan in de wieg was gelegd.
“Men moet mij maar matig”, staat te lezen in zijn laatste dichtbundel Onder ons. Het
is een van de weinige confidentiële opmerkingen in zijn gedichten. Dat “men” kan
gerust alomvattend opgevat worden. De sterren, daar was hij zelf zo langzamerhand
heilig van overtuigd geraakt, stonden altijd al slecht voor Casper van den Berg.’
(HP/De Tijd, 26-3)
◆ Excuses krijgt W.F. Hermans niet. Hij krijgt wel een brief van burgemeester Ed
van Thijn: ‘Natuurlijk bent u zeer welkom in Amsterdam.’ Dat blijkt uiteindelijk toch
genoeg. Op de persconferentie van de Boekenweek met als thema Het leven
geschreven. Dagboeken, brieven en biografieën betoont hij zich 1 februari op zijn
allermildst: ‘Ik ben geen scherpslijper. De brief was niet chic of deftig, maar toch
aardig. Ik zal verder niet op
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de zaak terugkomen.’ Martin van Amerongen, schrijver van het Boekenweekessay
Mijn leven zijn leven. Over biografieën, autobiografieën, hagiografieën en
anti-biografieën, komt er in De Groene Amsterdammer (3-2) nog wel op terug: ‘Die
brief is inmiddels verstuurd. Van excuses, laat staan ruiterlijke, is geen sprake. Wel
wordt Hermans stroop om de mond gesmeerd. Hij is niet alleen welkom, maar zelfs
“zeer welkom”. Zijn komst is niet zozeer een eer alswel “een grote eer”, want hij is
niet alleen een groot schrijver, hij behoort “tot de grootste schrijvers van deze tijd”.
De rest van de brief bestaat uit formalisme en feitenverdraaierij. [...] Nee, er is, toen
hij in 1987 in De Balie een lezing kwam houden, geen kordon agenten op Hermans
afgestuurd teneinde hem bij kop en kont over de gemeentegrens te zetten. Wél was
er sprake van een actieve betrokkenheid bij het verdachtmaken van een schrijver
die voornamelijk kon worden aangewreven dat hij zich niet automatisch voegde
naar de directieven van de ANC-propagandamachine, iets waarin hij, achteraf gezien,
groot gelijk blijkt te hebben gehad.’
Intussen houden de milde buien van Hermans stand. Met de uitgevers van de
WFH-verzamelkrant treft hij op 3 februari een schikking. Het kort geding dat Hermans
had aangespannen, wordt ingetrokken. Tonnie Luiken belooft een schadevergoeding
van duizend gulden te zullen betalen. Uitgever C.J. Aarts betaalt daarnaast nog
vijftienhonderd gulden. En Hermans krijgt de restantoplage (ruim vijftig exemplaren)
van het periodiek. Van Gerard Timmer, producerend uitgever van Pang (Uitgeverij
Otto Verbeeck), eist Hermans vijfduizend gulden. Verder wil hij de resterende
exemplaren van Pang alsmede opening van zaken over de anonieme auteur die
achter het werk steekt.
◆ Hans Warren wijdt zijn 1473ste recensie - ver voor de Boekenweek - aan In de
mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student
Karel R. ‘Willem Frederik Hermans schreef het geschenk voor de komende
boekenweek, er zijn 582 000 exemplaren van gedrukt,’ begint hij. ‘Succes verzekerd,
met zo'n recordoplage en zo'n voortreffelijke auteur. Een nieuw boek van Hermans
wordt door bijna iedere lezer in Nederland met de grootste verwachtingen tegemoet
gezien.’ Waarop de Zeeuwse Kafavis zijn zwaard laat vallen: ‘Het hoge woord moet
er maar meteen uit: de nieuwe novelle beantwoordt niet aan de verwachtingen. Het
is geen slecht verhaal, tal van lezers zullen er best enig genoegen aan beleven,
maar juist de Hermans-fans zullen teleurgesteld zijn. [...] Het is een bekend thema
in het proza van Hermans: wij mensen dolen doelloos rond in de mist van het
schimmenrijk. Maar hij heeft hetzelfde veel scherper, indringender, beter gezegd in
ongeveer al zijn andere boeken. Hermans herhaalt zich 582 000 maal. Misschien
is dat te wijten aan de concessies die het schrijven voor een breed publiek nu
eenmaal eist.’ (Utrechts Nieuwsblad, 13-2) Het is een wat vreemde conclusie voor
iemand die zijn recensie begint met de opmerking dat haast alle Nederlandse lezers
reikhalzend uitkijken naar ieder nieuw boek van Hermans. Arnold Heumakers oordeelt
in de Volkskrant (12-3) heel anders: ‘Wie de Tranen der acacia's en De donkere
kamer van Damocles kent, zal niet veel nieuws vinden. Maar een bezwaar is dat
allerminst. Want de oorlog weet op de een of andere manier het beste uit de schrijver
Hermans naar boven te halen.’
◆ Een Franse rechter veroordeelt Marguerite Duras (78) tot een boete van 6000
franc en een schadevergoeding van 5000 franc wegens het beledigen van de
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rechts-radicale politicus Jean-Marie Le Pen en diens Front National. In april 1992
had Duras het Front National in Le Nouvel Observateur een organisatie van
neo-fascistische ‘moordenaars, varkens en het tuig van dit moment’ genoemd.
Volgens Duras was de malaise van de linkse politieke bewegingen in Frankrijk te
wijten aan het Front National waarvan de afkorting in werkelijkheid voor
‘neo-fascisme’ staat.
◆ De vondst van een brief van Miguel de Cervantes uit 1597 maakt duidelijk
waarom hij nog in de gevangenis van Sevilla met zoveel gemoedsrust begon te
schrijven aan zijn Don Quichot. De twee vellen briefpapier werden toevalligerwijs
teruggevonden tussen een pak documenten van de toenmalige Koninklijke
Rekenkamer. Het archief lag opgeslagen in de kelders van het kasteel Simancas
in Noord-Spanje, dat Karel V in 1545 te Maastricht bij decreet tot staatsarchief
verheven had. Daar werd Cervantes' brief tussen 40 miljoen andere documenten
teruggevonden. Cervantes zat in Sevilla achter de tralies omdat hij als belastinginner
voor koning Filips II mede verantwoordelijk was gesteld voor de verdwijning van
belastinggeld dat in de provincie Malaga was opgehaald. In zijn brief aan de
onderzoekscommissie stelt hij dat zijn vasthouding op een misverstand berust. Het
achterstallige salaris dat de schatkist hem schuldig is, overtreft ruimschoots het
verdwenen bedrag. Cervantes zegt er volledig op te vertrouwen ‘deze gevangenis
spoedig te verlaten’. Een paar maanden later was dat inderdaad het geval. In zijn
voorwoord van Don Quichot (1605) schrijft Cervantes dat zijn boek ‘geboren werd
in een gevangenis, waar ieder ongerief zijn zetel heeft en elk somber geluid zijn
woning’.
◆ In Cuba duikt een tweede dagboek van Che Guevara op. Daarin vertelt Guevara
over de interne verhoudingen binnen de revolutionaire beweging en over zijn relatie
met Fidel Castro. Rob van Gennep, die eerder onder de titel Boliviaans dagboek
de Nederlandse vertaling uitgaf van Guevara's eerste dagboekaantekeningen, gaat
in 1994 ook dit tweede dagboek van de Zuidamerikaanse vrijheidsstrijder uitbrengen.
◆ Monika van Paemel (PEN-Centrum Vlaanderen), Paul de Wispelaere (Vereniging
van Auteurs en Vertalers) en Emiel Willekens (Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen) dringen er in een gezamenlijk uitgebracht persbericht bij de minister
van onderwijs, Luc Van den Bossche, op aan ‘de sleutelpositie van het vak
moedertaal in ogenschouw te nemen’, en vragen de Vereniging Leerkrachten
Nederlands van het Gemeenschaps onderwijs om bij de bevoegde overheid aan te
dringen op een bijkomend lesuur taalonderwijs, dat wil zeggen: vijf uur in plaats
van vier. Van den Bossche wordt herinnerd aan zijn uitspraak dat literatuuronderwijs
belangrijk is ‘omdat het leerlingen de ogen kan doen openen voor de volheid van
het leven en de taal in al hun aspecten’.
◆ Op 14 februari is het precies vier jaar geleden dat Salman Rushdie moest
onderduiken omdat de ayatollah Khomeini zijn fatwa (doodvonnis) velde, daarmee
tegelijkertijd diens ‘blasfemische’ en ‘godslasterlijke’ roman De duivelsverzen
vonnissend. Voor de Volkskrant schrijft Salman Rushdie op 8 februari zijn verhaal
van vier jaar onderduik. Een citaat: ‘Vier jaar later is het nog steeds niet voorbij. En
ik hoor dat de bedreiging van mijn leven allerminst is afgenomen. Ik hoor dat door
de Geheime Dienst niemand wordt beschermd wiens leven zozeer in gevaar is als
het mijne. Een overwinning en een nederlaag: een overwinning omdat ik nog leef,
ook al ben ik door een “vriend” omschreven als een lijk met verlof. Een nederlaag
omdat ik
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nog altijd in deze gevangenis zit.’ Schrijver en choreograaf Rudi van Dantzig schrijft
in een brief aan de Volkskrant (13-2) dat hij ‘een gevoel van irritatie bij het lezen
van Salman Rushdies artikel niet [kon] onderdrukken’: ‘Er zijn mensen, miljoenen,
die niet eens een voor sommige groeperingen aanstootgevend boek hebben
geschreven en toch zo, hup, van de aardbodem worden weggeveegd.’ Diverse
Volkskrant-lezers dienen hem daarop van repliek: ‘Rushdies strijd is een kans de
wereld te tonen dat we diegenen die hun mening durven te uiten zullen beschermen,
omdat we anders nooit werkelijk vrede zullen kennen.’
‘Ondanks alle pogingen van Rushdie zelf om steun aan zijn persoon te
mobiliseren,’ schrijft Ed van Eeden in Boekblad (12-2), ‘heeft de internationale politiek
nooit zware druk uitgeoefend op de machthebbers in Teheran om de fatwa te doen
opheffen. Pressiegroepen van intellectuelen hebben zich wereldwijd voor de schrijver
ingezet, maar zelfs aanslagen op Rushdies Italiaanse en Japanse vertalers
vermochten de westerse landen er niet toe te brengen hun diplomatieke
behoedzaamheid te laten varen. De oliebelangen wogen te zwaar. Is het de komst
van Clinton, of is er internationaal werkelijk iets veranderd? Feit is in ieder geval dat
er verbetering is gekomen in Rushdies hachelijke situatie. Op 4 februari is de schrijver
officieel ontvangen door Douglas Hogg, de Britse staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken. [...] Een regeringswoordvoerder heeft inmiddels ferm verklaard dat een goede
relatie met Iran “onmogelijk” is, zolang de terdoodveroordeling van kracht blijft.
Vanzelfsprekend hebben de Iraanse autoriteiten verontwaardigd gereageerd op
deze Britse “provocatie, die het bestaande geschil aanwakkert”. President Rafsanjani
heeft in een officieel communiqué verklaard dat de oproep om Rushdie te doden
“nimmer zal worden ingetrokken”.’
Rushdie, die werkt aan een nieuwe roman (getiteld The Moon's Last Sigh), kondigt
aan meer in de openbaarheid te gaan treden, maar vertelt op 11 februari in een
interview met het Franse televisiestation France 3 dat hem de afgelopen twee jaar
drie keer zonder opgaaf van reden de toegang tot Frankrijk is ontzegd. Rushdie
suggereert in genoemd interview dat de Iraanse ambassadeur in Parijs grote druk
op de Franse autoriteiten heeft uitgeoefend om hem de toegang tot Frankrijk te
verbieden. Precies op 14 februari verzoekt ayatollah Ali Khamenei om de uitlevering
van Rushdie, daarbij herhalend dat de fatwa nooit zal worden ingetrokken, wat ook
de consequenties daarvan voor Iran mogen zijn: ‘De doodstraf moet ongetwijfeld
ten uitvoer worden gebracht. Daarom is het de plicht van iedere moslim die zich
toegang tot de schrijver kan verschaffen dit schadelijk wezen uit de weg te ruimen.’
Rushdie reageert woedend en kwalificeert Khameneis verzoek als ‘een regelrechte
terroristische daad’. Kort nadien laat de Tweede Kamer weten Salman Rushdie te
zullen uitnodigen voor een bezoek aan Nederland. De brief moet een
solidariteitsbetuiging aan de auteur zijn en dient verder gezien te worden als een
politiek signaal aan de geestelijke en wereldlijke leiders in Iran.
◆ Michel Vassallucci (31) mag zich op 19 februari Chevalier dans l'Ordre des
Arts et des Lettres noemen. De in Marseille getogen uitgever en mededirecteur van
Arena krijgt de benoeming van Jean-René Bernard, Frans ambassadeur in
Nederland, uit naam van cultuurminister Jack Lang. De onderscheiding wordt
gegeven aan Franse en buitenlandse personen die zich op artistiek of literair gebied
hebben onderscheiden, dan wel hebben bijgedragen tot een wereldwijde verbreiding
van kunsten en letteren. Vassallucci
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schaart zich daarmee in een rij waartoe ook Gerard Depardieu, Gina Lollobrigida,
Rudolf Nurejev, Bernard Haitink, Elco Brinkman en Sylvester Stallone behoren.
◆ Eclips van J. Bernlef krijgt een tamelijk enthousiast onthaal in de literaire
kritiek. ‘De romans van Bernlef hebben hetzelfde type vragen tot onderwerp,’ schrijft
Anthony Mertens. Hersenschimmen en de novelle Vallende ster gaan over situaties
‘waarin het bewustzijn lijkt op te lossen in lichamelijke gewaarwordingen’. Met Eclips
constateert Mertens het ontstaan van een soort drieluik: ‘Het proces dat hij in deze
roman beschrijft, voltrekt zich in omgekeerde richting: niet zoals in Hersenschimmen
volgen we een personage wiens wereld langzamerhand afbrokkelt, maar een held
die geleidelijk weer tot zijn positieven komt. [...] Ook in deze roman weet Bernlef
treffend de vaak mistastende pogingen van het bewustzijn om de werkelijkheid
(weer) in de greep te krijgen, onder woorden te brengen.’ (De Groene
Amsterdammer, 10-3) Janet Luis beschouwt Eclips weliswaar als ‘een onmogelijke
roman, die beschrijft wat helemaal niet beschreven kan worden. Maar wie zou zo'n
paradox niet graag op de koop toe nemen? Wij lezers moeten het nu eenmaal
hebben van mooie verhalen, ook al kunnen ze eigenlijk niet bestaan.’ (NRC
Handelsblad, 26-2) Doeschka Meijsing: ‘Eclips is een prachtig poëtisch winterboek
over de taal, waaruit wij tenslotte voor het grootste deel bestaan.’ (Elsevier, 17-4)
Gereserveerd positief oordelen Karel Osstyn en Arnold Heumakers. Osstyn:
‘Eclips is een boek waarover je niet meteen een sluitend oordeel hebt. Terwijl je het
leest val je soms over de rechtlijnigheid waarmee Bernlefs zieke denkt en handelt.
Pas langzaam vult de puzzel zich tot een bij het slot overweldigend en tegelijk ook
lichtjes teleurstellend begrijpen [...] over de werkelijkheid van alledag, die opeens
zoveel minder boeiend lijkt dan die sprookjesachtige wereld aan de andere kant
van het bewustzijn.’ (De Standaard, 6/7-3) Heumakers: ‘Bernlefs idioom is in deze
roman, zoals altijd, doodgewoon, alledaags, op het saaie af zelfs. [...] Toch heb ik
de roman als geheel niet saai gevonden, omdat Bernlef er binnen de beperkingen
van zijn stijl heel goed in is geslaagd de ontreddering van zijn hoofdpersoon
aannemelijk te maken.’ (de Volkskrant, 5-3) Ronduit negatief is Hans Warren: ‘Een
roman die men misschien beter kan verzwijgen, die men snel zal vergeten en die
spoedig weer uit de literatuur zal verdwijnen.’ (Utrechts Nieuwsblad, 5-3)
◆ Na de komst van Mai Spijkers als opvolger van Bert Bakker aan het hoofd van
de gelijknamige uitgeverij zijn de dagen van het literaire tijdschrift De Tweede Ronde
geteld. ‘We konden oprotten,’ vertelt Peter Verstegen in de Volkskrant aan Truus
Ruiter: ‘Ik vroeg Mai Spijkers of hij ons kon garanderen dat het blad kon blijven
voortbestaan. Ik had de indruk gekregen dat hij van ons afwilde. Hij heeft me gezegd
dat ik vrij was een andere uitgever te zoeken, ook voor mijn vertaling van de
Sonnetten van Shakespeare.’ De Tweede Ronde en de Shakespeare-vertaling
worden geadopteerd door uitgeverij Van Oorschot, reeds uitgever van het literaire
tijdschrift Tirade. Wouter van Oorschot hoeft geen geld te verdienen met het in 1980
opgerichte kwartaaltijdschrift. Een tijdschrift is voor hem ‘een permanent visitekaartje
en heeft een fuikfunctie voor talent’.
◆ Door de verschijning van Nederlandse Literatuur, een geschiedenis is er na
lange tijd weer een boek beschikbaar dat een overzicht geeft van de hele
Nederlandse literatuurgeschiedenis van ‘Hebban olla vogala’ tot Mystiek lichaam.
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Een redactie bestaande uit Ton Anbeek, Willem van den Berg, Jaap Goedegebuure,
E.K. Grootes, Anne Marie Musschoot, Frits van Oostrum, Herman Pleij en Johanna
Stouten heeft onder hoofdredactie van M.A. Schenkeveld-van der Dussen een boek
tot stand gebracht waarin die geschiedenis langs ‘ijkpunten’ (151 data tussen 1100
en 1992) in kaart gebracht wordt. ‘Het resultaat,’ schrijft Willem Kuipers in de
Volkskrant (24-2), ‘is een kloek boek van bijna duizend pagina's waarin de ruim
honderd auteurs een verkaveld literair landschap schilderen, dat door Harry Sierman
zo mooi is aangeharkt, dat het in ieder geval aangenaam óógt. [...] Nederlandse
Literatuur, een geschiedenis, zoals het boek nuchter en omzichtig is genoemd, is
een kluifje voor de kritiek, die zich kan afvragen of het niveau van de universitaire
neerlandistiek - die met dit boek haar visitekaartje afgeeft - wel in overeenstemming
is met de eisen die de buitenwacht daaraan zou willen stellen, zowel wat kennis en
diepgang als wat taalgebruik betreft. Een bijkomstige vraag zou kunnen zijn of deze
Nederlandse Literatuur niet sneller dan Knuvelder verouderd zal zijn, gezien het
aantal bijdragen dat wel erg vanuit de losse pols geschreven is.’
H. Brandt Corstius neemt de tijd voor die kluif, en concludeert: ‘Het mooiste
compliment dat ik dit boek kan maken, is: nu ik het uit heb, ga ik met twee vellen
verwijzingen naar de bibliotheek om boeken, en boeken over boeken, te halen.
Misschien word ik nog wel eens een neerlandicus.’ Brandt Corstius vindt dat zijn lof
niets waard is omdat hij geen neerlandicus is. ‘Dit boek zou natuurlijk door een
neerlandicus besproken moeten worden. Maar waar haal je die vandaan? Honderd
en zeven werkten aan het boek mee en de rest bijt op zijn nagels dat ze niet
gevraagd werd.’ (NRC Handelsblad, 19-3) Als zelfbenoemde leek heeft Brandt
Corstius echter genoeg verstand van Nederlandse literatuur om de volgende
ommissies te constateren: ‘Dat eenlingen als Bilders, Brouwer, Frank, Terborgh,
Arends en Morriën nergens genoemd worden, ach, zo gaat dat in zo'n boek. Dat
columnisten als Gans en Lindo ongenoemd blijven, ligt misschien aan dat ene
mislukte hoofdstukje. Dat dichters als Pareau, Van Baaren, De Coninck, Ter Harmsen
van der Beek ongenoemd blijven - volgende keer beter. Maar ik kan niet geloven
dat ik niets heb gelezen over De Schoolmeester, Gerrit van der Linde. Dat moet
een gebrek in mijn oog zijn geweest. [...] Het lijkt mij een tekort dat aan het korte
verhaal (waarin Bordewijk en Mulisch veel beter presteren dan in hun romans) geen
aandacht wordt besteed. Dan zouden Henriëtte van Eyk, Belcampo en Bomans ook
behandeld zijn.’ Maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Zo ontbreken ook Piet
Paaltjens (en zijn schepper François HaverSchmidt), Andreas Burnier, Leo Vroman
en Herman Brusselmans (toch niemand minder dan de auteur van De geschiedenis
van de wereldliteratuur). Redacteur Jaap Goedegebuure over al die afwezige namen:
‘De missers zijn inherent aan de gekozen methode, vergelijkbaar met het
postmoderne A New History of French Literature van Denis Hollier. Het is
geschiedschrijving door middel van een groot aantal proefboringen. De consequentie
is dat een deel van het terrein onontgonnen blijft. Knuvelders volledigheidspretentie
hebben wij niet.’
◆ Nieuwe bundels van twee grote en gevestigde dichters - Hugo Claus' De
Sporen en Luceberts Van de roerloze woelgeest - verleiden poëziecritici tot het
schrijven van zingende en swingende recensies. Guus Middag begint zijn bespreking
van De Sporen met de vraag hoeveel Hugo Clauzen er schuilgaan in
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Hugo Claus. De oerclaus in ‘deze rijke bundel’ is moeilijk te traceren (‘Claus is een
kameleon,’ citeert Middag instemmend Paul Claes), maar over de subclaus van De
Sporen valt iets te zeggen: ‘Moet er dan toch iets overkoepelends over De Sporen
worden gezegd, dan is het de toegenomen aandacht voor de ouderdom en voor
het opmaken van een balans.’ (NRC Handelsblad, 26-2) ‘Wat is Claus vooral?’ vraagt
ook Tom van Deel zich af. ‘Dichter, toneelschrijver, prozaïst, schilder? Het is moeilijk
kiezen tussen de eerste twee, maar dat hij in hart en nieren dichter is, bewijst nog
weer eens [...] De Sporen. Hoewel daarin duidelijk de ouderdom en de dood een
grote rol spelen, blijft Claus onverminderd de vitaliteit zelf.’ (Trouw, 18-2)
Rob Schouten komt met een vergelijking tussen Claus en Lucebert: ‘Voor de
goden onder haar dichters heeft De Bezige Bij een apart, fors formaat bundel in
huis. Want ongebreidelde dichterschappen hebben ruimte nodig. Lucebert en Hugo
Claus krijgen die ruimte. [...] Lucebert is van de twee de sprankelende, kosmische,
schaterende lichtgod; Claus is aardser en heidenser, donkerder en dionysischer.’
(Vrij Nederland, 3-4)
Ook Jaap Goedegebuure bezwijkt voor de verleiding de beide dichters met elkaar
in verband te brengen: ‘Het zijn twee regels van Hugo Claus die me daartoe hebben
opgestookt. Ik kwam ze tegen in het tweede gedicht van De Sporen: “Hoe dichter
de dichters bij hun sterven geraken/Des te grimmiger kermen zij naar de sterren.”
Kort daarvoor had ik Luceberts Van de roerloze woelgeest gelezen, en ik kon de
woorden van Claus er bij wijze van motto aan toevoegen.’ (HP/De Tijd, 2-4)
◆ De Nederlandse Franz Kafka-kring maakt zijn oprichting bekend door middel
van de publikatie van het eerste kwartaalblad, getiteld Kafka-Katern. De Kafka-kring
stelt zich ten doel de bestudering in Nederland en Vlaanderen van Kafka's werk,
leven en tijd te bevorderen. Verder gaat de kring zich inspannen voor de verschijning
van een Kafka-Jaarboek, voor het organiseren van voordrachten en het onderhouden
van contacten met buitenlandse Kafka-genootschappen.
◆ Met de ondertekening van een intentieverklaring maken het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) de weg vrij voor een
oecumenische bijbelvertaling voor gebruik in de kerken. Aan de vertaling, die
rond het jaar 2000 gereed moet zijn, betuigen veertien kerken hun adhesie.
◆ Het bericht in De Telegraaf van 26 februari (‘Unieke verzameling literaire
ontboezemingen’) dat antiquariaat De Slegte circa achthonderd subsidieaanvragen
van Nederlandse schrijvers - de complete jaargangen van 1973, 1974 en 1975 te koop aanbiedt, veroorzaakt grote opschudding bij het Fonds voor de Letteren.
De Slegte wil de interessantste aanvragen verkopen op de Europese
Antiquarenbeurs in de RAI. De documenten blijken al in 1982 te zijn gepubliceerd
in Het geheime CRM-dossier, een boekje van P. Vleesch Dubois, gebaseerd op zijn
doctoraalscriptie over literaire stipendia die hij als student Nederlands begin jaren
tachtig schreef. Vleesch Dubois wilde in zijn scriptie aantonen dat subsidies aan
schrijvers pure verspilling zijn omdat de bij het Fonds voor de Letteren ingediende
boekenplannen op basis waarvan geld werd uitgekeerd vrijwel nooit werden voltooid.
Sylvia Dornseiffer (directeur van het Fonds voor de Letteren) reageert verbolgen
op de voornemens van De Slegte: ‘Die mogen toch niet zomaar vertrouwelijke
stukken verkopen, waarvan je kunt vermoeden dat ze gestolen zijn.’ Nadat het
Fonds voor de Lette-
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ren beslag laat leggen op de documenten, doet De Slegte vrijwillig afstand van de
daarop ingediende subsidieaanvragen, ‘vanwege de publiciteit rond deze kwestie
en de daaruit ontstane gevoelens van onbehagen bij de betrokken auteurs’. De
documenten blijken echter niet afkomstig uit het archief van het Fonds voor de
Letteren, maar uit dat van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Vleesch Dubois
heeft destijds waarschijnlijk via zijn scriptiebegeleider, prof. Gerrit Borgers (lid van
een adviescommissie van het Amsterdams Fonds), de hand kunnen leggen op de
vertrouwelijke brieven. Sylvia Dornseiffer over Vleesch Dubois in een ingezonden
brief in Boekblad (26-3): ‘Bewust mystificeerde deze slechte man, want hij
publiceerde zijn scriptie onder de titel Het geheime CRM-dossier. Hij suggereerde
daarmee dat hij de hand had weten te leggen op geheime dossiers van het Fonds
voor de Letteren, dat toentertijd gehuisvest was in het ministerie van CRM. Over het
Fonds voor de Letteren werden kamervragen gesteld, onder andere over schending
van de vertrouwelijkheid.’

Maart
◆ De Spaanse uitgeverij Plot publiceert Buñuel over Buñuel, de geschreven versie
van een reeks tot dan toe onbekend gebleven gesprekken op geluidsbanden, waarin
de Spaanse cineast vertelt over de achtergrond en de totstandkoming van zijn films.
De geschiedenis en het persoonlijk leven, beweert Luis Buñuel, hangen van
toevalligheden aan elkaar. Dat mechanisme is op zijn eigen leven (1900-1983) al
evenzeer van toepassing: ‘Als ik aan het eind van de Spaanse burgeroorlog in mijn
dorp was gebleven, zouden alleen een paar specialisten iets over mij gelezen hebben
in een handboek over films: “Buñuel, een Spaans talent dat verloren ging; auteur
van Un Chien Andalou; gefusilleerd door Franco's troepen toen hij aan het begin
van een veelbelovende loopbaan als cineast stond.”’ Buñuels memoires verschenen
in 1983 in een Nederlandse vertaling bij uitgeverij Meulenhoff onder de titel Mijn
laatste snik. Discrete herinneringen.
◆ De Boekenweek gaat dinsdagavond 9 maart, traditiegetrouw, van start met het
Boekenbal. Zonder W.F. Hermans, de schrijver van het Boekenweekgeschenk. De
kwetsuren die hij heeft overgehouden aan een val van de trap verhinderen zijn
aanwezigheid in de Stadsschouwburg te Amsterdam. De Boze Man uit Brussel,
zoals Willem Kuipers hem typeert, is die avond wel op de NOS-televisie te zien in
een documentaire van Wim Hazeu.
In een schriftelijke oproep vraagt Salman Rushdie de bezoekers van het Boekenbal
te protesteren tegen zijn terdoodveroordeling door Iran. De aanwezigen krijgen aan
het slot van het Boekenbal niet alleen een exemplaar van de brief, maar ook een
boekje uitgereikt getiteld: Is er dan niets meer heilig?, waarin Rushdie terugblikt op
de afgelopen vier jaar. Tegelijkertijd doen boekverkopers (NBB), uitgevers (KNUB),
auteurs (VvL) en de organisator van de Boekenweek (CPNB) in een gezamenlijk
schrijven een klemmend beroep op de Nederlandse regering om alles in het werk
te stellen de veroordeling van Rushdie ongedaan te krijgen.
◆ Behalve W.F. Hermans schittert ook Gerard Reve op het Boekenbal door
afwezigheid. Harry Mulisch is er wel, maar Mulisch is er altijd. Daarom is Donna
Tartt de meest prominente gast op het Boekenbal. De achtentwintigjarige
Amerikaanse schrijfster is een fenomeen geworden door één boek, The Secret
History, dat is uitgegroeid tot een hype en een wereldwijde bestseller. Tartt
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doet tijdens haar bezoek aan Nederland niet alleen op het Boekenbal haar best de
vertaling van haar roman (De verborgen geschiedenis, Anthos) te promoten. Ze
stelt zich ook beschikbaar voor interviews in kranten en weekbladen, verschijnt op
televisie en signeert in boekhandels. Op dat moment zijn er van de hardcover van
de Engelse editie in Nederland al tussen de vijf- en tienduizend verkocht. De directeur
van Anthos maakt later dit jaar, in oktober, met trots melding van het feit dat er van
de vertaling 100 000 exemplaren verkocht zijn.
‘En toch was Tartts succes meteen ook een bedreiging voor haar roman,’ schrijft
Ed van Eeden in Intermediair (26-3). ‘Natuurlijk: zij had de best mogelijke agent en
een topuitgeverij achter zich staan. Maar was dit boek eigenlijk geen ordinaire hype,
een boel herrie om niets, snel proza van een aardig ogende juffrouw? Uit de
Verenigde Staten kwamen kort na de verschijning van The Secret History geluiden
als zouden “serieuze lezers” worden afgeschrikt door het mediacircus rond het boek.
De altijd kritische Nederlandse uitgevers stelden zich daardoor uiterst terughoudend
op. Pas op de laatste dag van de Frankfurter Buchmesse kocht Anthos-uitgever
Robbert Ammerlaan de rechten, voor het naar internationale normen bijzonder
bescheiden bedrag van zesduizend dollar.’
◆ De CPNB ondersteunt het Boekenweekthema, Het leven geschreven, met
een eigen tijdschriftuitgave: Ik. Over biografieën, dagboeken en brieven, waarin ‘iets
van de rijkdom van de verschillende manieren van geschreven levens’ in tot
uitdrukking moet komen. Talrijke uitgaven die aansluiten op het thema verschijnen
rond de Boekenweek. Druk, en over het algemeen met waardering, worden
besproken: Zonder vaandel, de biografie over Belle van Zuylen door Pierre H. en
Simone Dubois; Brieven van een aardappeleter van Gerard Reve, Het is niets van
Jeroen Brouwers, Liefde en ouderdom van Martin Ros, De vrolijke wanhoop van
Rudy Kousbroek, Blijvend vertrek. Dagboek 1983-1989 van Leonard Nolens en Het
gat in de wereld, een lang verwachte autobiografische roman van Benno Barnard.
Veel aandacht is er ook voor de op 5 maart verschenen uitgave van de Brieven
van Willem Elsschot, die door Vic van de Reijt, terzijde gestaan door Lidewijde Paris,
zijn verzameld en toegelicht. ‘De onbekende Willem Elsschot was,’ schrijft Joost
van der Vleuten over de ontstaangeschiedenis van de brieveneditie in Boekblad
(5-3), ‘de titel van de doctoraalscriptie van Vic van de Reijt. In 1981 ging hij voor
Aarts' Almanak op zoek naar het legendarische Wereldtijdschrift. Dat vond hij niet,
maar wel de Almanak der Kroostrijke Gezinnen en brieven. Van de Reijt: “Stond ik
daar in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen
ineens met een prachtige brief van Elsschot aan Jan van Nijlen in mijn handen.
Toen is het begonnen.” Elf jaar en vele speurtochten later is nu bij Querido het ruim
1200 bladzijden tellende Brieven van Willem Elsschot verschenen.’
Kees Fens is er zo nieuwsgierig naar dat zijn bespreking al ver voor de presentatie
van het boek in de Volkskrant (22-2) staat: ‘In de nu bereikte bijna-volledigheid
geven de brieven een beeld van Elsschots leven; het boek krijgt biografische en
autobiografische trekken. Voor de voor- en achterkant van een stuk
literatuurgeschiedenis van die periode leveren de brieven veel materiaal.’ Aan de
andere kant is er ontnuchtering: ‘De huidige editie maakt een einde aan wat een
grote mythe in de Nederlandse letterkunde is geworden: dat Elsschot als briefschrijver
niet onderdoet voor de schrijver van Lij-
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men en de andere meesterwerken. In werkelijkheid geldt die opvatting voor maar
een heel klein deel van de brieven en voor zo'n honderd fragmenten of zinnen uit
die brieven. [...] Brieven is een heel belangrijk documentair werk. Maar het tweede
deel van Verzameld werk, nee. Elsschot was een groot briefschrijver. Soms. Maar
ik vrees voor de mythe.’ Die vrees is Diny Schouten vreemd: ‘Toch goed dat er
Elsschottianen zijn. Dat is te zeggen: voor de erven-De Ridder lijkt het me een
bezoeking om de Anthierensen en de Lauwaertsen telkenmale aan de deur te
krijgen, en hun “in Elsschot zijn” heeft zijn gênante zijde. Maar je moet ze toegeven
dat hun fanclubje geen snipper onbesnuffeld laat, en daar is weer veel voor te
zeggen: Elsschot is de man van het feilloos gekozen woord.’ (Vrij Nederland, 13-3)
◆ De Boekenweek is nauwelijks begonnen en de AKO-longlist (waarop aan
spraakmakende boeken alleen Suez van Bas Heijne, De grachtengordel van Geerten
Meijsing en De ruimte van Sokolov van Leon de Winter ontbreken) ternauwernood
gepresenteerd als uitlekt dat het bestuur van de AKO Literatuur Prijs zich wil
losmaken van de boekhandelsketen waaraan deze literaire prijs zijn naam ontleent.
Bestuurssecretaris Umtul Kiekens laat doorschemeren dat inmenging door de
AKO-directie van invloed is geweest op het besluit te breken met de
boekhandelsketen. Het bedrijf is na het vertrek van directeur Paul Kleyngeld - die
door middel van de prijs een voor het publiek duidelijkere relatie wilde leggen tussen
ako en literatuur - een andere koers gaan varen en zou het reclame-effect van de
prijs willen vergroten. Op 11 mei, direct na afloop van de uitreiking van de komende
AKO Literatuur Prijs, gaan stichtingsbestuur en AKO uit elkaar. Als onafhankelijke
stichting probeert het huidige bestuur vervolgens een nieuwe prijs in te stellen. De
speurtocht naar een sponsor is al begonnen. Kiekens ziet de verhoopte nieuwe prijs
als een legitieme voortzetting van de bestaande AKO Literatuur Prijs, en claimt ook
de formule ervan: ‘De bewezen integriteit van het bestuur garandeert, dat men de
nieuwe prijs als een waardige voortzetting van de AKO-prijs zal beschouwen.’
‘Zeven jaar is het goed gegaan, maar op 11 mei is het definitief afgelopen. In het
Amstel Hotel wordt dan voor de laatste keerde AKO Literatuur Prijs uitgereikt,
hoogstwaarschijnlijk aan Harry Mulisch voor zijn roman De ontdekking van de hemel,’
profeteert Hanneke Wijgh in Trouw (18-3). ‘De AKO-directie in de persoon van
directeur Ton Dreesmann is vanzelfsprekend niet gelukkig met de openbaarmaking
van de brief. Hij heeft al aangekondigd dat de AKO doorgaat met de AKO Literatuur
Prijs, maar ik moet de serieuze criticus nog tegenkomen die met deze grijpgraag in
zee wil gaan.’
◆ Auteurs en uitgevers verwachten veel goeds van een auteursrechtelijke regeling
van de leenvergoeding, die tot op heden een soort subsidie is en door het ministerie
van WVC wordt uitbetaald. Op 13 maart lanceert een tiental schrijvers en vertalers
voor de deuren van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam een landelijke
publiciteitsactie voor het leenrecht. Het pleidooi voor leenrecht wordt kracht bijgezet
met de verspreiding van de brochure Te leen of te geef. Daarin stellen auteurs en
uitgevers gezamenlijk dat een ‘behoorlijk geregeld leenrecht’ bijdraagt ‘tot een
zuiverder evenwicht tussen leen- en leescultuur’. Volgens hen zijn boeken op dit
moment te geef in de bibliotheek: ‘In 1992 werd uit de budgetten van de bibliotheken
10 miljoen gulden aan leengeld besteed. Bij 175 miljoen uitleningen betekent dat
een
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vergoeding van krap 6 cent per uitlening.’ In de nieuwe wetgeving moet die
vergoeding een stuk hoger zijn als het aan auteurs en uitgevers ligt: een kwartje
per boek wellicht. Ook de bibliotheken stellen zich inmiddels op het standpunt dat
er een leenrechtregeling moet komen die billijk is voor de auteurs.
◆ Tot de vele literaire activiteiten rond de Boekenweek behoort een op 18 maart
in het stadhuis van Middelburg georganiseerde manifestatie onder het motto ‘Eén
wereld of geen wereld’. De literaire avond, met als ondertitel ‘Schrijvers solidair met
asielzoekers in Nederland’, is een initiatief van schrijver G.L. Durlacher. Voor hem
is de avond in Middelburg niet meer dan een opstap. Hij werkt samen met de
Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) aan een project waarvan het de
bedoeling is dat schrijvers opvangtehuizen in Nederland gaan bezoeken om daar
over hun vak te praten en uit hun werk voor te lezen. Circa tweehondervijftig
schrijvers en journalisten verklaren zich solidair met dat voornemen. In een brief
aan alle schrijvers in Nederland verklaart Durlacher zich nader: ‘Mensen die hun
geboortegrond moeten ontvluchten voelen pas dat zij in het gastland welkom zijn,
als zij deelgenoot worden van de cultuur van dat land. Gesprekken met inwoners
kweken wederzijds begrip en sympathie. Het werk van schrijvers en musici kan
hierbij als katalysator werken. Die functie proberen wij te vervullen en wij hopen een
zandkorrel in het cement te zijn dat de wereld bij elkaar houdt.’
◆ Na twaalf jaar komt er in Frankrijk een einde aan het tijdperk van Jack Lang,
de socialistische minister van cultuur, die een onuitwisbaar stempel op de moderne
Franse kunsten heeft weten te drukken. ‘Er bestond de afgelopen twaalf jaar zoiets
als “langisme”,’ schrijft Philip Freriks in een terugblik op de bewogen ministersjaren
van Monsieur Culture voor de Volkskrant (2-4): ‘Over het Lang-effect gesproken:
de deze week afgetreden bewindsman van Cultuur en Onderwijs [...] is nog altijd
omstreden. [...] In het onlangs verschenen boek La Comédie de la Culture van
Michel Schneider, drie jaar lang directeur muziek op Langs ministerie, wordt
afgerekend met het langisme. Dat bestaat volgens de sarcastische Schneider vooral
uit grote geldbedragen voor prestige-objecten [...].’ In december dit jaar zal Jack
Lang ook gedwongen worden de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer,
te verlaten. Op 9 december verklaart de Grondwettelijke Raad de verkiezing van
Lang tot kamerlid bij de afgelopen algemene verkiezingen in maart ongeldig: hij
heeft te veel geld gestoken in zijn campagne. Ook mag Lang zich gedurende een
jaar niet (her)verkiesbaar stellen als kamerlid.
◆ Een van Jack Langs laatste optredens als minister betreft de ontvangst van
Salman Rushdie. Op 18 maart lukt het de met de dood bedreigde schrijver voor
de eerste keer sinds zijn veroordeling een bezoek te brengen aan Frankrijk. Het
initiatief daartoe is van Lang uitgegaan. Begin maart al hebben de lidstaten van de
Europese Gemeenschap bij de mensen-rechtencommissie van de Verenigde Naties
een ontwerp-resolutie ingediend over Iran in de zaak-Rushdie. Daarin nemen de
EG-landen stelling tegen de Iraanse oproep om aanslagen op het grondgebied van
andere staten te plegen.
◆ Kok Voorhoeve neemt het boek Geloven. De twijfel te boven, geschreven door
de hervormde predikant dr. J. Hoek, uit de handel. De uitgave die blijkens de
ondertitel een reactie op Kuitert moet zijn, bestaat voor ongeveer een kwart (60 van
de 279 pagina's) uit letterlijke passages uit Het algemeen betwijfeld christelijk geloof
van H.M. Kuitert.
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Hoek, die in zijn boek wil aantonen dat wie (zoals Kuitert) Jezus Christus wil
relativeren de kern van het geloof aantast, heeft niet geplagieerd (want duidelijk zijn
bron vermeld), maar een zodanig grove inbreuk op het auteursrecht gepleegd
dat Kuiterts boek vrijwel overbodig is geworden. De resterende 1200 exemplaren
van de oplage van 2300 worden door Kok Voorhoeve vernietigd. Van Kuiterts boek
zijn er op dat moment al 50 000 verkocht.
◆ Uitgeverij G.A. van Oorschot doet iets heel opmerkelijks door A Suitable Boy
van de Britse auteur Vikram Seth in de Engelse versie op de Nederlandse markt
te brengen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse uitgever een Engelstalig boek
onvertaald het licht doet zien. Reden is de uitzonderlijke omvang van Seths door
de klassieke negentiende-eeuwse romans geïnspireerde epos. Het boek telt circa
veertienhonderd bladzijden. ‘Een adequate vertaling zou vijftigduizend gulden
kosten,’ verklaart Wouter van Oorschot. ‘En voordat het boek dan in het Nederlands
kan verschijnen, is er al een goedkope Engelse paperback verkrijgbaar. Maar het
is een prachtig boek.’
Willem Kuipers: ‘Het is in ieder geval een bijzonder boek. Dat is het door zijn
omvang [...], maar vooral door de ambitie van Vikram Seth (19 5 2), die na zijn
Californische roman in verzen, The Golden Gate, besloot zijn land van oorsprong,
India, in vijf romans te schilderen, vanaf de onafhankelijkheid tot op de dag van
vandaag. [...] Er was maar een probleem. Het was één boek geworden en hij zag
niet goed in hoe hij een dergelijk omvangrijk werk aan een uitgeverij kon slijten.’
Maar uitgevers waren wereldwijd enthousiast, en Seth kreeg meer dan een miljoen
dollar voor de verkoop van de rechten van A Suitable Boy. (de Volkskrant, 31-3)
Stephan Sanders over A Suitable Boy: ‘Een boek dat waarmaakt wat het belooft:
Een groot verhaal, van lang voor de komst van het postmodernisme. Een
onbeschaamd heel verhaal ook, zonder de verwarring en complicaties die we in de
twintigste-eeuwse roman gewend zijn. Geen detail blijft onvermeld, de gebeurtenissen
worden naar het leven getekend. Realisme, zondergekkigheid. Het lijkt. [...] In die
zin is Seth de tegenpool van zijn landgenoot Salman Rushdie: waar de laatste
verontrust door zich te richten op de individuele gespletenheid van zijn personages
en de verscheurdheid van culturen, presenteert Seth het beeld van een hechte
gemeenschap, van cohesie en eenheid. A Suitable Boy is net zo overtuigend als
de ingekleurde schoonheid van een antieke ansichtkaart.’ (de Volkskrant, 30-4) Bas
Heijne: ‘Het verhaal van A Suitable Boy - en deze roman is niets anders dan het
verhaal - sleept zich voort als een lange reeks opeenvolgende, lang uitgesponnen
episoden die alles over de personages vertellen, maar heel weinig over hen onthullen.
Niettemin gaat het om een onderneming die intrigeert door zijn monomane
afwijkingen krankzinnige afmetingen.’ (NRC Handelsblad, 26-3)
◆ Drinken totdat we zinken had erboven kunnen staan, boven een interview met
Kester Freriks in HP/De Tijd van 26 maart. De grachtengordel van Geerten Meijsing,
laat Freriks zich ontvallen, heeft hem vooral geleerd ‘wat voor gouden materiaal ik
in dronkenschap soms uit handen geef [...]. Geerten heeft dat boek willen schrijven
om schoon schip te maken, en dat is zijn goed recht. Maar aan de andere kant
doorbreekt hij de code van de vriendschap die stelt dat je verhalen die je elkaar laat
op de avond vertelt niet publiceert. De grachtengordel is een door de literatuur
gesanctioneerde vorm van verraad aan de vriend-
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schap.’ Over die vriendschap kunnen belangstellende lezers trouwens van alles te
weten komen in De palmen van Amsterdam, het in maart gepubliceerde brievenboek
van Meijsing en Freriks.
De beschuldiging komt neer op letterdieverij, iets waarvan P.F. Thomése op zijn
beurt Kester Freriks beschuldigt in datzelfde nummer van HP/De Tijd. Volgens
Thomése heeft Freriks zich in zijn laatste roman In zilveren harnas bezondigd aan
het overnemen van passages uit zijn verhalenbundel Zuidland en uit de verhalen
getiteld ‘De nevel van den tijd’ en ‘Een buurtschap in de velden’. Thomése: ‘Het is
nog lichtelijk verknoeid ook. Als een knipoog naar mijn werk of persoon kan ik dit
niet opvatten. Je citeert ook geen Leopold of Bloem waarbij je het rijm kreupel maakt.’
Freriks tegenover HP-verslaggever Fred Vermeulen: ‘Denkt u nu werkelijk dat ik
een dergelijke passage ga aankruisen, dat gezellig overschrijf om hem vervolgens
een exemplaar van mijn boek te geven? Als ik plagiaat zou plegen, zijn er wel
verhullender manieren, meneer. [...] Dit is het idiote spookbeeld van iemand die
kennelijk een writer's block heeft van hier tot Tokio.’
Vermeulen: ‘Het begin van de brouille tussen beide heren ligt naar alle
waarschijnlijkheid in het gezamenlijk optreden in Geerten Meijsings [...] De
grachtengordel. Hierin figureerde Freriks als de in ontreddering zwelgende Kaspar
Christiaans. En Thomése, in het boek Matthése genoemd, werd opgevoerd als een
literaire parasiet die het tot zijn roeping maakt leidende figuren uit de hoofdstedelijke
literaire scene als een schim te volgen.’
Op 8 april staat er van P.F. Thomése een column in het Dagblad voor
Noord-Limburg. De titel is ‘Letterdieven’. Dit zijn de laatste regels: ‘Helaas, juist
omdat plagiaat niet goed te achterhalen is, is het een vast bestanddeel van de
letterengeworden. “Waarom zou ik het zelf bedenken, als ik het bij een ander reeds
perfect verwoord zie?” heb ik een schrijver eens horen zeggen. “Waarom,”
antwoordde ik hem, “zou jij nog schrijven, als anderen het zo duidelijk beter kunnen?”
Toen dacht hij - hij zei het niet: “Omdat ik zo heel graag een schrijver wil zijn.”’
◆ Op de Nacht van de Poëzie in Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht, 27 maart)
treden veel oudere dichters op: Adriaan Morriën, Anton van Wilderode, Guillaume
van der Graft en Hugo Claus. Maar daarnaast voor het eerst ook politici. Felix
Rottenberg leest voor uit Annie M.G. Schmidt en Paul van Ostaijen, Hans van Mierlo
leest Hugo Claus, Wilfried Martens leest Guido Gezelle.
◆ Antwerpen is de Culturele Hoofdstad van Europa 1993. De maanden durende
manifestatie begint op 28 maart met een kilometerslange fanfare die het thema van
de opening, Bezette stad (naar een dichtbundel van Paul van Ostaijen) gestalte
moet geven. Kristien Hemmerechts schrijft aan de vooravond van Antwerpen
Culturele Hoofdstad een gelegenheidsstuk in de Volkskrant (26-3): ‘Ik woon graag
in Antwerpen. Dat is een haast controversiële uitspraak sinds het Vlaams Blok, door
Tom Lanoye terecht het Zwart Blok genoemd, in deze stad bij de jongste
parlementaire verkiezingen een kwart van de stemmen behaalde.’ Maar de
organisatoren, geleid door artistiek directeur Eric Antonis, willen zich niet te veel
door de politieke ontwikkelingen laten meeslepen en stellen zich op het standpunt
dat kunst een vrijplaats is voor genuanceerde en kritische overwegingen. ‘Moet je
kunst kunnen begrijpen om ervan te houden?’ En: ‘Kan kunst de wereld redden?’
Dat zijn enkele van de grote vragen die de organisatie aan de orde stelt tijdens de
manifes-
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tatie die duurt tot 19 december.
◆ De jury van de AKO Literatuur Prijs nomineert Hella S. Haasse voor Heren van
de thee (Querido), Kristien Hemmerechts voor Kerst en andere liefdesverhalen
(Atlas), Harry Mulisch voor De ontdekking van de hemel (De Bezige Bij), Marcel
Möring voor Het grote verlangen (Meulenhoff), Willem Jan Otten voor De wijde blik
(G.A. van Oorschot) en Paul de Wispelaere voor Het verkoolde alfabet (De
Arbeiderspers). De boeken zijn gekozen uit 239 ingezonden titels. Het feit dat in
principe alleen literaire fictie mag meedingen is een belangrijke reden waarom De
omweg naar Santiago van Cees Nooteboom, Het Oostindisch kampsyndroom van
Rudy Kousbroek en De jacht op Proteus van Piet Meeuse niet op de lijst van zes
terecht zijn gekomen. Afgezien daarvan zitten er weinig verrassende elementen in
de nominering, iets wat ook in verschillende kranten en weekbladen gesignaleerd
wordt. ‘Na al het gekanker van de afgelopen jaren over de eigenzinnige letterheren
en letterdames die onder leiding van politici en captains of industry de ene bok na
de andere schoten, mag er wel iets lovends worden gezegd. Aan deze zes
nominaties zullen weinig lezers blauwe schenen overhouden. Maar het is nooit zo
goed of het deugt niet. Het gezelschap dat ditmaal voor de keuze tekende, heeft
zich wel heel sterk laten leiden door de common sense. Sla de voorkeurslijstjes van
de critici in het Jaarboek Mekka er maar op na, en je ziet hoe sterk de nominaties
de mening van de literaire goegemeente weerspiegelen. Heeft Maarten 't Hart, vorig
jaar nog jurylid, toch weer zijn zin gekregen.’ (Jaap Goedegebuure, HP/De Tijd, 9-4)
Gedoodverfd favoriet Harry Mulisch krijgt op dezelfde dag (31 maart) waarop de
nominaties bekend gemaakt worden ook nog eens te horen dat hem de Multatuliprijs
1993 is toegekend. De ontdekking van de hemel verovert stormenderhand de
wereld. De Duitse kritiek heeft superlatieven nodig om Die Entdeckung des Himmels
(Hanser Verlag) op waarde te schatten: Mulisch is een ‘virtuoser Autor von
gewissermassen Balzac'scher Statur. Literarische Brillanz und stereoskopische
Anschaulichkeit verbinden sich mit philosophischem Tiefgang’ (uit: Welt am Sonntag,
waarin tevens de ‘Literaturnobelpreis’ ter sprake wordt gebracht). ‘Ein grosser
Zeitroman der europäischen Nachkriegsgeneration’ (Der Spiegel). ‘Unzweifelbar
[...] dass Mulisch sich [...] in die erste Reihe der grossen europäischen Erzähler
geschrieben hat’ (Süddeutsche Zeitung). De rechten van het boek zijn ook aan
Spanje (Tusquets), Frankrijk (Gallimard) en Engeland (Harvill Books) verkocht.
Italiaanse en Scandinavische uitgevers hebben opties op de vertaalrechten genomen.
Intussen bestrijdt Piet Grijs (& alias Battus) Mulisch' boek week in week uit in
diverse kolommen. Arnold Heumakers neemt De ontdekking van de hemel tegen
die kritiek (volgens Heumakers grotendeels bestaande uit priegelige stilistische
aanmerkingen) in bescherming, hoewel hij ervan overtuigd is dat het boek door
‘Battus' zwavelstokjes’ geen vlam zal vatten: ‘Als typerend voorbeeld noemde ik zijn
verwijt aan de verzamelde Nederlandse kritiek dat zij geen “absurde denkfout” heeft
willen zien in de paradox tussen hemelse bestiering en aardse vrijheid, die Mulisch
in De ontdekking van de hemel heeft verwerkt. Dat zou een denkfout zijn omdat aan
het christendom (waaruit deze paradox onder andere afkomstig is) al tweehonderd
jaar geleden een eind is gekomen. Dit verwijt is bekrompen, omdat het ontkent dat
het een schrijver vrij staat zich in zijn literaire fantasie te bedienen van
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wat hij maar wil, dus ook van paradoxen uit de religieuze traditie.’ (de Volkskrant,
22-4) En Mulisch zelf? Die veegt de kritiek tijdens een literair ontbijt in het
Rotterdamse Bibliotheektheater lachend van tafel: ‘Grijs probeert me op woordjes
te vangen. De lijn van het verhaal, de bedoeling van het boek, daar heeft hij het niet
over. Ik heb twee-en-een-half jaar aan dat boek gewerkt, hij heeft het in een paar
dagen gelezen. Dan weet ik het toch zeker beter? Ik kan alles weerleggen wat hij
beweert. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Hij zou wel willen, dat ik serieus op hem in
zou gaan en hem zodoende onsterfelijk zou maken.’ (Utrechts Nieuwsblad, 15-3)
◆ De eerste druk van het 37-delige Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
is twee dagen na verschijning volledig uitverkocht. Belangstellenden voor het WNT
konden vorig jaar intekenen op de door Sdu uit te brengen editie. De 42 000 pagina's
kosten 2295 gulden in een gebonden en 1795 gulden in paperback uitvoering. Er
worden er 1300 gedrukt. Tot de kopers behoren vooral lezers van het tijdschrift
Onze Taal.

April
◆ Uitgeverij Manteau, nog maar net verzelfstandigd binnen Meulenhoff & Co., begint
een samenwerkingsverband met Kritak, een andere Vlaamse tak van het
Meulenhoff-concern. De beide uitgeverijen gaan samen in een zogenaamde
personele unie. Wim Verheije, de nieuwe directeur van Manteau, heeft de aansluiting
bij Kritak zelf ter sprake gebracht. Manteau en Kritak blijven zelfstandige fondsen,
maar de Manteau-auteurs (onder wie Jef Geeraerts, Jos Vandeloo en Ward
Ruyslinck) zijn nu, aldus Verheije, weer in ‘een literairecultuur ingebed’, en de
uitgeverij is nu bovendien aan de droeve status van ‘redactiekantoor’ ontstegen.
◆ De directie van het Amsterdamse Goethe Instituut vreest dat de sluiting van
de instituutsbibliotheek verstrekkende gevolgen heeft voor de uitstraling en
aantrekkingskracht van het culturele centrum. Bezuinigingsoperaties van de Duitse
overheid hebben het hoofdkantoor van het wereldwijd gevestigde Goethe Instituut
ertoe gedwongen 27 bibliotheken dicht te doen. Directeur Rainer Lübbren laat niet
alle hoop varen: ‘Ik kreeg onlangs bericht dat het proces van sluiting wordt vertraagd
en vermoed dat ook de protesten van diverse instituten uit Nederland (waaronder
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis) wel enig effect zullen sorteren.’ Lübbren weet zich ook
gesteund door de Duitse ambassade in Den Haag. Dank zij een
sponsorovereenkomst met automobielproducent Mercedes weet de bibliotheek zich
begin mei in ieder geval voor een jaar te redden. De redding is te danken aan de
bemoeienis van de nieuwe president van het hoofdkantoor van het Goethe Instituut
in München en aan een onderzoek van Instituut Clingendael dat uitwijst dat
Nederlandse jongeren een uiterst negatief beeld hebben van Duitsers.
Ook het John Adams Institute (organisator van de American Literature
Today-lezingen) leidt financieel een tobberig bestaan. Het instituut ontvangt geen
overheidssubsidie en is afhankelijk van particuliere donaties en incidentele sponsors.
Omdat het niet meevalt om langs die wegen de lopende rekening aan te vullen is
het aantal lezingen van Amerikaanse schrijvers dit jaar teruggebracht van acht naar
zes. Directeur Anne Wertheim laat in een nieuwsbrief weten dat het instituut
onderhandelt met een grote sponsor: de enige oplossing voor dit geldprobleem. De
geldschieter moet het voortbestaan van het hele West-Indisch
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Huis (het pand waar het John Adams Institute gevestigd is) veiligstellen.
◆ Heere Heeresma vertelt in het NOS-programma Een leven lang (begin april
uitgezonden) tegen interviewer Lejo Siepe dat het lang verwachte Kaddish voor een
buurt eindelijk voltooid is. Vijfentwintig jaar geleden kondigde Heeresma zijn ‘Moeder
Aller Boeken’ al aan, en als om aan te geven dat hij het niet verzint dat het nu écht
af is, leest hij er een gedeelte uit voor. ‘Het boek is geschreven, het is vuistdik en
het ligt in een kluisje van een bank in Parijs,’ aldus Heeresma. ‘Dat boek ga ik over
een jaar of twee, drie uitgeven, nadat eerst Mondadori in Italië en mijn Spaanse
uitgever het boek gebracht hebben.’ Heeresma weet niet zeker of hij de roman wel
in Nederland wil publiceren: ‘Gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse
samenleving zal ik waarschijnlijk op onbegrip en misverstand stuiten met dit boek,
en daar heb ik geen trek in.’
◆ Het geschreven leven, de promotie van boeken op het gebied van non-fictie
door de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB),heeft dit
jaar als thema ‘Een licht op uitgelezen wonen’. De aan de actie verbonden prijs
wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste ‘woonboek’ dat in de afgelopen drie
jaar op de Vlaamse markt verschenen is. Uit een longlist van 27 titels zijn vijf
schrijvers genomineerd: Eric Ruyst (e.a.) voor De beschikbare ruimte (Lannoo),
Terence Conran voor Soft-Furnishing (Cantecleer), Derek Fell voor De tuinen van
Renoir (Gottmer), Donald Olson voor De stad als kunstwerk (Agon) en Mario Praz
voor Huis van het leven (Agon). De prijs van 150 000 frank wordt op 7 april toegekend
aan laatstgenoemd boek, maar aangezien Mario Praz al in 1982 is overleden stelt
Agon voor om alle deelnemende erkende boekhandels elk drie exemplaren van
Huis van het leven gratis ter beschikking te stellen met de bedoeling dat die
boekhandels ze schenken aan culturele instellingen.
◆ Na de succesvolle ontvangst van Tralievader weet Carl Friedman de literaire
kritiek ook voor haar tweede boek, Twee koffers vol, te bewegen tot complimenten.
Carel Peeters: ‘Het drama dat zich aan het einde nog voordoet wordt door Friedman
met grote zelfbeheersing aangepakt, waardoor het des te harder aankomt. Net als
Tralievader is Twee koffers vol met argeloze trefzekerheid geschreven, met een
feilloze intuïtie voor de verhouding tussen het kleine en het grote.’ (Vrij Nederland,
24-4) Anthony Mertens: ‘Friedman brengt op een subtiele wijze de ongerijmdheden
en dilemma's in beeld waarmee een twintigjarige studente aan het begin van haar
volwassen leven wordt geconfronteerd. [...] Ze veroordeelt geen mensen, ze betwijfelt
of verwerpt de simpele schijnwaarheden waarmee mensen zich geruststellen.’ (De
Groene Amsterdammer, 5-5)
◆ Dichter en schrijver Bertus Aafjes overlijdt op 23 april in het Sint-Maartens
gasthuis in Venlo. Hij is 78 jaar geworden. ‘Deeerste in de lijst van Nederlandse
schrijversnamen, korte tijd leek die plaats symbolisch voor de positie van de dichter
Aafjes,’ begint Kees Fens zijn terugblik op diens leven en werk onder de titel ‘Het
noodlot van gewezen grootheid’. ‘En niet de geringsten durfden de voorspelling van
de grootheid aan. Vestdijk rekende in 1940 het slotgedicht van de reeks “Het zanduur
van de dood” “tot de aangrijpendste gedichten die mij sinds ettelijke jaren onder
ogen zijn gekomen” en, het werk van jongere dichters overziend, profeteert hij aan
het slot van zijn stuk: “Bertus Aafjes zal, onder gunstige auspiciën, de ondergrondse
Prometheus kunnen worden die al hun licht steelt.”’ De in 1953 verschenen bundel

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

34

De karavaan zou zijn laatste zijn. ‘In juni van datzelfde jaar publiceerde Aafjes drie
artikelen tegen de experimentele dichtkunst, waaruit zijn opmerking over het
binnenmarcheren van de SS in de poëzie hem het langst is nagedragen. Het oordeel
over de poëzie die door Aafjes mede vertegenwoordigd werd, was toen echter al
gevallen. [...] Ik geloof niet dat de artikelen tegen de nieuwe poëzie de eigen poëzie
van Aafjes hebben aangetast. Dat heeft die nieuwe poëzie gedaan. [...] Tegenover
de officiële afwijzing en latere onverschilligheid kan het oordeel van de lezers worden
gesteld. Die zijn hem trouw gebleven. Ook zijn poëzie werd geregeld herdrukt.’ (de
Volkskrant, 26-4)
Vlak voor zijn dood verschijnt bij Meulenhoff nog een herdruk van zijn Italiaanse
reisverhalen - het genre waartoe hij zich bepaalde na zijn echec als dichter - onder
de titel Dag van gramschap in Pompeji. Italiaans reisjournaal. Edwin Krijgsman
begint zijn bespreking in de Volkskrant met een alleszins treffend beeld: ‘Er bestaat
een even curieuze als wrange anekdote over Bertus Aafjes. Het verhaal speelt in
1980, en de toen 66-jarige dichter vertelt zelf: Ik lig al zo half onder mijn zerk. Laatst
kwam op een bijeenkomst een mevrouw naar me toe. Ze greep mijn hand beet en
zei: “Ik hoor dat u Bertus Aafjes bent, ik dacht dat die al lang dood was.” Nee
mevrouw, antwoordde ik, die leeft nog.’
◆ Literair criticus Marc Reynebeau fulmineert in een column in Knack (13-4) tegen
het gebrek aan openheid inzake de subsidiebeslissingen van Hugo Weckx, de
Vlaamse minister van cultuur: ‘Ook in zijn letterenbeleid krijgt minister Hugo Weckx
(CVP) adviezen van een commissie. Net als alle adviesorganen wordt deze commissie
cultuurpactshalve op partijpolitieke basis samengesteld. Hoe dat precies in zijn werk
gaat, volgens welke verdeelsleutels en procedures, welke partijen toegang krijgen
[...] dat behoort allemaal tot de klassieke, Belgische - en dus ook Vlaamse canapeepolitiek. Die geheimdoenerij doet de geloofwaardigheid van de commissie
geen goed, maar de politisering valt er in de praktijk nog best mee. De
letterencommissie geeft heel concreet vorm aan 's ministers beleid [...] maar ze
geeft “slechts” adviezen: de eindbeslissing over de subsidies ligt uitsluitend bij de
minister. Weckx volgt die adviezen voor, ruw geschat, 95 procent. Dat betekent
echter ook dat de minister er in 5 procent van de gevallen wél van het advies afwijkt.
Daar doet hij nooit enige mededeling over, ook niet aan de commissie, laat staan
dat hij zo'n ingreep zou motiveren. [...] In Nederland zijn zulke politieke ingrepen
onmogelijk, want daar neemt niet de minister, maar een Fonds voor de Letteren de
eindbeslissing. Maar daar wil Weckx niet van horen, want zo'n afstandelijk bestuur
is, vindt hij, vreemd aan onze politieke cultuur. Dat zal wel. [...] Een zindelijke en
consequente besluitvorming wordt pas mogelijk als de Letterencommissie haar
wijsheid - daar moeten we toch van uitgaan - verankerd ziet in een reële
beslissingsautonomie, wat uiteindelijk moet leiden tot de vorming van een autonoom
Fonds voor de Letteren.’ De column leidt tot discussie in het parlement en in kranten.

Mei
◆ De verschijning van de Essays van Michel de Montaigne (1533-1592) in een
integrale Nederlandse vertaling is een hoogst opmerkelijke gebeurtenis. In 1674
verscheen de eerste min of meer volledige vertaling door J.H. Glazemaker. Wie het
Frans onmachtig was, heeft zich in de drie daaropvolgende eeuwen van deze
vertaling moeten bedienen als
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hij Montaigne grondig heeft willen lezen. Op een volgende volledige uitgave heeft
men dus tot 1993 moeten wachten. En merkwaardig genoeg komt nu binnen
afzienbare tijd nog een tweede volledige vertaling: die van Hans van Pinxteren,
wiens vrijwel tegelijk met de volledige vertaling van Frank de Graaff verschijnende
Proeve van zeven moet worden beschouwd als een opwarmer voor zijn vertaling
van de Essays.
De ontvangst van het boek is geheel in overeenstemming met deze gegevens:
uitvoerige beschouwingen die Montaigne als ‘vader van het essay’ in zijn tijd plaatsen,
die de wezenstrekken van zijn denken beschrijven en de vraag stellen van de
actualiteit van zijn geschriften. Cyrille Offermans: ‘Als Montaigne al schrijft om iets
te bewijzen, dan om het bewijs dat elke waarheid plaats- en tijd-, dus
contextgebonden is. Zijn essays bewegen zich van voorbeeld naar tegenvoorbeeld,
geen positie is langer houdbaar dan juist in die en die omstandigheden. [...]
Montaignes scepsis is eerder een ontwapeningsstrategie, zijn essayisme een
voortdurende poging verharde standpunten te versoepelen, het feitelijke geweld
niet aan te wakkeren of door te geven maar te ontlopen, of, voor zover onvermijdelijk,
er zo weinig mogelijk onder te lijden. Daarin vooral (niet in zijn grotendeels
vermeende postmoderne trekken) zie ik zijn verbijsterende actualiteit.’ (Vrij
Nederland, 1-5) Peter Bekkers ziet hem vooral als iemand die het middeleeuwse
theocentrische denken achter zich laat: ‘Meer dan enig ander onderwerp bestudeert
hij zichzelf. Hij kijkt naar binnen bij zichzelf, proeft en observeert zichzelf, maar hij
doet dit zonder literaire fratsen, zonder exhibitionisme, aanstellerij of opschepperij,
zonder zelfmedelijden of martelaarschap en zonder de bedoeling om “één met God”
te worden zoals de mystici. Hij weet hoe moeilijk het is om zelfkennis te verwerven.
[...] Het is een stroom, een onophoudelijk proces en het laat zich nooit in zijn geheel
zien, maar altijd in kleine details en toevallige gebeurtenissen. Het is aanwezig zoals
de wind aanwezig is, door te komen en te gaan.’ (de Volkskrant, 30-4)
◆ Gabriel García Márquez laat al zijn boeken uit de Colombiaanse boekhandels
halen - dit uit woede over de valse concurrentie die zijn uitgaven in zijn eigen land
ondervinden van roofdrukken van zijn werk die de markt overspoeld hebben. Márquez
komt tot zijn besluit nadat een rechter een proces tegen twee voormalige
medewerkers van zijn uitgever heeft afgeblazen. Volgens de rechter is er
onvoldoende bewijs te leveren tegen de twee verdachten, die een miljoen illegale
exemplaren van zijn boeken zouden hebben gedrukt. De rechter geeft opdracht de
achthonderdduizend in beslag genomen vermeende roofdrukexemplaren terug te
geven aan de boekhandels.
◆ Salman Rushdie behoort tot de publiektrekkers van de zesde internationale
boekenbeurs in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat wil zeggen: niet zijn persoon,
maar zijn karikaturen verleiden velen tot een bezoek. De organisatie van de
boekenbeurs gebruikt de beeltenis van Rushdie als mikpunt van een
spotprentenwedstrijd. Dagelijks is er een stukje goud van negen gram (ter waarde
van tweehonderd gulden) voor de beste karikaturist. De boekenbeurs heeft een
speciale stand aan Rushdie gewijd. De wanden, behangen met de beste tekeningen,
hangen vol karikaturen waarop Rushdie trekjes van een duivel vertoont en aan de
galg probeert te ontsnappen. Op sommige prenten heeft hij de strop al om zijn nek
hangen.
De echte Salman Rushdie heeft ten tijde van de boekenbeurs in Teheran een
ontmoeting met de Britse premier John Major. Horace Bent wijst er in zijn rubriek
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in Bookseller op dat de timing van die ontmoeting geen ereprijs verdient. Toen het
rendez-vous in Teheran bekend werd, zag een groot aantal op de boekenbeurs
vertegenwoordigde Britse uitgevers ogenblikkelijk de sfeer verslechteren en de
omzet dalen.
◆ Mark Eyskens (voorzitter), Marja Brouwers, Anthony Mertens, Anne Marie
Musschoot en Wim Vogel hebben het moeilijk gehad met hun beslissing aan wie
op dinsdagavond 11 mei de AKO Literatuur Prijs 1993 moest worden uitgereikt.
Het was kiezen tussen ‘de meesterlijk gecomponeerde symfonie’ van Mulisch ‘met
zijn prachtige motieven en variaties op vernuftig gecombineerde thema's’ en ‘de
briljante sonate’ van Möring, ‘waarvan de tonen het hart hebben geraakt’. ‘De ultieme
keuze wordt geleid door de weg van het hart. Een minderheid van de jury heeft zich
van harte aangesloten bij de keuze van de meerderheid. De jury koos voor de
kamermuziek, voor de sonate, en bekroonde Het grote verlangen van Marcel
Möring.’
Daarmee beleeft de prijsuitreiking aan het slot van het AKO-diner in het Amstel
Hotel te Amsterdam, geregistreerd door de NOS-televisie, een verrassende
apotheose. Michel Maas in de Volkskrant (12-5): ‘Zei daar iemand dat Mulisch een
zware pijp ging roken? Ja, dat zei iemand. Maar wéét die ook wat? De aandacht
van de mensen aan de tafels verschuift naar de bewegingen van de camera's
waaruit, net als vroeger uit de sterren (sterren! toch De ontdekking van de hemel?)
het antwoord kan worden gelezen. [...] Maar dan wordt het toch Möring. De zaal
klapt opgelucht. Omdat Mulisch het niet is geworden - niet dat men hem dat niet
gunde, maar dat zou zo... voorspelbaar zijn geweest. Mulisch reageert sportief.
“Mijn boek is al twee keer bekroond. Wat zou ik me nu druk gaan maken dat ik niet
ook nog deze derde prijs heb gewonnen.” En Möring, die vooraf al had aangekondigd
dat hij “wel blij” zou zijn als hij zou winnen, ondergaat het gelaten. Hij zal er een
glaasje op drinken, had hij aangekondigd, “en als je heel zuinig bent kun je van die
prijs toch wel twee jaar leven, en in alle rust schrijven”.’
Martin Ros is totaal ontdaan over de beslissing van de jury: ‘Zoals Het verdriet
van België van Hugo Claus dé roman van de jaren tachtig was, zo heeft Mulisch
met De ontdekking van de hemel dé roman van - dat kunnen we nu al zeggen - de
jaren negentig geschreven. Het is een boek van Europees niveau: dat had bekroond
moeten worden.’ Cees van Hoore bericht dat Mulisch na zijn aanvankelijk sportieve
reactie een gevoel van diepe teleurstelling moet verwerken: ‘Met deze jury had ik
die prijs ook nooit kunnen winnen. Want geloof me, ik ken mijn pappenheimers. Al
tien jaar lang word ik min of meer geboycot. Als je te veel succes hebt, word je
afgeschreven in Nederland.’ Nog voor de prijsuitreiking heeft Mulisch zich tegenover
HP/De Tijd (14-5) al laten ontvallen dat hij denkt ‘die prijs’ niet te krijgen: ‘Die jury's
maken een traditie van het bekronen van de verkeerde, dus als ik hem wèl krijg,
moet ik me eigenlijk afvragen waar mijn fout zit.’ Hans van Mierlo, oud-voorzitter
van een AKO-jury, is het met hem eens: ‘Als je denkt dat je hier in Nederland wat
voorstelt, ben je aan het verkeerde adres. Iemand die wat kan, wordt hier meteen
afgestraft. Ik heb best waardering voor het boek van Möring, maar hier klopt iets
niet.’ (Utrechts Nieuwsblad, 12-5)
◆ Tot de afwezigen op het grand diner van de AKO Literatuur Prijs behoort
AKO-directeur Ton Dreesmann. Officieel omdat hij aanwezig wil zijn bij de opening,
dinsdagmiddag 11 mei, van Waterline, het nieuwe Amsterdamse kan-
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toorpand van AKO, Audax en Van Ditmar. ‘AKO zit niet in het bestuur van de Stichting
ako Literatuur Prijs,’ is zijn commentaar.
In een gefaxt perscommuniqué van 12 mei kondigt Dreesmann aan dat zijn bedrijf
de ako Literatuur Prijs continueert, ook al heeft er dit jaar nog niet één genomineerde
zelfs maar een week in de eigen ako Toptien gestaan en vindt menigeen dat het
bedrijf steeds duidelijker afglijdt naar wat het ooit geweest is: een lectuurketen. ‘Het
aftreden van het bestuur van de Stichting ako Literatuur Prijs,’ aldus Dreesmann,
‘heeft geen invloed op het voortbestaan van deze inmiddels al zeven jaar bestaande
literaire prijs. AKO zal het instituut van de AKO Literatuur Prijs met voortvarendheid
continueren. Op korte termijn wordt dan ook de samenstelling van het nieuwe
stichtingsbestuur voltooid. [...] Een belangrijke taak van het nieuwe bestuur zal zijn
het onverwijld samenstellen van een onafhankelijke, gekwalificeerde jury voor de
8ste [...] ako Literatuur Prijs.’ ‘Het weggelopen stichtingsbestuur,’ zegt Dreesmann
in een commentaar, ‘heeft geen enkel patent op het concept. Er zijn gewoon vier
zetels vacant.’ Op 18 mei maakt het bij ako weggelopen bestuur van de Stichting
Literatuur Prijs tijdens een zitting in de Eggertzaal van de Nieuwe Kerk in Amsterdam
bekend dat Libris, die ook al de Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur sponsort, de nieuwe sponsor van de prijs is. Libris is evenals ako
een boekhandelsketen, maar dan een die, zoals dat heet, wat meer up-market
gericht is.
De Libris Literatuur Prijs adopteert (claimt) de formule van de ako Literatuur
Prijs, ongeacht wat ako van plan is. Alleen het prijzengeld wordt verdubbeld. Het
gaat van 50 000 naar 100 000 gulden, zodat de winnende schrijver in ieder geval
de helft van dat laatste bedrag zal kunnen overhouden (en dus de geldsom die het
ooit beloofde te zijn). Michel Maas becommentarieert de instelling van de Libris
Literatuur Prijs in de Volkskrant: ‘De ako Literatuur Prijs heeft een kloon gebaard.
Een identieke prijs met een bijna identieke naam [...] een identiek bestuur, en ook
verder niet van elkaar te onderscheiden. [...] Het circus heeft zichzelf verdubbeld:
voortaan twee keer een longlist, twee keer een shortlist en ten slotte twee keer een
met spanning overgoten diner in het Amstel Hotel. [...] Dat wordt dan vanzelf een
vergelijking van jury's. Welke heeft de grootste missers, welke maakt de beste keus?
Niet het beste boek zal het in de media nog winnen, maar de beste jury, de beste
prijs. Op die tweestrijd zal het uitdraaien: een duel tussen een kioskenprijs en een
boekhandelprijs. [...] Had het nieuwe bestuur echt lef gehad, dan had het een prijs
in het leven geroepen die iets zou toevoegen. Een prijs van een ton voor een
debutant, of voor een poëzie-bundel. Dat zou nog eens wat zijn geweest. Die kans
is verkeken. Tenzij AKO zelf een bestuur met durf zou aanstellen.’
Alles bij elkaar kost de prijs Libris 325 000 gulden per jaar. De honoraria voor de
juryleden zijn verhoogd van vijfnaar tienduizend gulden, terwijl vanaf nu alle literaire
non-fictie rigoureus van mededinging wordt uitgesloten. De jury bestaat uit Hugo
Bousset en Gilles Dorleijn (beiden hoogleraar Nederlands), Anneke Brassinga en
Piet Meeuse (beiden auteur en vertaler) en voorzitter Jan Terlouw (commissaris
van de Koningin te Gelderland). Divisiemanager Jaap Stelloo vertelt naderhand dat
Libris acht jaar eerder al van plan was een grote literatuurprijs van de grond te tillen:
‘Toen trokken we de conclusie dat Libris nog in de peuterschoenen stond en het
geld niet had. ako kon het toen wel, wij niet.
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Ondertussen bleef ons plan bestaan. We groeiden en kregen de middelen. De
afgelopen twee jaar zijn we actief bezig geweest die prijs binnen te halen. Wij doelden
concreet op de mogelijkheid dat AKO het sponsorschap zou overdragen. En ik kon
weten dat ako van de prijs af wilde.’ Stelloo zegt tevens dat Libris door het aantrekken
van de prijs financieel een moeilijk jaar tegemoet gaat.
◆ De literaire kritiek toont weinig consideratie met Het literair klimaat 1986-1992,
het vijfjaarlijkse, met vertraging tot stand gekomen boek waarin diverse auteurs een
overzicht bieden van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de letteren gedurende
die periode. Dat overzicht bestaat uit algemene essays over het proza, de poëzie,
de essayistiek, de toneelschrijfkunst, de jeugdliteratuur, de literaire kritiek en de
literaire tijdschriften alsmede zogenaamde profielen van schrijvers die in genoemde
periode een stempel op de literatuur hebben gedrukt.
Maar wat: overzicht? Zo ongeveer de ganse kritische goegemeente is ervan
overtuigd dat zo'n overzicht ten enenmale ontbreekt. Hoewel Carel Peeters nog tot
de meest milde critici behoort, neemt zijn kritiek (uitgespreid over vier afleveringen
van De Republiek der Letteren) de vorm aan van een bezwaarschrift waarin vooral
het door Anthony Mertens en Yves van Kempen geschreven openingsstuk over
proza - het pièce de résistance van de bundel - het moet ontgelden: ‘Van Kempens
en Mertens' beslissing “vrijelijk rond te kijken” in de periode 1986-1991 [1992], in
plaats van een boeiend overzicht te geven van wat er zich in die periode heeft
afgespeeld, is niet lichtvaardiggenomen. Die beslissing hoort en past in een
postmoderne gedachtenwereld waarin het ontwijken van wat lastig en moeilijk is,
tot kunst is verheven.’ (Vrij Nederland, 8-5)
Daardoor hebben ze, vindt Peeters, in hun stuk ‘Onzichtbare betrekkingen’
nagelaten een overzicht te geven van wat zich heeft voorgedaan als het gaat om
romans en verhalen. ‘Ze behandelen van een beperkt aantal romans alleen bepaalde
passages waarin een specifiek motief [de schemertoestand tussen waken en slapen]
voorkomt, waarvan ze zelf zeggen dat het niet speciaal kenmerkend hoeft te zijn
voor het proza in deze periode.’ (Vrij Nederland, 15-5)
Ze hadden iets anders moeten doen: hun voorkeuren voor bepaalde schrijvers
afzetten tegen anderen: ‘Is hun affiniteit met de postmoderne schrijvers bijvoorbeeld
wel te rijmen met de weinig postmoderne, maar superieure bekommernis om het
morele in het werk van Marcel Möring (Het grote verlangen)? Is dit eigenlijk geen
ander register?’ En zo noemt Peeters nog een hele rits schrijvers ‘die iets hebben
toegevoegd aan de Nederlandse literatuur, door hun schrijverspersoonlijkheid en
door de manier waarop ze vertellen en door wat zij te vertellen hebben.’ (Vrij
Nederland, 22-5)
Maar het is volgens Peeters een tekort dat hele boek aankleeft. De vorige editie
van Het literair klimaat besloeg een periode van vijftien jaar. Zo'n tijdsbestek maakt
het makkelijker ontwikkelingen te zien, maar dan nog zijn de mogelijkheden
onvoldoende benut: ‘In recensies en commentaren op boeken als Het literair klimaat
zou verrastheid de boventoon moeten voeren; er moet iets in staan dat iedereen in
de dagelijkse haast over het hoofd heeft gezien.’ (Vrij Nederland, 29-5) Quod non.
◆ Ter herdenking van de vijftigste sterfdag van de dichter P.C. Boutens
(1879-1943) organiseert het Letterkundig Museum een tentoonstelling over zijn
leven en werk. Bovendien is het 34ste Schrijversprentenboek aan Boutens gewijd.
Het is getiteld Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Daarnaast verschijnt bij
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Athenaeum - Polak & Van Gennep een bloemlezing uit de lyriek van P.C. Boutens
onder de titel Uit den ban van duur en tijd.
◆ Van twee andere dichters, Adriaan Morriën en Hendrik de Vries, verschijnen
de Verzamelde gedichten. Jaap Goedegebuure bespreekt die van Hendrik de
Vries, een editie die bezorgd is door Willem Wilmink en verscheen bij Bert Bakker:
‘Lezend in de prachtig uitgegeven Verzamelde gedichten van De Vries vroeg ik me
weer eens af of je een dichter een dienst bewijst door zijn werk integraal te
herdrukken. De eis van wetenschappelijke volledigheid valt natuurlijk moeilijk te
negeren, maar met de weinige diamanten worden ook alle sintels in de kroon
verwerkt.’ (HP/De Tijd, 4-6)
Rob Schouten bespreekt de bij Van Oorschot verschenen en door de dichter zelf
samengestelde Verzamelde gedichten van Adriaan Morriën: ‘Voor deze Verzamelde
gedichten heeft Morriën stevig in zijn oeuvre gewied; zo'n dertig procent van de
oorspronkelijk vijfhonderd gedichten [...] sneuvelde, louteren alleen gedichten die
door de maker te zwak werden bevonden. [...] Ik heb de indruk dat vooral de meer
retorische en de al te gevoelige verzen het loodje hebben gelegd.’ (Vrij Nederland,
29-5)
◆ De dichter Derek Walcott, winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur 1992,
bezoekt van 10 tot en met 14 mei Nederland. Hij houdt enkele lezingen in Amsterdam
en Rotterdam (in de serie American Literature Today op uitnodiging van het John
Adams Institute), maar geeft ook masterclasses theater en poëzie. Daarnaast stemt
hij toe in een interview met iemand die echt de moeite waard is. ‘Maar wie?’ vraagt
Anil Ramdas zich in De Groene Amsterdammer (19-5) af. ‘Het antwoord werd
gevonden in de persoon van Albert Helman, de in Nederland wonende Surinaamse
schrijver met een oeuvre van een meter en een positie die net zo dubbelzinnig is
als die van Walcott. [...] Walcott en Helman kennen elkaar van vroeger, van de
eerste literaire conferenties op Tobago in de jaren vijftig en zestig, toen Walcott nog
beginnend schrijver was, terwijl Helman werd geroemd als een van de pioniers van
de Caribische literatuur. [...] Walcott beantwoordt Helmans hartelijke groet met het
wantrouwen van een man die de laatste tijd plotseling erg veel “oude bekenden”
tegenkomt. Maar ook als Helman zijn geheugen opfrist door vroegere ontmoetingen
en gemeenschappelijke vrienden en collega's te noemen, blijft Walcott afstandelijk
en enigszins afwezig.’
Toch heeft Walcott nog een interview willen afstaan. Want tegen Tineke Straatman
vertelt hij honderduit over de bescheidenheid en nederigheid die hem - dichter van
Omeros en Nobelprijswinnaar - sieren: ‘De prijs was een verrassing, er is geen
reden voor Napoleontische opschepperij. Daar is ook geen ruimte voor op St. Lucia,
waar iedereen zich soepel voegt naar het ritme van alledag. Het leven op de Cariben
is zo direct. Ik doe mijn shorts aan en hoor er weer bij.’ (Utrechts Nieuwsblad, 14-5)
◆ Ondanks druk vanuit verschillende geledingen (parlement, kunstenaars,
cultuurbeleidsmakers) om het subsidiesysteem doorzichtiger te maken blijft in
Vlaanderen het systeem van Culturele Ambassadeurs (diegenen die door de
minister benoemd worden als adviseur in kunstsubsidies) gehandhaafd. De Vlaamse
minister-president Luc Van den Brande wil niet vertellen welke criteria de regering
hanteert bij benoemingen van ambassadeurs, maar zegt wel dat minister Weckx
autonoom beslist over die benoemingen. In Vlaanderen, waar de kunst gefinancierd
wordt door het ministerie van cultuur, door de winsten van
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de Lotto en door de Cultureel Ambassadeurs, gaan stemmen op om die ‘derde
subsidietepel’ af te sluiten.
Weckx stemt overigens volledig in met het advies van de commissie letteren voor
wat betreft de toekenning van werkbeurzen aan auteurs. Zevenenvijftig auteurs en
vertalers werden geselecteerd uit meer dan driehonderd aanvragers. De auteurs
die ook door Nederland gesteund worden zijn Leonard Nolens, Monika van Paemel,
Paul Claes, Luuk Gruwez, Pol Hoste, Leo Pleysier, Eriek Verpale, Jan Mysjkin en
Miriam Van hee, terwijl de Vlaamse dichter en essayist Stefan Hertmans alleen in
Nederland een werkbeurs ontvangt. Andersom krijgen vijf Nederlandse auteurs
subsidie in Vlaanderen. Het zijn de vertalers Peter Bergsma en Sjaak Commandeur
en de schrijvers Jacques Hamelink, Jean-Pierre Rawie en Jan Brokken. Het Vlaamse
budget is niet alleen opgeschroefd van negen tot vijftien miljoen frank. Ook zijn de
bedragen van de maandeenheden opgetrokken tot wat in Nederland gebruikelijk is
en is het maximaal aantal te ontvangen eenheden verhoogd van zes tot acht
maandeenheden. In Nederland kunnen maximaal twaalf eenheden worden
toegekend.
◆ Ileen Montijn voelt zich gedwongen het voorwerk aan de biografie van Renate
Rubinstein te staken. Igor Cornelissen schrijft in Het Parool dat de biografie, die
door Nijgh & Van Ditmar gepland was voor 1994, niet doorgaat omdat neef en
erfgenaam Maurits Rubinstein niet van zins is inzage te geven in de correspondentie
en dagboeken van zijn tante. Tenminste niet aan Ileen Montijn. De erven willen
alleen medewerking verlenen aan een door Meulenhoff, Rubinsteins uitgever, aan
te wijzen biograaf. Later in het jaar wijst Meulenhoff Hans Goedkoop aan als officiële
biograaf.
◆ Nadat eerder in 1993 in Denemarken commotie ontstaan was over de wijze
waarop politiek correcte Amerikaanse uitgevers de sprookjes van Hans Christian
Andersen censureren, ontsteekt Astrid Lindgren om diezelfde reden in woede als
blijkt dat de Franse uitgever Hachette haar geesteskind Pippi Langkous van een
rebelse dame heeft veranderd in een keurig, lief en welopgevoed meisje. De Zweedse
schrijfster dreigt Hachette de auteursrechten voor haar werk te onthouden als deze
niet van Pippi Langkous af kan blijven en dus niet ‘de kinderliteratuur en de rechten
van de auteur respecteert’. Pippi Langkous, uitgegeven in zestig talen en overal
geliefd omdat ze de leefregels van volwassenen tart, komt alleen in de Franse
uitgave naar voren als een ander (braaf) kind. Lindgren in een brief aan Hachette
van 18 mei: ‘Hoewel ik hierop al jaren geleden heb gewezen, is er niets aan de
fouten en verkeerde vertalingen gedaan.’
Op 4 juni krijgt de 83-jarige Zweedse schrijfster in Wenen de Internationale
Boekenprijs van de Unesco overhandigd vanwege het belang van haar werk ‘voor
het lezen en de fantasie als basis voor de individuele ontwikkeling’.
◆ Gerrit Komrij ontvangt op 21 mei de P.C. Hooftprijs voor zijn beschouwend
proza. Hugo Brandt Corstius houdt de feestrede. Hij zag dezelfde prijs in 1984 aan
zijn neus voorbij gaan door toedoen van de toenmalige minister van WVC Brinkman,
maar kreeg hem alsnog in 1987. De jury (Wim Bronzwaer, Maarten van Buuren,
Jaap van Heerden, Willem Otterspeer en Carel Peeters) motiveert haar keus voor
Komrij door te wijzen op ‘de omvang van zijn essayistisch oeuvre, de sublieme
literaire kwaliteit en de onverminderde vitaliteit’. ‘De Florence Nightingale van de
Nederlandse literatuur, die zelf wel klagend kon mompelen over het vaderland dat
in lompe achteloosheid reageerde op zoveel
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heilzaam werk, kan tevreden zuchten,’ begon Arjan Peters zijn profielschets van de
gelauwerde in de Volkskrant (25-2).
Het juryrapport gewaagt ervan dat het essayistisch werk van Komrij in de traditie
van Swift en Montaigne staat: ‘Hij heeft het genre beoefend zonder hiërarchie in
zijn aandacht en alles waardig gegund om te worden opgemerkt, van het verhevenste
tot het triviaalste.’ Maar wat nou, essayistisch werk? ‘Een rotwoord,’ vertelt Komrij
Arjan Peters in een interview. ‘Nooit van mijn leven heb ik een essay geschreven.
Proza-oefeningen zijn het. Als iets niet rijmt en ook geen verhaaltje is over twee
mensen die scheiden en weer bij elkaar komen, heet het een essay. In oorsprong
betekent het “poging om tot iets te komen”, maar het staat voor alles wat academisch
en onleesbaar is. Mijn werk komt voort uit poëzie, die de moeder en bron van alles
is [...]. Volgend jaar verschijnen de Verzamelde gedichten, inclusief een grote nieuwe
afdeling. Kunnen ze me de P.C. Hooftprijs voor poëzie toekennen. Eens kijken of
er iets in de reglementen staat dat zoiets niet uitsluit.’ (de Volkskrant, 15-3)
In de reglementen staat in ieder geval dat WVC een deel van de prijs (50 van de
125 000 gulden) beschikbaar stelt voor uitgaven ter vergroting van de bekendheid
van de auteur. Komrijs uitgever Ronald Dietz: ‘De prijs is eigenlijk voor zijn essays
toegekend, maar wij hebben gezegd: dan brengen we volgend jaar ter gelegenheid
van Gerrits vijftigste verjaardag een verzamelde editie van zijn gedichten in een
luxe uitvoering op de markt.’
◆ David Raskin, archivaris van het Staatshistorisch Archief in Sint Petersburg,
beweert het dagboek van Grigori Jefimovitsj Novitsj alias Raspoetin te hebben
gevonden. Deze Siberische monnik was de geestelijke vertrouwensman van
Alexandra, de echtgenote van de laatste Russische tsaar Nicolaas 11, en kreeg
toenemende invloed op het politieke beleid in het tsaristische Rusland, reden waarom
hij in 1916 door een groep samenzweerders werd vermoord. Het dagboek werpt
nieuw licht op het hofleven onder Nicolaas 11. Raspoetin schrijft over het dagelijks
leven en de opvoeding van de kinderen, maar geeft ook filosofische beschouwingen.
◆ Alexander Solzjenitsyn kondigt aan een einde te zullen maken aan twintig
jaar ballingschap in de Verenigde Staten. Hij zegt binnenkort te zullen terugkeren
naar Rusland. Solzjenitsyn werd in 1974 door de Sovjet-autoriteiten het land uit
gezet en leidde sindsdien een geïsoleerd bestaan in de staat Vermont. Boris Jeltsin
nodigde de schrijver, van wie boeken als De Goelag Archipel grote bekendheid
gaven aan de stalinistische terreur in de sovjet-werkkampen, vorig jaar tijdens een
officieel bezoek in de Verenigde Staten uit om terug te komen. Aan de rand van
Moskou is men begonnen met de bouw van een villa voor Solzjenitsyn.
◆ Een Frans onderzoek naar de mate waarin Europese auteurs vertaald zijn
voor de Europese markt, toont aan dat in Denemarken verhoudingsgewijs de
meeste schrijvers in vertaling verkrijgbaar zijn. Er zijn vijfendertig levende auteurs
van wie werk verkrijgbaar is in alle negen Europese talen. Astrid Lindgren (280
beschikbare vertalingen), Marguerite Duras (215), Ruth Rendell (189), Umberto Eco
(167) en Françoise Sagan (150) voeren de lijst van vijfendertig aan. Daarop staat
geen enkele Nederlandstalige schrijver.
Tien schrijvers van non-fictie zijn vertaald in acht Europese talen: Desmond Morris
(99), Jürgen Habermas (75), Jean Baudrillard (65), Jean-François Lyotard (54),
Hans-Magnus Enzensberger
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(44), Tzvetan Todorov (38), Ilya Prigogine (31), Oliver Sacks (24), Jean Laplanch
(20) en Günter Walraff (19).
◆ De boeken van de vorig jaar overleden lettré Johan Polak brengen meer op
dan verwacht. De veiling van zijn bibliotheek levert ongeveer twee miljoen gulden
op. Het Utrechtse veilinghuis J.L. Beijers taxeerde de opbrengst van tevoren op een
miljoen gulden. Het geld komt ten goede aan de Stichting Johan Polak, die een deel
ervan gaat bestemmen voor de instandhouding van het goede boek. Zo verschijnt
dit jaar in een zeer kleine oplage een bibliofiele uitgave van Mallarmé's L'Après-midi
d'un faune in een vertaling van Paul Claes.
◆ Bij Athenaeum - Polak & Van Gennep verschijnt een vertaling door M.
d'Hane-Scheltema van Ovidius' Metamorphosen. Het is de eerste poëtische
weergave van dit klassieke meesterwerk sinds Vondels Herscheppinge. P.F.
Thomése typeert het magnum opus van Ovidius als een werk dat getuigt van een
‘tomeloze ambitie’. Het vangt aan ‘met het ontstaan van de wereld en eindigt, na
vijftienduizend versregels vol goden en helden, nogal megalomaan met een lofzang
op zichzelf - alsof de wereld en de geschiedenis er alleen moesten zijn om hem,
Publius Ovidius Naso, te kunnen laten schitteren. [...] de apotheose van de dichter
tot Grootste Dichter Aller Tijden. Het is alleen jammer voor hem dat bijna niemand
dat nog kan beoordelen. Zelfs Vondel zucht dat hem niets anders rest dan de
Goddelijke Dichter “van ver te volgen, op een Nederduytschen trant”. Ook mevrouw
d'Hane-Scheltema, aan wier hand ik in zevenvoetige jamben door de Metamorphosen
ben gehuppeld, kon niet ontstijgen. Je huppelt vrolijk mee, heel plezierig, toch houd
je het wantrouwende gevoel dat je eigenlijk behoort te zweven.’ (NRC Handelsblad,
4-6)

Juni
◆ Kort na zijn 62ste verjaardag stopt Theo Sontrop op 1 juni zijn werkzaamheden
bij De Arbeiderspers, waarvan hij sinds 1972 directeur was. Nadat Ronald Dietz op
1 oktober 1991 als nieuwe directeur in dienst kwam, vervulde Sontrop die functie
nog ruim anderhalf jaar op persoonlijke titel. Sontrop, meneer Arbeiderspers voor
de schrijvers uit zijn stal, werkte voor zijn overstap naar De Arbeiderspers bij Van
Ditmar en Meulenhoff, publiceerde enkele dichtbundels en is redacteur van het
literaire tijdschrift Maatstaf. Op donderdag 27 mei, Sontrops laatste werkdag bij De
Arbeiderspers, schreef Theodor Holman in Het Parool: ‘Theo Sontrop - ik mag die
kleine wel en ik vind het jammer dat ik hem minder zal zien. [...] Ik ga nu huilen. Dag
Theo.’
◆ Hugo Claus treedt begin juni in het huwelijk met de Mechelse
boekverkopersdochter Veerle de Wit. Veertien dagen later loopt de 64-jarige schrijver
verwondingen op nadat zijn auto, bestuurd door zijn vrouw, in het Zuidfranse Apt
(in de buurt van Cavaillon, waar Claus een huis heeft) van de weg raakt. Hij wordt
opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis en is enkele weken uit de roulatie. Zijn
vrouw blijft ongedeerd.
◆ Hans Hylkema's verfilming van Oeroeg, naar de gelijknamige novelle van Hella
S. Haasse, gaat op 10 juni in première in de Nederlandse bioscopen. Eerder dit jaar
vertoonden de bioscopen verfilmingen van Boudewijn Büchs De kleine blonde dood
(door Jean van de Velde), Louis Paul Boons Pieter Daens (door Stijn Conincx) en
van Joost Zwagermans Vals licht (door Theo van Gogh).
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geven prijzen worden op 4 juni in de Messehof te Leipzig uitgereikt aan Nederlandse
uitgevers. De jury kon kiezen uit meer dan zeshonderd boeken uit dertig landen.
De Nederlandse inzending bestond uit De Best Verzorgde Boeken 1991. Tot de
winnende uitgaven behoort het door Harry N. Sierman vorm gegeven Symmys, een
boek van Battus.
◆ Bob Mendes krijgt op 24 juni voor Vergelding. Voorspel tot Saddams oorlog
(Manteau) de Gouden Strop 1993 voor het beste Nederlandstalige spannende
boek uitgereikt. De faction-thriller van de Vlaamse schrijver is volgens de jury ‘een
perfecte combinatie van feiten en verzinsels’. De andere genomineerde boeken
waren Koud gepakt van Theo Capel (Luitingh-Sijthoff), Wachters voor Wilhelmina
van Tomas Ross (Het Spectrum), Het Rashomon-complex van Jef Geeraerts
(Manteau) en Dubbelspoor van Jac. Toes (De Boekerij).
Fontein-uitgever Wim Hazeu weigerde tot ongenoegen van de Gouden Stropjury
om De Oosterparkmoorden van Will Simon ter beoordeling op te sturen. Hij vreest
voor een uiterst negatief oordeel van de jury, waartegen hij Will Simon bij voorbaat
in bescherming wil nemen omdat deze nog een auteur in ontwikkeling is. De jury
stelt zich op het standpunt dat ze alle in de vastgestelde periode verschenen
spannende boeken in het Nederlands wil beoordelen en noemt het ‘griezelig’ dat
een uitgever een naar zijn eigen inzicht minder boek toch op de markt brengt. De
Oosterparkmoorden blijkt naderhand toch te zijn beoordeeld maar behoort niet tot
de vijf genomineerde titels.
De uitreiking van de Gouden Strop is de apotheose van De Maand van het
Spannende Boek, die jaarlijks in juni door de CPNB georganiseerd wordt. Het
premieboekje voor De Maand is van de Britse thrillerschrijver Dick Francis en heet
Goudkoorts op de renbaan.
◆ Hoe ongunstig is het samenvallen van het 24ste Poetry International Rotterdam
(11 tot en met 19 juni) en het eerste Crossing Boarder Festival in Den Haag (17
tot en met 20 juni)? Minister d'Ancona van WVC opent het Haagse festival met de
uitspraak dat het samenvallen van beide evenementen, die allebei flink door WVC
gesubsidieerd worden, een goede zaak is. Ze kunnen van elkaar leren, en het
Haagse festival - een mix van literaire performances, popmuziek en videokunst van
artiesten over de hele wereld - moet vooral een jong publiek voor literatuur zien te
interesseren.
In Den Haag treden naast Nederlandse schrijvers, onder wie H.C. ten Berge,
Carla Bogaards, J.A. Deelder en Anil Ramdas, internationaal bekende schrijvers
als Rupert Thomson, Ishmael Reed en Wanda Coleman op. Poetry International
staat in het teken van Latijns-Amerika. De Mexicaanse dichter Homero Aridjis is de
bekendste van dat continent afkomstige deelnemer. Andere optredenden zijn Charles
Simic, Yehuda Amichai, Joseph Brodsky, Breyten Breytenbach en, uit het Nederlands
taalgebied, Bert Schierbeek, Leo Vroman, Martin Reints, Rutger Kopland en Eddy
van Vliet.
Los van beide festivals organiseert de Rotterdamse Schouwburg van 17 op 18
juni de Nacht van Omeros, een tien uur durende vertelling van het epische gedicht
Omeros van Derek Walcott in de vertaling van Jan Eijkelboom. Dertien acteurs,
geregisseerd door Jan Vrijman, nemen ieder een deel van de tekst voor hun rekening.

Juli
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toen nog Danzig heette. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn literaire verdiensten
waarmee hij de stad zoveel roem en legende bezorgd heeft. Veel van zijn boeken
spelen zich er af, waaronder zijn Danziger trilogie Kat en muis, Hondejaren en De
blikken trommel.
◆ Aan Mario Vargas Llosa wordt na goedkeuring door het kabinet bij koninklijk
besluit het Spaans staatsburgerschap verleend. De Peruaanse schrijver, die uit
angst voor de machthebbers in zijn eigen land zegt te hebben gekozen voor de
Spaanse nationaliteit, krijgt het staatsburgerschap vanwege zijn ‘volledige integratie
in de Spaanse cultuur en zeden en het feit dat al zijn literaire werken in hun geheel
zijn verspreid en uitgegeven in Spanje, waar zijn universele prestige en zijn bijdragen
aan de hedendaagse literatuur met verscheidene prijzen waardering hebben
ontmoet’. Als Latijns-Amerikaan moet men normaal gesproken twee jaar in Spanje
wonen om voor de Spaanse nationaliteit in aanmerking te komen.
Vargas Llosa stelde zich in Peru drie jaar geleden tevergeefs verkiesbaar voor
het presidentschap. Op die verloren strijd en op de staatsgreep van 1992 in Peru
blikt hij terug in El pez en el agua. Barber van de Pol bespreekt het boek in NRC
Handelsblad (16-7): ‘In een van de eerste hoofdstukken van El pez en el agua vraagt
Vargas Llosa zich openlijk af waarom hij, een gevierd schrijver, überhaupt, begon
aan deze vermoeiende linke onderneming die hem een paar keer bijna het leven
kostte en hem en vele anderen volledig uitholde. Om morele redenen, zegt hij zelf;
het land leek hem nodig te hebben. Maar zijn vrouw Patricia suggereert dat het niet
was om altruïstische redenen maar om de glamour van het avontuur, om de bekoring
om in het echte leven de grote roman te kunnen schrijven. Dat is dan nu op papier
herhaald, en eigenlijk is dat ook wat iedereen verwachtte toen in 1990 duidelijk werd
dat Vargas Llosa geen president zou worden en met een terechtwijzing van de
vuile-handen-wereld was teruggestuurd naar zijn bureau. De lezers kunnen er blij
mee zijn; of de Peruaanse kiezers er veel bij hebben ingeschoten valt met geen
mogelijkheid te zeggen, al is Vargas Llosa overtuigd van wel.’
◆ Fundamentalistische moslims steken in de Turkse stad Sivas een hotel in brand.
Daarbij komen 37 mensen om het leven. Onder de doden zijn veel Turkse schrijvers
die in het hotel resideren vanwege hun aanwezigheid op een cultureel festival in
Sivas. Het doelwit van de brandstichtende betogers is de schrijver Aziz Nesin, die
zich kort tevoren in de plaatselijke pers tegen de ‘heerschappij van de Koran’ zou
hebben afgezet. Eind mei al haalde Nesin zich de woede van fundamentalisten op
de hals door in het nieuwe linkse blad Aydinlik, waarvan hij een van de uitgevers
is, een begin te maken met de publikatie in feuilletonvorm van zijn vertaling van De
duivelsverzen van Salman Rushdie. Het boek is in Turkije verboden. Nesin schrijft
in een introductie bij het feuilleton dat de publikatie bedoeld is om de mensen kennis
bij te brengen en een discussie op gang te brengen. Rushdie is maar matig te
spreken over de actie van Aziz Nesin. Hij verklaart de Turkse schrijver geen
toestemming te hebben verleend de vertaling te publiceren en is van mening dat
Nesin zijn boek gebruikt ter ondersteuning van zijn eigen politieke doelstellingen.
Nesin, die zelf maar juist aan de dood ontsnapt, legt het geschil met Rushdie over
het ongeautoriseerd publiceren van De duivelsverzen enkele weken later bij tijdens
een geheime ontmoeting op de Rijn in Duitsland. Beide schrijvers verklaren samen
zich teweer te zullen stellen tegen het fundamentalisme.
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◆ De Waag, het uit 1488 stammende sprookjeskasteel aan de Amsterdamse
Nieuwmarkt dat al enige tijd leeg stond en dreigde te verloederen, krijgt met het
Centrum voor het Kinderboek een cultureel-literaire bestemming. Op 14 juli wijzen
B&W van Amsterdam de ingebruikneming van het pand toe aan de initiatiefnemers
van het Centrum voor het Kinderboek. Vanwege Quatorze Juillet beginnen de ter
raadszitting aanwezige kinderklassen na de bekendmaking aan een bestorming
van De Waag als was ze de Bastille.
De pleitbezorgers van het Centrum voor het Kinderboek werden door de
Amsterdamse gemeenteraad lange tijd in onzekerheid gehouden, omdat ze de
financiering niet rond hadden. Er was een bankgarantie van de ING Bank, een
garantiefonds van kinderboekenschrijvers (waarin Annie M.G. Schmidt als eerste
een koninklijke donatie van twee ton stortte) en een subsidietoezegging van wvc.
Maar B&W kwamen met aanvullende eisen: de Openbare Bibliotheek van Amsterdam
moest zich garant stellen. In de week voor de toewijzing werd een telefoonactie
ingezet onder Amsterdammers om het benodigde geld voor de verbouwing van De
Waag bij elkaar te krijgen.
Een deel van de ruimte gaat onderverhuurd worden aan verwante instellingen
om de huurkosten van 150 000 gulden per jaar te kunnen opbrengen. Het
kinderboekenkasteel, dat in de loop van 1994 opengesteld moet worden, zal een
onderzoekscentrum zijn voor kinderboeken en studies over die boeken, en moet
door middel van daar te geven cursussen creatief schrijven, illustreren en
toneelspelen een bijdrage leveren aan de verbreding en intensivering van het lezen
door kinderen. Het Centrum voor het Kinderboek is een initiatief van de Stichting
Kinder- en Jeugdliteratuur, gesteund door het Letterkundig Museum, het nblc en
de plaatselijke universiteitsbibliotheek en openbare bibliotheek.
◆ De Amerikaanse handschriftdeskundige Charles Hamilton beweert het
handschrift van een verloren gewaand toneelstuk Cardenio, or The Second Maiden's
Tragedy van William Shakespeare te hebben teruggevonden. Hamilton verzekert
dat het manuscript in alle opzichten overeenkomt met Shakespeares testament,
waarvan hij in 1983 heeft vastgesteld dat het door de auteur zelf is geschreven.
Hamilton trof in 1988 een fotokopie van het toneelstuk aan in de New York Public
Library, en besteedde een jaar aan een vergelijking van dit manuscript met dat van
het testament.
Shakespeare was een van de auteurs van een koningsdrama dat in 1611 werd
opgevoerd onder de titel Cardenio. Het manuscript daarvan werd nooit gevonden,
maar in de achttiende eeuw dook een handgeschreven versie op die onder de naam
Second Maiden bekend werd, en waarvan het origineel in de British Library in Londen
ligt. Hamilton acht de kwaliteit van het stuk vergelijkbaar met Shakespeares Pericles,
Prince of Tyre.
◆ Monika van Paemel behoort tot degenen die op 21 juli, de Belgische nationale
feestdag, in de adelstand verheven worden. Voortaan is het Barones van Paemel.
◆ AKO-directeur Ton Dreesmann bevestigt op 27 juli de intentie van het laten
voortbestaan van de ako Literatuur Prijs door de bekendmaking van een nieuw
stichtingsbestuur. Voorzitter is Frans Andriessen, ex-minister en voormalig
commissaris van de EG in Brussel. De andere bestuursleden zijn Erica van Boven
(docente Nederlands aan de universiteit van Groningen), Ben Hosman (voormalig
uitgever Athenaeum - Polak & Van Gennep), Jan Roegiers (hoofdbi-
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bliothecaris en hoogleraar in Leuven) en Ben Schoemakers (voormalige directeur
boekhandel Donner in Rotterdam). Namens AKO hebben Ton Dreesmann en Patrick
Jansen (hoofd juridische zaken van moederbedrijf Audax) zitting in het bestuur.
Secretaris is Hans Verkruissen (management adviesbureau Communication Corp.
in Bloemendaal).
◆ De belastingdienst laat beslag leggen op de bibliotheek van de Amsterdamse
verzamelaar J. Ritman. Zijn Bibliotheca Philosophica Hermetica aan de
Bloemgracht, die toegankelijk is voor derden, bestaat uit een unieke collectie
handschriften, incunabelen en boeken, waarvan de waarde op tussen 150 en 300
miljoen gulden wordt geschat. Tegelijkertijd overweegt Ritmans financier, de ING
Bank, de verzameling te verkopen nu ze pandrecht op de boeken heeft.
‘Een eventuele verkoop van de bibliotheek wordt algemeen beschouwd als een
culturele ramp,’ schrijft de Volkskrant op 29 juli. ‘Van alle kanten wordt er op
aangedrongen de collectie in ieder geval bij elkaar te houden. Ook in Den Haag
leeft deze opvatting. “Het besef is er in ieder geval, dat deze bibliotheek voor
Nederland behouden moet worden,” aldus een woordvoerster van het ministerie
van WVC. [...] J. Ritman legde begin jaren zestig de basis voor zijn collectie. Hij was
vooral geïnteresseerd in mystieke werken uit de zestiende en zeventiende eeuw commentaren op het Corpus Hermeticum, een boek dat de geheime leer zou
bevatten waarop alle wijsheid van de Griekse wijsbegeerte tot en met de Bijbel was
gebaseerd. Rond deze kern van esoterische literatuur bouwde hij een verzameling,
die steeds breder van opzet was. Hij legde daarbij volgens kenners een uitzonderlijk
gevoel voor kwaliteit aan de dag. Alleen daardoor al was de collectie ongeëvenaard,
niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.’
Op 3 september vertelt Frans A. Janssen, directeur van de Bibliotheca
Philosophica Hermetica, in een vraaggesprek met NRC Handelsblad, dat tweehonderd
van de zestienduizend boeken en handschriften uit Ritmans collectie in opdracht
van de ING Bank naar het veilinghuis van Christie's in Londen zijn overgebracht.
Janssen heeft voor een bepaald bedrag boeken uit de collectie moeten halen en
heeft gezocht naar titels die gemist konden worden en niet direct voor de
Nederlandse cultuur van belang zijn. Hij heeft de boeken aan de collectie onttrokken
kort voordat de fiscus er beslag op liet leggen. Umberto Eco wijdt zijn paginagrote
column in L'Espresso (half september) aan de lotgevallen van Ritmans bibliotheek
onder de kop ‘Nederlanders, help! Alleen jullie kunnen die schat redden’. De
Italiaanse schrijver en geleerde spoort de Nederlandse regering aan de hele collectie
aan te kopen voor ‘een prijs die, hoe hoog hij ook is, altijd symbolisch zal zijn’. Het
ministerie van WVC en de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst onderzoeken de
mogelijkheden om de bibliotheek geplaatst te krijgen op de lijst van nationaal cultureel
erfgoed dat als zodanig voor Nederland behouden moet worden.
◆ De Russische uitgever Fomkapress in Nisjni Novgorod publiceert een vervolg
op De gebroeders Karamazov van F. Dostojevski. De persiflage voegt tien jaar
toe aan de geschiedenis van de drie broers Karamazov. De Moskouse uitgever
Vagrioes bereidt een vervolg voor op Tolstojs Oorlog en vrede.

Augustus
◆ De Tsjechische president en schrijver Václav Havel raakt in opspraak door
documenten die de Tsjechische geheim agent Václav Wallis heeft verkocht aan de
zakenman Viktor Kozeny, directeur van Harvard, het grootste investerings-
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fonds in Tsjechië. Wallis verklaart voor de militaire rechtbank dat zich daartussen
‘compromitterend materiaal’ over president Havel en andere hooggeplaatste
Tsjechische politici bevindt. Over de inhoud van de belastende dossiers wordt in
de Tsjechische pers breeduit gespeculeerd: dagboeken, videobanden van intieme
ontmoetingen tussen politici en de homoseksuele parlementaire journalist Valek,
die in 1991 werd vermoord. De Tsjechische regering wordt verweten meer heil te
verwachten van privatisering, marktmechanismen en groot geld dan van de vorming
van een rechtsstaat. Terzelfder tijd wordt in de Verenigde Staten Havels boek
Zomeroverpeinzingen bekroond met de Adolph Bentinckprijs.
◆ Het vermaarde tuinhuisje van Betje Wolff en Aagje Deken in Beverwijk zal
aan de hand van een gravure van C. Philips Jacobsz uit circa 1785 worden
herbouwd. De replica van het tuinhuisje moet verrijzen achter het verzorgingstehuis
Lommerlust, een naam die herinnert aan het buitenverblijf waar Wolff en Deken van
1782 tot 1788 woonden en werkten. De herbouw van het rieten stulpje is een initiatief
van de in 1991 opgerichte Stichting tot behoud van het tuinhuisje van de dames
Betje Wolff en Aagje Deken, die 50 000 gulden verzamelde voor de herbouw van
‘het riete kluisje’ van Wolff en Deken, die er onder andere De historie van mejuffrouw
Sara Burgerhart schreven.
◆ Britse uitgevers kondigen boekedities aan van onbekend werk van twee grote
Britse schrijvers, T.S. Eliot en James Joyce. Bij Faber & Faber verschijnt ‘tussen
nu en twee jaar’ een uitgave van veertig vroege gedichten van Eliot, geschreven
tussen 1909 en 1917. Ze staan in een aantekeningenboek van Eliot dat in de Public
Library van New York ligt opgeslagen. Beroemd geworden gedichten als ‘The Love
Song of J. Alfred Prufrock’ en ‘Rhapsody on a Windy Night’ staan in hun
oorspronkelijke versie in dit manuscript. De bezorger van de editie, Christopher
Ricks (hoogleraar aan de universiteit van Boston), vertelt alvast dat de invloed van
de Franse symbolisten, onder wie Paul Verlaine, in deze gedichten onmiskenbaar
is.
Uitgeverij Viking kondigt in de najaarsprospectus een boek aan onder de titel
Finn's Hotel. Opzienbarend, omdat het door James Joyce geschreven heet te zijn.
Het verloren gegane werk is ontdekt door de Ierse Joyce-exegeet Danis Rose, die
zegt dat Finn's Hotel is geschreven tussen Ulysses en Finnegans Wake in. Rose
beweert dat Joyce zijn werk aan de verhalenbundel Finn's Hotel in 1923 heeft
opgegeven. Pas in 1938 nam hij het manuscript weer ter hand om delen ervan te
laten opgaan in Finnegans Wake. De authenticiteit van Finn's Hotel wordt door
sommigen betwijfeld. Ze geloven niet dat Joyce de nu gecompileerde teksten ooit
als een zelfstandig te publiceren geheel heeft gezien. Ook de erven van Joyce
verzetten zich tegen de publikatie.
◆ De Zimbabwaanse drukkerij Print Holdings vestigt op 4 augustus als
publiciteitsstunt voor de Zimbabwe International Book Fair in Harare een
wereldsnelheidsrecord boekproduktie. In 5 uur en 23 minuten slaagt de drukker
erin de kopij voor het te vervaardigen boek cameraklaar te maken, te drukken, rapen,
vouwen en in een terzelfder tijd gefabriceerd tweekleurenomslag te binden. Het
tweeduizend exemplaren tellende Book-in-a-Day Book Fair Book is een geïllustreerde
bundel van honderd bladzijden met proza en gedichten van prominente
Zimbabwaanse schrijvers. Over het vorige wereldrecord (in 1992) werd volgens het
Guiness Book of Records 12. uur en 18 minuten gedaan. De eclatante verbetering
van die tijd was mogelijk door het
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gebruik van zogenaamde Speedmaster-apparatuur.
◆ De Groene Amsterdammer (16-6) viert de 70ste verjaardag van Gerrit
Kouwenaar (9 augustus) met een speciaal katern over deze ‘woordenkiller, zijn
zintuiglijke poëzie en het gedicht als ding’. Vijftien Nederlandse dichters (Vijftigers,
Zestigers en Maximalen) spreken zich uit ‘over de invloed van de meester die zulke
slechte leerlingen afleverde’, en er is een interview van Xandra Schutte met
Kouwenaar: ‘Ik had bij wijze van spreken schilder kunnen worden. En misschien
als mijn broer niet al schilder was, dan zou ik het zijn geworden. Ik wilde de kunst
in en schilderen lag - gezien mijn achtergrond in Bergen, waar een stuk van mijn
jeugd ligt - voor de hand. Maar dat deed David al, dus voor mij was het enigszins
tweede keus. Dus toen ben ik maar gaan dichten.’
Rondom zijn zeventigste verjaardag verschijnen twee bundels van hem: Kijk, het
heeft gesneeuwd (Herik) en Er is geen elders waar het anders is. Een gedicht met
foto's van Pier Pennings (Querido). Kees Fens schrijft een monografie over de
poëzie van Gerrit Kouwenaar, getiteld Van huis tot huis (Herik), en in november
wijdt het Letterkundig Museum een tentoonstelling aan des dichters leven en werk.
◆ Salman Rushdie verschijnt tijdens een concert van de Ierse rockgroep U2 op
11 augustus in het Londense Wembley Stadion totaal onverwachts op het toneel.
Het publiek denkt aanvankelijk dat Rushdie van grote afstand telefoneert met
U2-zanger Bono, die in de loop van elk concert van de huidige tournee een
telefoongesprek voert met een bekende persoon. Na de woorden ‘Ik ben dichterbij
dan jullie denken’ stapt Rushdie het toneel op. Hij spreekt voor de ogen van het
publiek (70 000 toeschouwers) via een satellietverbinding met vertegenwoordigers
van de strijdende partijen in Bosnië.
◆ Direct na de verschijning van Kees van Kootens verhalenbundel
Verplaatsingen, op 18 augustus, haasten vele duizenden lezers en Van Kooten-fans
zich naar de boekhandel. Ook de kritiek reageert alert op deze gegarandeerde
bestseller. Rob Schouten: ‘Het zijn bescheiden pretenties die worden waargemaakt.
Eigenlijk zit ik al een paar boeken lang te wachten op een hogere greep, een werk
waarin het kennelijk favoriete type van Van Kooten, de welbespraakte tut (die hij
wellicht zelf is) een exemplarische hoofdrol speelt.’ (Trouw, 19-8) Carel Peeters:
‘De van irritatie vervulde vraag vanuit de keuken “is de thee op?” staat op één lijn
met “heb je het nieuwe boek van Kees van Kooten nog niet?” Zulke vragen voorkomt
men in een beetje geregeld huishouden.’ (Vrij Nederland, 28-8) Hans Warren: ‘Nee,
Van Kootens literaire succes moet wel degelijk te maken hebben met de kwaliteit
van zijn proza.’ (Utrechts Nieuwsblad, 2-9) Arjan Peters: ‘Verplaatsingen is het boek
van iemand die snel tevreden is. Voor het merendeel bevat het columns uit het
Vlaamse blad Humo. Onder een brede wals gelegd beslaan ze een paar
boekbladzijden, voor de uitgever blijkbaar genoeg om ze ineens als “verhalen” te
presenteren. Flauwekul. [...] Zo mager is het dikste boek van Kees van Kooten.’ (de
Volkskrant, 3-9)
◆ Kunsthistorica Victorine Hefting overlijdt, 88 jaar oud, op 23 augustus. Hefting
studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en trad in 1938 als wetenschappelijk
assistent in dienst van het Haags Gemeentemuseum, waarvan zij in 1947 directeur
werd. Ze schreef boeken over de schilders Jongkind en Toorop en was van 1950
tot 1964 gehuwd met uitgever Bert Bakker. In het door Nienke Begemann geschreven
Victorine (1988) heeft
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Hefting haar memoires neergelegd, onder andere die van haar contacten met
schrijvers als Nijhoff, Vestdijk, Roland Holst en Achterberg.
◆ Jan Terlouw, commissaris der Koningin van de provincie Gelderland, opent op
27 augustus Bredevoort Boekenstad. Het middeleeuwse Achterhoekse stadje
schaart zich daarmee in de rij van Europese boekensteden als Hay-on-Wye (Wales),
Redu (België), St. Pierre-de-Clages (Zwitserland), Becherel en Montolieu (Frankrijk).
Bredevoort benadrukt tijdens de opening de geografisch gunstige ligging tussen de
Randstad en het Duitse Ruhrgebied. Onder het motto ‘Boeken openen grenzen’ is
er in de dagen volgend op 27 augustus een Nederlands-Duitse boekenmarkt met
meer dan honderdvijftig kramen in het patroon van middeleeuwse straten, diverse
exposities (waaronder ‘Reinaert de Vos in de Europese traditie’, samengesteld door
het Goethe Museum en de Universiteitsbibliotheek van Düsseldorf) en een
conferentie over Europese boekensteden en cultuurtoerisme met toespraken van
Richard Booth van Hay-on-Wye en Noël Anselot van de Ardenner boekenstad Redu.
Het ligt in de bedoeling van de stichting de dagen van het laatste weekend van
augustus en de daaropvolgende eerste dagen van september jaarlijks voor te
behouden aan een Bredevoortse Boekenstadweek.
De Nederlandse boekenstad is van start gegaan met zeven boekhandels
(voornamelijk nevenvestigingen van bestaande antiquariaten), een Euregio
Streekcultuurcentrum (waarin het Landeskundliches Institut Westmünsterland en
het Staring Instituut onderdak hebben gevonden), een winkel in gereedschappen
en fournituren voor boekbinders, een boekbinderscentrum waar boekbindcursussen
worden gegeven en een restaurant in middeleeuwse stijl. Uiteindelijk is er in
Bredevoort, dat een lustoord voor lezers en bibliofielen wil worden, plaats voor zo'n
veertig bedrijfjes. Stichtings-coördinator Henk Ruessink werkt samen met andere
boekensteden aan de voorbereiding tot de oprichting van een federatie van Europese
boekensteden.
◆ Het Prins Bernhard Fonds verstrekt een subsidie van 100 000 gulden elk aan
vijf biografen van personen die in Nederlands tweede Gouden Eeuw (1880-1960)
een culturele, wetenschappelijke of sociaal-politieke rol van betekenis hebben
gespeeld, en wil de eenheid van het subsidieproject versterken door de biografieën
onder te brengen bij één uitgever. De keuze valt op Balans, die daarmee biografieën
van H. de Liagre (over Herman Gorter), H. Daalder (over Willem Drees), Mineke
Bosch (over Aletta Jacobs), Elsbeth Etty (over Henriëtte Roland Holst) en Léon
Hanssen (over Menno ter Braak) in de schoot geworpen krijgt.
De beslissing van het Prins Bernhard Fonds wekt de nodige beroering. Vooral
De Arbeiderspers voelt zich de dupe van dit ‘pecunaire machtsspel’ van het Prins
Bernhard Fonds dat auteurs ‘een zak met honderdduizend pegels’ voorhoudt en zo
verleidt tot contractbreuk, aldus directeur Ronald Dietz. De Arbeiderspers had een
contractuele afspraak met Léon Hanssen. Deze zegt in Vrij Nederland (4-9) tegen
Ingrid Harms dat hij in een penibele situatie terechtgekomen is: ‘Waar het mij om
te doen is, is dat ik die biografie kan maken. Het Prins Bernhard Fonds liet me weten
dat ik in aanmerking kwam voor een opdracht. En dus voor honderdduizend gulden.
Ik heb me akkoord verklaard met de voorwaarde dat ik onderdeel zou uitmaken van
een serie. Ik heb wel gezegd dat ik al een contract met De Arbeiderspers had en
hun gevraagd dat onderling goed te regelen, want ik wil er wel fatsoenlijk uit te voor-
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schijn komen. Die overeenkomst moet ontbonden worden.’

September
◆ De Stichting Nederlandse Klassieken, een initiatief van de Groep Algemene
Uitgevers, het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, wordt op 2 september formeel opgericht. De stichting
beoogt gestalte te geven aan een reeks verantwoorde edities van klassieke werken
uit de Nederlandse literatuur. In de voorgestelde opzet kan in principe elke uitgever
die een klassieker wil uitbrengen voor een bijdrage uit de middelen van genoemde
stichting in aanmerking komen. Jaarlijks is er een bedrag van 150 000 gulden
beschikbaar. Het bestuur bestaat uit de uitgevers Ronald Dietz (De Arbeiderspers)
en Wouter van Oorschot (G.A. van Oorschot) en de hoogleraren W.J. van den Akker
(Utrecht), E.K. Grootes (Amsterdam, voorzitter) en F.P. van Oostrom (Leiden).
De stichting heeft al een aanvraag binnen van de samenwerkende uitgeverijen
Prometheus en Bert Bakker. Die kondigen in hun najaarsaanbieding de eerste twee
delen aan van een reeks Klassieken uit de Nederlandse letterkunde. In november
verschijnt De reis van Sinte Brandaan in een tweetalige editie. De vertaling is van
Willem Wilmink en de inleiding van de Utrechtse mediaevist W.P. Gerritsen.
Vervolgens verschijnt een tweetalige editie van Van den vos Reynaerde in een
vertaling van Gerrit Komrij.
◆ Michel Vassallucci kondigt op 4 september in NRC Handelsblad (in de rubriek
‘Hollands Dagboek’) aan dat hij terugtreedt als mede-directeur van uitgeverij Arena.
Veertien jaar geleden haalde Lex Spaans hem over naar Nederland te komen, waar
ze uitgeverij De Woelrat, een voornamelijk uit homoliteratuur bestaand fonds,
begonnen. Later kwam daar Arena als imprint bij, en daarin is De Woelrat uiteindelijk
opgegaan. Vassallucci, die terugkeert naar Zuid-Frankrijk, heeft de beslissing om
gezondheidsredenen genomen, maar wil zijn ziekte niet noemen: ‘Ik heb er moeite
mee, niet uit schaamte maar meer uit verdriet.’ Directeur Lex Spaans verklaart dat
Vassallucci gaat telewerken. Van op afstand zal hij actief blijven voor Arena, met
name voor wat betreft acquisities.
◆ Met zijn roman Het woeden der gehele wereld gaat Maarten 't Hart de grens
overschrijden van twee miljoen bij De Arbeiderspers verkochte boeken. Na 29 titels
- van De ortolaan (met 6000 exemplaren het minst verkocht) tot Een vlucht
regenwulpen (met 450 000 het best verkocht) - is de tussenstand 1 980 500
exemplaren. Om die twee miljoen te halen moet Het woeden der gehele wereld dus
in een eerste oplage van minstens 19 500 exemplaren zijn gedrukt. Dat gebeurt
ook, en daarop heft De Arbeiderspers het glas, te zamen met haar ‘onnederlands
populaire’ schrijver, zoals 't Hart genoemd wordt in een door de uitgeverij gemaakte
gelegenheidskrant te zijner ere.
Daags na de vernissage annex presentatie van Het woeden der gehele wereld
heeft Janet Luis haar recensie al klaar: ‘De wat mokkerige ondertoon van Onder de
korenmaat heeft plaats gemaakt voor een levendiger geluid. [...] In die grillige
afwisseling van wijdlopigheid en kordaatheid, van plechtstatige schrijftaal en platte
spreektaal, in de onwil om zich vast te leggen, daarin moet wel de aantrekkingskracht
van Maarten 't Hart schuilen.’ (NRC Handelsblad, 27-8)
Arnold Heumakers neemt niet veel meer tijd, en dat hoeft hij van zichzelf ook niet:
‘'t Hart slaagt er maar niet in iets voor zichzelf te laten spreken. [...] Wil
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zoveel eenvormigheid op den duur geen irritatie wekken, dan moet je wel van heel
goeden huize komen. Een eenvoudig misdaadverhaal is dan niet voldoende, vooral
niet als dit in weerwil van het geleende oorlogsleed en het betoonde ontzag voor
de mateloosheid van het heelal nauwelijks weet te verbergen dat het eigenlijk een
ouderwetse draak is.’ (de Volkskrant, 3-9) Hans Warren daarentegen noemt Het
woeden dergehele wereld een amusante crimi en een roman, ‘die boeit van de
eerste tot de laatste bladzij, van hoofdlijn tot bijzaak.’ (Utrechts Nieuwsblad, 2-9)
◆ Arbeiderspers-directeur Ronald Dietz heeft zich naspeuringen getroost voor de
tweemiljoenste van Maarten 't Hart. Die doen hem vermoeden dat nooit eerder
iemand in de Nederlandse literatuur voor zijn vijftigste zoveel boeken verkocht. Jan
Wolkers, Jan Cremer en Harry Mulisch niet. En zelfs Kees van Kooten niet, die met
1,5 miljoen exemplaren een eind in de richting komt. Maar als de criteria van het
literaire en de grens van vijftig jaar wat minder stringent genomen worden, dan is
er vrijwel gelijktijdig met 't Hart een schrijver die zich met hem meten kan: de
theoloog, dichter en publicist Hans Bouma (1941). Over hem meldt zijn vaste
uitgever Kok Kampen dat er van zijn boeken in vijfentwintig jaar twee miljoen
exemplaren in binnen- en buitenland zijn verkocht. Bouma viert zijn tweemiljoenste
met de verschijning van Dus ik besta, een brevier vol liederen, gebeden, belijdenissen
en prozateksten, waarvan hem (eveneens op een feestelijke presentatie) op 9
september het eerste exemplaar wordt overhandigd. Bouma overtreft 't Hart in twee
opzichten: het aantal gepubliceerde afzonderlijke titels (meer dan 180) en de oplage
van zijn meest verkochte boek, Vriendschap is geluk hebben (1981), waarvan er
op dat moment een half miljoen zijn afgezet.
◆ Uit de Top Honderd van best verkochte boeken, die door de CPNB is
samengesteld op basis van de verkoopcijfers van nieuwe Nederlandse boeken in
boekhandel tussen 1 januari 1992 en 1 juli 1993, komt Youp van 't Hek naar voren
als de best verkochte schrijver. Van zijn bundel Floppie, Youri & andere helden
gingen in die periode 119 000 exemplaren over de toonbank. Ook van Het aanzien
van 1992. (Het Spectrum) en Diana, haar eigen verhaal van Andrew Morton (BZZTÔH)
werden meer dan honderdduizend exemplaren verkocht. In de categorie literatuur
voert De heren van de thee van Hella S. Haasse (Querido) de lijst aan met 75 000
verkochte exemplaren. De publikatie van de Top Honderd is het startsein voor de
achtste editie van de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek. Van 7 september
tot en met 26 oktober kan het publiek in boekhandels zijn stem uitbrengen op zijn
favoriete boek.
◆ Bij Meulenhoff verschijnt een vertaling van Grande sertão: veredas, het
meesterwerk van de Braziliaanse schrijver João Guimarães Rosa (1908-1967)
onder de titel Diepe wildernis: de wegen. August Willemsen zwoegde jarenlang
op de vertaling van dit razend moeilijke boek van ruim tweehonderdduizend woorden,
maar hij ziet zijn moeite beloond met royale en bewonderende, maar ook ambivalente
aandacht in de literaire kritiek. Ger Groot merkt op dat het boek zich nauwelijks laat
categoriseren en zich aanvankelijk nog moeilijker geeft: ‘Bij Rosa wordt de taal een
woekergewas waarin woord na woord betekenis opschiet alsof het elke keer weer
voor het eerst was. Zo wilde hij dat er gelezen werd, schrijft Willemsen in zijn
informatieve nawoord, dat zelf een invitatie is om het boek na beëindiging onmiddellijk
nóg een keer te lezen.’ (NRC Handelsblad, 17-9) Maarten Steenmeijer: ‘Het
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resultaat is een tekst die zelfs door een getrainde Braziliaanse lezer niet in al zijn
nuances kan worden begrepen en die met zijn alle kanten op schietende afwijkingen
van de standaardtaal en met zijn ontelbare streek-, taal- en persoonsgebonden
allusies in wezen onvertaalbaar is. [...] Willemsen heeft zich niet laten verleiden tot
een principiële strategie [...]. Hij heeft de oorspronkelijke constructies waar mogelijk
omgesmeed tot Nederlandse equivalenten en ze waar dat niet kon, onvertaald
gelaten of bewerkt.’ (Vrij Nederland, 18-9)
◆ Susan Sontag leidt in Sarajevo de repetities voor een produktie van Samuel
Becketts Wachten op Godot. Ze komt op het idee om dit toneelstuk in Sarajevo te
gaan regisseren als ze voorjaar 1993 een bezoek brengt aan haar zoon David Rieff,
die in Sarajevo verblijft om een boek te schrij ven over Bosnië, en de gelegenheid
aangrijpt om inzicht te krijgen in de complexiteit van de oorlog.
Het toneelstuk, waarin alles draait om de als bevrijdend veronderstelde komst
van iemand (Godot) die telkens laat aankondigen dat hij de volgende dag zal komen,
heeft in de Bosnische hoofdstad een striemende zeggingskracht. Zoals de haveloze
personages in Wachten op Godot vergeefs wachten, zo wachten de inwoners van
Sarajevo nog altijd op iemand (Clinton, een Europese leider) die een einde kan
maken aan de uitzichtloze toestand in de belegerde stad. In een klein, met kaarsen
verlicht theater, op nog geen halve kilometer van de frontlijn, repeteert Sontag onder
het gedaver van kanonslagen en geweerschoten met een gezelschap Bosnische
acteurs al dagenlang de rollen van Estragon, Vladimir en Pozzo. De opvoering grijpt
eind augustus plaats tijdens het Internationaal Theaterfestival van Sarajevo. ‘De
vraag die we willen stellen is: “Kan kunst de wereld redden?”’ aldus festival-directeur
Haris Pasovic in The Sunday Times. Een praktisch probleem bij het regisseren is
volgens Sontag, die eerder het oorlogsgeweld opzocht in Noord-Vietnam (1968 en
1972) en op de door Israël bezette Golan Hoogte (1973), de afwezigheid van
elektriciteit: ‘Ik kan de gezichten van de auteurs niet zien en zij kunnen het script
niet zien. En we werken minder snel dan we zouden kunnen omdat de acteurs
uitgemergeld zijn. [...] Ze zijn niet desperaat, maar ze lijden en de oorlog zorgt voor
wanhoop, angst en verwarde emoties. Je kunt het aan hun gezichten zien. Toch
zijn de gelukkigste mensen degenen die werken.’ Begin november verschijnt bij
Anthos de vertaling van haar roman The Volcano Lover onder de titel De
vulkaanminnaar. ‘Een ongelooflijke, ongelooflijk intelligente roman,’ schreef Doeschka
Meijsing in 1992 in Elsevier over die roman.
◆ Hoewel Salman Rushdie signalen zegt te hebben opgevangen dat het over
hem uitgesproken doodvonnis ‘binnen de komende zes tot negen maanden’ zal
worden ingetrokken, ontwikkelt het islamitisch fundamentalisme zich tot een
steeds grotere dreiging voor schrijvers waar ook ter wereld. In Parijs verschijnt
weliswaar het boek Pour Rushdie. Cent écrivains arabes et musulmans pour la
liberté d'expression, maar Reza Asefi, hoofd van de afdeling Europa van het Iraanse
ministerie van Buitenlandse Zaken, verklaart dat het doodvonnis over Rushdie
onverkort gehandhaafd blijft.
Begin september wordt de Egyptische schrijver en Nobelprijswinnaar Nagieb
Mahfoez door de Islamitische Groep, een terroristische organisatie, met de dood
bedreigd. Voordien werden Mahfoez' schrijvende landgenoten Farag Foeda en Amin
Saeed vermoord. Voor het doden van Foeda staan enkele leden van diezelfde
Islamitische Groep in Caïro terecht. Half oktober krijgt de uit
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Bangladesh afkomstige eenendertigjarige feministische schrijfster Taslima Nasreen
permanente politiebewaking nadat radicale moslims in Bangladesh gedreigd hebben
haar te zullen vermoorden. Volgens de Raad van Soldaten van de Islam beledigt
Nasreen in haar succesvolle roman Najja (Schaamte) de islam en
moslim-geestelijken. Niet veel later melden kranten dat in Algerije het aantal
vermoorde schrijvers dit jaar op zesentwintig is gekomen.
◆ Drie nieuwe literaire imprints melden zich op de Nederlandse markt. Uitgeverij
De Kern lanceert de imprint Bodoni voor literaire fictie en non-fictie, Jan Scheffers
(voormalig redacteur en uitgever bij onder andere Unieboek en Het Spectrum) begint
een zelfstandige kwaliteitsuitgeverij onder de naam Scheffers, en in Den Haag
starten de juristen Paul Menken en Roland Wigman en de filmer Kees Kasander
een literaire uitgeverij onder de naam Menken Kasander & Wigman.
◆ Stephen Spender beschuldigt de Amerikaanse schrijver David Leavitt van
plagiaat in zijn roman While England Sleeps. Dat boek behelst de kroniek van een
homoseksuele liefdesgeschiedenis in de jaren dertig. Spender zegt dat Leavitt voor
While England Sleeps zijn autobiografie World Within World (1948) heeft geplunderd.
Sommige passages beschouwt hij als regelrecht plagiaat, en afgezien daarvan
ergert hij zich aan de seksueel expliciete uitweidingen in de roman, die scherp
contrasteren met de platonische liefdesgeschiedenis uit zijn eigen autobiografie.
Leavitt geeft toe dat Spender zijn inspiratiebron was. Hij was van plan geweest die
te verantwoorden, maar zijn uitgever, Viking, zou hem hebben bezworen die
achterwege te laten om problemen te voorkomen. Viking benadrukt dat Leavitt door
gebruik te maken van historische feiten (de Spaanse Burgeroorlog en Spenders
geschrift) deze gebeurtenissen fictioneel heeft gemaakt. Spender ontkent dat:
‘There's a total lack of invention in the novel. Whatever happened to using your
imagination?’
Begin november verschijnt bij De Harmonie de Nederlandse vertaling onder de
titel Terwijl Engeland slaapt.
◆ Margriet de Moor is een gevierd schrijfster sinds het succes van haar roman
Eerst grijs dan wit dan blauw die de AKO Literatuur Prijs 1992 won en een gigantische
bestseller werd. In de meeste kranten en weekbladen wordt de opvolger van die
roman, De virtuoos (gedrukt in een eerste oplage van 42 000 exemplaren), dan
ook onmiddellijk en met voorrang besproken. Toen De Moor vorig jaar aan dit boek
begon wist ze alleen nog maar ‘dat het over virtuositeit zou gaan, over de
ambachtelijke maar tegelijk zo geheimzinnige kant van het kunstenaarschap’, vertelt
ze in een interview in Trouw (23-9) aan Hanneke Wijgh.
Carel Peeters is roezig enthousiast over het eindresultaat, een luchthartige
geschiedenis over de liefde die de vrouwelijke hoofdpersoon koestert voor een
virtuoze castraatzanger, spelend in het achttiende-eeuwse Napels: ‘De virtuoos
bevat geen zin waarin de zucht naar emotionele onderdompeling niet te vinden is.
Wat anders dweepzucht heet is hier zelfbewuste overgave, wat sentimentaliteit zou
heten is hier gelukzalig huilen. [...] Margriet de Moor balanceert aan de rand van de
farce in De virtuoos, maar ze valt er niet in. Ze pakt je in door het zelfbewuste plezier
dat uit haar toon en uit haar zinnen spreekt.’ (Vrij Nederland, 25-9) Arnold Heumakers
is vol ingetogen bewondering. Volgens hem doet het waas van melancholie dat bij
alle uitbundige hartstocht over de roman hangt niets af aan de glans van de prestatie.
De virtuoos is een ‘virtuoos geschreven roman (de titel schept verplichtingen, die
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worden nagekomen), waarin het verhaal van een dubbelzinnige passie tegelijkertijd
een pleidooi bevat voor een kunst van de zuiverste verbeelding.’ (de Volkskrant,
1-10) Anthony Mertens is roezig noch bewonderend, maar wel ingetogen in zijn
reserves: ‘Het zal duidelijk zijn dat mijn voorkeur eerder uitgaat naar het behoedzame
en terughoudende van Eerst grijs dan wit dan blauw dan naar de naar mijn smaak
wat al te uitbundige, lyrische toonzetting van deze roman, ook al past de stijl heel
goed bij de in de opera gevierde virtuositeit.’ (De Groene Amsterdammer, 29-9)
◆ Op 30 september richt de PEN in De Balie te Amsterdam een afdeling op voor
schrijvers uit het voormalige Joegoslavië. De ex-Yu PEN telt bij oprichting ruim
zeventig leden, woonachtig in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten. Onder hen internationaal bekende auteurs als Aleksandar
Tišma, Bogdan Bogdanovic en Charles Simic. De organisatie, die zich in Amsterdam
vestigt, wil een literair kwartaalblad gaan uitgeven en een eigen uitgeverij oprichten.

Oktober
◆ Met de verschijning van Klinische Beschouwingen. Deel V is de Nederlandse editie
van het Verzameld werk van Sigmund Freud compleet. Uitgeverij Boom verspreidde
de uitgave van het dertigdelige werk over vijftien jaar. ‘De zesduizend pagina's van
Freuds verzamelde werk,’ schrijft Peter Bekkers bij die gelegenheid in de Volkskrant
(8-10), ‘zijn geschreven op de rustig-redenerende toon van de wetenschap, maar
zodra God ter sprake komt verandert deze in een heftige, onverbiddelijke toon,
vooral in zijn eerste boze aanval op de godsdienst, Die Zukunft einer Illusion uit
1927. Zijn eigen goddeloosheid was hem niet genoeg, de hele wereld moest zonder
god worden. [...] Sigmund Freud wilde de mensheid beter maken. Het was niet op
de eerste plaats zijn ambitie patiënten beter te maken, al kon hij het natuurlijk altijd
proberen [...] hij was een systematicus van de geest en eigenlijk (zo lijkt het) alleen
in patiënten geïnteresseerd voorzover hun geval kon bijdragen tot de ontwikkeling
van de psychoanalytische theorie (en later wereldbeschouwing) die hem boven alles
ging.’
◆ Uitgeverij Bulaaq begint met de publikatie van twee delen aan een integrale,
direct uit het Arabisch vertaalde editie van de Vertellingen van
duizend-en-één-nacht. Tot hiertoe verschenen altijd alleen sterk gekuiste of
ingekorte hervertellingen en bloemlezingen van Sheherazades vertelkunsten. In
totaal gaan er veertien (omvangrijke) delen verschijnen. Vertaler Richard van
Leeuwen hoopt zijn vertaalarbeid in 1999 te hebben voltooid.
◆ Schrijvers uit alle hoeken van de wereld bezoeken op 2 en 3 oktober in de
Stadsfeestzaal van Antwerpen de zeventiende aflevering van Het andere boek. Op
de boekenbeurs zijn onder anderen aanwezig: Homero Aridjis, Dirk Bogarde, Herman
Brusselmans, Misha Glenny, David Grossman, Tahar Ben Jelloun, Libuse Monikova,
Marcel Möring, Yves Simon, Anthony Summers, Aleksandar Tišma, Dubravka
Ugrešić, Piet Vroon en de Proust-biograaf Ghislain de Diesbach.
◆ Een vooruitblik op het nieuwe televisieseizoen leert dat boeken nog altijd een
dankbaar onderwerp voor programmamakers vormen. De VPRO start in oktober met
maar liefst twee programma's voor de literaire kijker. Maarten 't Hart figureert op de
late maandagavond van het najaar dertien weken lang als presentator van zijn eigen
literaire talkshow Tussen dag en nacht, waarin hij met telkens drie schrijvers
gesprekken voert rondom een thema. Op dinsdagavond
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laat presenteert Hanneke Groenteman een wekelijks magazine over gebeurtenissen
en ontwikkelingen uit de wereld van kunst en cultuur, getiteld Roerend goed, waarin
naast literatuur ook andere kunsten aan bod komen. Soortgelijk van opzet is
Kunstmest, een wekelijks op de vroege vrijdagavond uitgezonden kunstprogramma
van de NOS, gepresenteerd door Mieke van der Wey.
Veel schrijvers zijn er ook te zien in I.S.C.H.A., de talkshow van Ischa Meijer op
RTL 5, het nieuwe kanaal van de commerciële RTL-omroep. Ischa is drie keer per
week te zien (op maandag, woensdag en vrijdag van 22.30 tot 23.30 uur) en heeft
vrijwel elke aflevering minstens een schrijver aan zijn galgetafel zitten. Op datzelfde
net verschijnt Gerard Reve wekelijks in Jan Lenferinks mediaprogramma TéVéPuRé
(dinsdags van 22.30 tot 23.30 uur). Reve verzorgt er teikens een dagsluiting en
kondigde vooraf al aan: ‘Als ik de dag sluit, gaat hij misschien nooit meer open.’
◆ Op de 45 ste Frankfurter Buchmesse verzamelen zich tussen 6 en 11 oktober
een kleine 8500 uitgevers uit 95 verschillende landen, iets meer dan vorig jaar.
Nederland is met 299 uitgevers vertegenwoordigd, België met 52. Op de 124 676
1

m vloeroppervlak worden ruim 350 000 boektitels uitgestald. Nieuw in Frankfurt is
de aanwezigheid van een halve verdieping met geavanceerde multimedia (van
CD-ROM tot online-data-banken), een uitgeeftak die met 150 standhouders direct
ruim vertegenwoordigd is. ‘Frankfurt goes Electronic’, heet het strijdlustig.
Harry Mulisch is door de directie gevraagd op dinsdag 5 oktober te spreken op
de opening van de beurs, samen met onder anderen de Vlaamse minister van
cultuur Hugo Weckx en de Nederlandse minister van WVC Hedy d'Ancona. Mulisch
krijgt die eer omdat Vlaanderen en Nederland dit jaar het Schwerpunktthema van
de beurs vormen. De opening wordt verricht in aanwezigheid van de Nederlandse
prins Willem Alexander en de Belgische prins Philip. Mulisch vestigt in zijn briljante
en indrukwekkende betoog (waarvan de tekst tot ongenoegen van de organisatoren
al voor aanvang van de opening in Der Spiegel kon worden gelezen) de aandacht
op de verschrikkingen en brandhaarden in het Europa van na de val van het
communisme. Mulisch verwijst naar het communistisch manifest van Marx en Engels
waarin sprake is van een Spook dat door Europa waart. Dat spook is nu verjaagd,
maar er waart alweer een ander door onze landen: het honderdkoppige spook van
het nationalisme dat haat en verdeeldheid zaait. Dan biedt een Frankfurter
Buchmesse toch een ander en vrediger perspectief, impliceert hij in de slotregels
van zijn toespraak, waarin Marx opnieuw op de proppen komt: ‘Maar de
mensenkinderen van de vijfduizend nationale talen, die op goddelijk bevel zijn
ontstaan [...] zijn hier nu juist bijeengekomen van overal op aarde, en zij verstaan
elkaar; deze internationale jaarbeurs is geen symbool van de verstrooide veelheid,
maar van de eenheid in verscheidenheid. Als een gebeurtenis als deze mogelijk is,
is dat dan niet een teken dat de wereldvrede niet principieel is uitgesloten? Schrijvers,
uitgevers, lezers aller landen, verenigt u!’
Van de schrijvers aller landen ontbreekt er misschien maar één. Salman Rushdie
had graag willen komen, maar twee vliegtuigmaatschappijen (Lufthansa en British
Airways) weigeren hem te vervoeren, en de Buchmesse zelf kan zijn veiligheid en
die van de beurs niet garanderen. Dat het schermen met veiligheidsgaranties geen
loos excuus is, blijkt misschien uit het feit dat nog geen week
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later (op maandagochtend 11 oktober) William Nygaard, de directeur van Rushdies
Noorse uitgever Aschehoug & Co, bij het verlaten van zijn woning driemaal in zijn
rug geschoten wordt. Toen ayatollah Khomeini in 1989 met een ter dood veroordeling
Rushdie vogelvrij verklaarde, gingen er dreigementen uit naar al zijn vertalers,
uitgevers en verkopers. Het is een schrale troost voor Rushdie dat Iran opnieuw
geweigerd wordt zich als land op de Frankfurter Buchmesse te presenteren.
◆ De uitverkiezing tot Schwerpunktthema moet een einde maken aan de
internationaal enigszins bleke uitstraling van de Nederlandstalige letteren. Al aan
de vooravond van de Nederlands-Vlaamse dubbelpresentatie - onder het motto
‘Vlaanderen en Nederland: midden in de wereld’ - ziet het ernaar uit dat die wens
ook in vervulling gaat. Nooit eerder toonden Duitse uitgevers zo'n grote belangstelling
voor Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Hugo Claus, Gerard Reve, Marcel Möring,
Hella S. Haasse, Margriet de Moor, A.F.Th. van der Heijden, Tom Lanoye, Connie
Palmen, Annie M.G. Schmidt, Leon de Winter en nog een heel regiment andere
Nederlandstalige schrijvers (zie ook 1.4).
De Duitse nieuwsgierigheid naar literatuur uit de Lage Landen vertoont alle
kenmerken van een rage. Al wekenlang staan Die Entdeckung des Himmels van
Harry Mulisch, Rituale van Cees Nooteboom en Das Wald der Erwartung van Hella
S. Haasse hoog genoteerd op de bestsellerlijst van het weekblad Der Spiegel en
toont de Duitse pers in geestdriftige beschouwingen en kritieken een schier oeverloze
belangstelling voor elk uit Nederland en Vlaanderen overgewaaid vleugje
(boek)cultuur. Vlaanderen en Nederland presenteren zich gezamenlijk als een
taalgemeenschap. De organisatie wil wijzen op de open aard van onze cultuur, op
de zo kenmerkende drukke contacten die met andere culturen onderhouden worden
en op het feit dat de Nederlandse taal en cultuur tot de rijkste van de wereld behoren.
De aanzet tot de organisatie van het Schwerpunktthema ging onder een slecht
gesternte van start. Het ministerie van WVC meende niet lang na de ontvangst (in
maart 1989) van de uitnodiging voor de organisatie van het Schwerpunkt weinig
animo te bespeuren onder de Nederlandse cultuurdragers, met name de Nederlandse
uitgevers, en zinspeelde er op de hele onderneming af te blazen. Toen dat gevaar
bezworen was, werd twee jaar geleden de Stichting Frankfurter Buchmesse
opgericht, die vanaf maart 1992 in twee bureaus (in Brussel en Amsterdam) werkte
aan de voorbereiding. De stichting, waarvan Pauline Sarkar directeur is, slaagt er
(ondanks talrijke organisatorische problemen, die te maken hadden met de geringe
bezetting van de beide bureaus en met het nijpende tijdgebrek), in een gevarieerd
en prestigieus programma op poten te zetten, en dat met een bescheiden budget
van ruim zes miljoen gulden, voor de ene helft door de Nederlandse en voor de
andere helft door de Vlaamse overheid opgebracht, en met enige honderdduizenden
guldens aangevuld door het Vlaamse en Nederlandse boekenvak.
Nederland en Vlaanderen presenteren zich niet alleen op en tijdens de beurs,
maar ook in de Frankfurter binnenstad en in andere Duitse steden. En hoewel
schrijvers en boeken het leeuwedeel van de aandacht krijgen, is er ook een niet
kinderachtige presentatie van films, fotografie, muziek, beeldende kunst, theater en
dans. Het hele spectrum van de cultuur is te aanschouwen op talrijke uitvoeringen
en tentoonstellingen. Voorop gaan echter de Nederlandstalige schrijvers, van wie
velen in de weken na de
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Buchmesse een soort tournee door Duitsland maken.
Het Schwerpunktpaviljoen in de Kongreshalle van de beurs is het centrale
zenuwstelsel van de Vlaams-Nederlandse presentatie. In het paviljoen, dat bezocht
wordt door 46 000 redelijk enthousiaste beursgangers (een vijfde van het totaal
aantal bezoekers), zijn tentoonstellingen ingericht over het Nederlands in de wereld,
over Nederland en Vlaanderen als vrijhavens, over de boekdrukkunst in de loop der
eeuwen en de boekproduktie van tegenwoordig, en er is een expositie van
kinderboekillustraties. Themadagen, die in samenwerking met de uitgevers worden
georganiseerd, gaan over wetenschappelijke boeken, schoolboeken en kinderboeken.
Ten slotte zijn er voordrachten, lezingen en discussies met internationale uitgevers
en boekenvakkers.
Visitekaartje van het Schwerpunktthema is het grote schrijversfeest op 6 oktober
in de Alte Oper onder de naam Ebene Erhebungen. De dichterlijke titel verwijst
enerzijds naar het vlakke Vlaams-Nederlandse landschap en anderzijds naar de
daar wonende schrijvers, dichters en kunstenaars die ernaar streven hun werk te
laten uitstijgen boven de toenemende culturele vervlakking. Tot de op het feest
optredende schrijvers behoren coryfeeën als Hugo Claus, Harry Mulisch, Cees
Nooteboom, Monika van Paemel en Hella S. Haasse, maar ook wat minder bekende
grootheden als Herman de Coninck, Eddy van Vliet en Jean Pierre Rawie. De korte
voordrachten worden afgewisseld met muzikale en cabareteske intermezzi van
onder anderen Candy Dulfer, Tom Lanoye en Jules Deelder. Het feest slaat aan bij
het Duitse publiek en krijgt, ondanks enige technische onvolkomenheden, een goede
pers in Duitsland.
◆ Nederlandse uitgevers, literaire instellingen, tijdschriften en dag- en weekbladen,
maar ook buitenlandse uitgevers, brengen een stroom aan publikaties uit in het
kader van het Schwerpunktthema. Van Frank Ligtvoet en Marcel van Nieuwenborgh
is de Almanach zur niederländischen und flämischen Literatur der Gegenwart (Carl
Hanser Verlag). Joke Linders en Marita de Sterck schrijven Nice to Meet You. A
Companion to Dutch & Flemish Children's Literature (waarin bio- en bibliografische
gegevens van meer dan 150 Nederlandstalige kinder- en jeugdboekenschrijvers).
Van Ons Erfdeel verschijnt er een uitgave over de Nederlandse geschiedenis en
taal, evenals twee bloemlezingen over Zeitgenössische niederländischsprachige
Prosaschriftstellerinnen en Zeitgenössische niederländischsprachige Lyrik, alsmede
het jaarboek The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands
onder hoofdredactie van Jozef Deleu. De Nederlandse uitgevers presenteren zich
aan hun internationale collega's met een catalogus: Publishers of Trade Books,
Textbooks, Scientific & Professional Publications in the Netherlands.
Naast speciale bijlagen van veel dag- en weekbladen zijn er Engelstalige specials
van Boekblad en Vrij Nederland (‘The Republic of Letters’), terwijl de Stichting
Frankfurter Buchmesse zelf een tweetalige special als Schwerpunktzeitung onder
de titel Flandern und die Niederlande. Weltoffen / Flanders and the Netherlands.
Open to the World verspreidt. Daarin staan algemene stukken over de positie van
het Nederlands in de wereld en de ontwikkeling van de boekdrukkunst in Nederland
en Vlaanderen, maar ook specifiekere bijdragen over de rol van de religie in de
literatuur (Kees Fens), over de jongste schrijversgeneratie (Carel Peeters) en over
de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse literatuur (Jaap Goedegebuure).
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Ook verschijnt in de weken voor de Frankfurter Buchmesse een viertal bloemlezingen
met vertalingen van Nederlandse literatuur. Carel ter Haar is de samensteller van
Die Fähre. Moderne niederländische Erzählungen (Suhrkamp), Frans de Rover van
Die Niederlände erzählen. 15 Erzählungen (Fischer), en Ronald Jonkers en Sybille
Mulot zijn de compilatoren van Großer Himmel, flaches Land. Niederländisches
Lesebuch (Piper). Ten slotte is er een Engelse anthologie van bijna vierhonderd
bladzijden waarin werk van dertig Nederlandse schrijvers bijeengebracht is: The
Dedalus Book of Dutch Fantasy, samengesteld en vertaald door Richard Huijing.
Tot de grote afwezigen onder de Nederlandse schrijvers in Frankfurt behoren
W.F. Hermans, Maarten 't Hart en Jan Wolkers. Hun absentie wordt in alledrie
gevallen verklaard door het feit dat hun werk niet recent genoeg in een Duitse
vertaling is verschenen. Voor haar niet uitgenodigde schrijvers regelen de
Uitgeverijen Singel 262. een speciale schrijversbus. Daarin is plaats voor onder
anderen F. Springer, Tom van Deel, Thomas Rosenboom, Ronald Giphart en
Doeschka Meijsing.
De voorlopige conclusie na de Vlaams-Nederlandse presentatie in Frankfurt moet
zijn dat de Nederlandstalige literatuur een briljante leerling is, een succesvolle
debutant, die vooralsnog voornamelijk wereldberoemd is in Duitsland. Veel
boekenvakkers uiten zich in meer geestdriftige bewoordingen. Robbert Vrij (KNUB)
spreekt van ‘een doorslaggevend succes. We zijn niet langer het lullige kleine landje
met twee of drie in het buitenland bekende auteurs.’ Suhrkampdirecteur Siegfried
Unseld (uitgever van onder anderen Cees Nooteboom) vertelt aan journalist Reinjan
Mulder dat hij ervan overtuigd is ‘dat de Nederlandse literatuur nu de sterkste stem
is in het Europese literaire concert [...] De Nederlanders zijn geneigd om te spelen.’
(NRC Handelsblad, 8-10)
Het Duitse weekblad Die Zeit vult vier jubelende bladzijden onder de noemer Der
Ritterschlag der Niederländischen Literatur. Maar menigeen verwacht dat die
ridderslag ook over de Duitse grenzen heen zal nadreunen. Nederlandse en Vlaamse
uitgevers hebben op de Buchmesse over de hele wereld rechten verkocht van talloze
boeken van eigen schrijvers. Er gaan stemmen op die beweren dat de effecten van
het Schwerpunktthema vergelijkbaar zijn met de hausses van Zuidamerikaanse en
Italiaanse literatuur die ontstonden na Schwerpunkten.
Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds levert een flink aandeel
in het kweken van belangstelling voor de Nederlandse schrijvers. De door het
Produktiefonds vervaardigde biobibliografische sheets en vertaalde prozafragmenten
van eenenveertig Nederlandse en Vlaamse auteurs lokken veel buitenlandse
uitgevers.
◆ De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison krijgt de Nobelprijs voor de
Literatuur 1993. Ze is de eerste zwarte vrouw en de eerste Afro-Amerikaanse die
deze grootste literaire prijs ter wereld in ontvangst mag nemen. Hans Bouman: ‘Met
de bekroning van het werk van Toni Morrison [...] krijgt niet alleen haar eigen oeuvre,
maar een heel genre in de Amerikaanse literatuur internationale erkenning. Niet zo
lang geleden kon men moeiteloos een canon van Grote Amerikaanse Auteurs
samenstellen zonder dat de naam van één zwarte schrijver hoefde te vallen. Pas
met het werk van auteurs als Ralph Ellison en James Baldwin begon daar in de loop
van de jaren vijftig voorzichtig verandering in te komen.’ (de Volkskrant, 8-10) De
62-jarige Mor-
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rison, die pas in 1970 debuteerde met The Bluest Eye, ontvangt de prijs op 10
december.
Het pijlsnel op de Frankfurter Buchmesse doordringende nieuws over Toni
Morrison maakt Hugo Claus, Harry Mulisch en (in mindere mate) Cees Nooteboom
opnieuw een illusie armer. Voor de bekendmaking wordt op de Nederlandse stands
met enige spanning de uitslag afgewacht. Maar Mulisch, die hardop durft te hopen
dat hij over enkele jaren de felbegeerde prijs in de wacht zal slepen (‘voor mijn
vijfenzeventigste zou dat wel fijn zijn,’ vertelt hij de verslaggever van Buchreport),
reageert laconiek. Hij was er, zegt hij, al van uitgegaan dat hij de prijs nu niet
gewonnen had: ‘Anders had de jury mij daarvan wel in een eerder stadium op de
hoogte gesteld.’ Bovendien was Mulisch enige ogenblikken eerder weer wat
gelukkiger gemaakt toen hij te horen kreeg dat De ontdekking van de hemel
genomineerd was voor de Europese Literatuurprijs. De tweede Nederlandse
nominatie was Het volgende verhaal van Cees Nooteboom.
Vol illusies eindigt ook Remco Campert zijn wekelijkse column in de Volkskrant
(7-10): ‘(“Wakker worden,” roept de vrouw. Met moeite opent de schrijver een oog.
“Je hebt de Nobelprijs!” gilt ze. De schrijver mompelt dat het te vroeg is voor grappen,
draait zich om en slaapt verder. “Het is geen grap,” schreeuwt de vrouw. “Het was
op de radio: Herman Brusselmans heeft de Nobelprijs gewonnen!”)’ Twee dagen
eerder introduceerde een Duitse boekhandel de als gast aanwezige Tom Lanoye
als winnaar van de P.C. Hooftprijs 1984.
◆ De Europese Commissie zegt 475 000 gulden steun toe voor de vertaling van
76 literaire werken binnen de Europese Gemeenschap. Daarmee denkt de
EG-commissie ‘de voor de Europese cultuur representatieve werken op ruimere
schaal te verspreiden’. Tot de gehonoreerde aanvragen behoren vertalingen van
vijf Nederlandse werken: Deense vertalingen van Renate Dorresteins Ontaarde
moeders en Margriet de Moors Eerst grijs dan wit dan blauw, een Franse vertaling
van Cees Nootebooms De omweg naar Santiago, een Duitse vertaling van Tip
Maruggs De morgen loeit weer aan en een in de Verenigde Staten verschijnende
bloemlezing van werk van vijfenvijftig Nederlandse en vijfentwintig Ierse dichters.
◆ Op de eerste Europese voorleesdag, zondag 10 oktober, wordt in meer dan
tweehonderd theaters in twintig landen Annie M.G. Schmidts verhaal ‘Vreemde
Juffrouw Bok’ voorgelezen. In de Haagse Koninklijke Schouwburg bezoeken circa
zesduizend kinderen de voorleesdag. Annie M.G. Schmidt is zelf present in de
Amsterdamse Stadsschouwburg, waar haar een Nationaal Cadeau wordt
aangeboden: het in Den Haag te vestigen Annie Schmidt-huis, een cultureel centrum
voor kinderen.
◆ De Kinderboekenweek (13-23 oktober) staat in het teken van ‘Vriendjes,
maatjes, kameraadjes’. Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Joke
van Leeuwen en heet Het weer en de tijd. De Griffels en Penselen voor de beste
kinderboeken worden daaraan voorafgaand op 8 oktober op de Frankfurter
Buchmesse uitgereikt tijdens een chique lunch in het Frankfurter Hotel Hessischer
Hof, waar Paul Biegel uit handen van Hella S. Haasse de Gouden Griffel krijgt
uitgereikt voor zijn boek Nachtverhaal. Begin oktober wordt in Amsterdam tevens
het eerste nummer gepresenteerd van MikMak, het eerste tijdschrift voor
kinderliteratuur.
◆ Atte Jongstra's vijfde boek, de roman Het huis M., wordt bedacht met een
reeks van lovende kritieken. Anthony Mertens: ‘Het huis M. is een mengel-
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werk met de eigenaardige middelpuntvliedende kracht van de memorie, waarin
merkwaardigerwijs de naam niet wordt genoemd van de auteur wiens geest de
memoiresschrijver Murk van M. moet hebben geïnspireerd, een auteur die zich vaak
beklaagt over een gebrekkig geheugen: Montaigne. In ieder geval is Het huis M.
het meest kolderieke boek dat ik de laatste jaren heb gelezen.’ (De Groene
Amsterdammer, 6-10) Jeroen Vullings: ‘Het huis M. bezingt de geest waarin feiten
het afleggen tegen mogelijkheden, de kracht der verbeelding en daarmee de
literatuur. [...] Het huis M. is een waar feest om te lezen.’ (Vrij Nederland, 30-10)
Robert Anker behoort tot de weinige afwijzende recensenten: ‘Ik geef echter toe dat
ik wel eens heb geglimlacht en bij één passage klonken in mijn hilariteit zelfs de
boventonen van ontroering door: die waarin de muilezel vertelt hoe hij bij aankomst
het huis M. heeft geneukt. Maar voor de rest: veel schouderophalen en af en toe
verveling.’ (Het Parool, 29-10)
◆ Terwijl de inkt van de eerste uitgaven nog nauwelijks droog is neemt
Feministische Uitgeverij Vita (voorheen An Dekker) Furie, de in 1986 door Rosa
Pollé opgerichte uitgeverij, over van In de Knipscheer. Furie blijft binnen Vita een
eigen imprint, met vrouwelijke misdaadschrijvers en met een groot deel van de
lesbische titels, aangevuld met eventuele herdrukken van lesbische boeken uit het
voormalige An Dekker-fonds.
◆ Hugo Claus neemt in zijn toneelstuk Onder de torens (verschenen bij De Bezige
Bij en geschreven voor de opening van de gerenoveerde Koninklijke Schouwburg
in Gent op 15 oktober) de Vlaamse theaterwereld en dorpspolitiek op de hak, maar
is hevig verontwaardigd over de regie van Sam Bogaerts. In een twee bladzijden
lange open brief in Humo (28-10) leest Claus, die dan sinds enkele dagen op de
Belgische commerciële zender VTM te zien is als aanprijzer van Franse kaas, zijn
regisseur in honende bewoordingen de les. Bogaerts heeft, vindt Claus, zijn stuk
verminkt tot een soort soap-opera: ‘Tot nu toe, na veertig jaar toneel, een 50-tal
toneelstukken, heb ik me niet één keer publiekelijk uitgelaten over wat er mij allemaal
te beurt viel. Sereen, bijna waardig, heb ik kennis genomen van zowel de hoon, het
gemelijk gekwaak als de onverdiende lof. [...] Het wordt evenwel iets anders als
iemand als jij je vergooit, want jij tast de kern van mijn kunst aan tijdens zijn ontstaan,
jij saboteert mijn Parthenon terwijl ik bezig ben het op te richten. [...] Niet alleen
strooide de regisseur vondsten uit waar ik een sobere, ingetogen actie had voorzien,
maar hij ontpopte zich ook als coauteur. [...] Het wordt tijd dat regisseurs in hun
kunst- en vliegwerk beteugeld worden. Deze opstand van de klerken heeft lang
genoeg geduurd.’
Bogaerts dient Claus in de week daarop van repliek: ‘Helaas Hugo, alles wat gij
aan de voorstelling Onder de torens slecht vindt, vind ik prachtig. [...] Hoe dan ook,
wat er tot 20 november te zien is in de Gentse schouwburg, daar sta ik voor, achter
en tussen.’
◆ Een andere polemiek behelst de Vlaams-Nederlandse rassentegenstellingen
zoals die uitkwamen tijdens de Frankfurter Buchmesse. De Vlaamse dichter Dirk
van Bastelaere schrijft in Knack een toornig stuk contra J. Bernlef: ‘Eerst wuifde hij
op de Duitse televisie het door de internationale kritiek toch als tamelijk complex
ervaren werk van Jan Fabre weg met de opmerking dat het “für uns Holländer zu
einfach (ist) etwas blau zu mahlen”, vervolgens wou hij, tijdens het door PEN-voorzitter
Monika van Paemel georganiseerde dispuut Een taal en twee landen, terloops even
kwijt dat de Vlaamse literatuur
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anno 1993 dichter bij de “orale traditie” stond dan de Nederlandse. Dat klonk in
menig oor alsof Bernlef de Vlamingen voor de negers van de Nederlandse taal
aanzag, een volksstam die pas sinds kort het schrift heeft ontdekt. Maar het werd
helemaal te bar toen hem tijdens datzelfde dispuut de uitspraak ontsnapte dat de
Vlaamse poëzie het absolute dieptepunt van de Europese literatuur is.’ (27-10)
Bernlef geeft in een reactie toe die woorden inderdaad te hebben gesproken,
maar wil kwijt dat het om de context gaat: ‘Daar komt me zo'n hele bus Vlaamse
schrijvers aanzetten - onder wie ook Dirk van Bastelaere en Pol Hoste - die allemaal
trots gaan zitten verkondigen hoe goed de Vlaamse literatuur is en hoe zielig het is
dat die in Nederland zo onderdrukt wordt. Die larmoyante vertoning maakte me zo
pissig dat ik me die opmerkingen heb laten ontvallen om ze te pesten. Daar stonden
de kleine klagers weer. Dan trap ik jullie ook gelijk maar heel hard op de ziel, dacht
ik. Zo plaatsvervangend zat ik me te schamen voor wat daar gebeurde. Overigens
heeft de Vlaamse poëzie fantastische dichters voortgebracht. Dat over die orale
traditie was als compliment bedoeld. Maar er is geen kruid tegen gewassen: sommige
van die gasten hebben een minderwaardigheidscomplex waar je tureluurs van
wordt.’
◆ Op 26 oktober wordt, uit zes genomineerden, de winnaar van de Booker Prize
bekendgemaakt. Hans Bouman publiceert, zoals elk jaar, daags tevoren een
voorbeschouwing in de Volkskrant. Hij ziet drie grote kanshebbers: Roddy Doyle
(Paddy Clarke Ha Ha Ha), Caryl Phillips (Crossing the River) en Carol Shields (The
Stone Diaries). ‘Vanwege zijn gedurfde structuur, het belang van zijn
onderwerpskeuze en de knappe uitwerking van de levensverhalen van de drie
slavenkinderen, verdient Caryl Phillips de Booker Prize 1993 voor Crossing the
River. Maar de jury zal terugdeinzen voor deze bekroning uit angst voor het stigma
van “political correctness”. Dus gaat, na een heftige discussie waarin Roddy Doyle
op het laatste moment het onderspit moet delven, de prijs naar Carol Shields.’ De
voorspelling is driekwart raak, maar toch mis. Want de prijs gaat naar Roddy Doyle.
Booker Prize Ha Ha Ha. Henk Figee (redacteur Nijgh & Van Ditmar) heeft reden
tot lachen na de bekendmaking dat Doyle de prijs gewonnen heeft. De Booker
Prize-winnaar kunnen ze hem niet meer afnemen, en dat kan niet van iedere
prijswinnaar gezegd worden: Nobelprijswinnares Toni Morrison raakte hij als haar
ex-uitgever (bij Amber) onverhoeds kwijt aan Bert Bakker. De vertaling van Paddy
Clarke Ha Ha Ha, gepland voor maart 1994, verschijnt in verband met de prijs
vervroegd in december. Roddy Doyle brengt voor die gelegenheid een
promotiebezoek aan Nederland. Figee noemt de overwinning van Doyle ‘een kleine
stille revolutie voor de Booker Prize. Omdat eindelijk eens gekozen is voor een boek
waarin dialoog en ironie als stuwende technieken gebruikt zijn. En omdat het een
boek is voor een hele brede groep jonge lezers.’
◆ Adriaan Venema, schrijver, kunsthandelaar en auteur van de omvangrijke
studie Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie, overlijdt 31 oktober op 52-jarige
leeftijd. Hij heeft zich, overeenkomstig eerder gedane uitspraken, van het leven
beroofd. De zelfmoord van Venema doet in kranten en op radio en televisie zo
mogelijk nog meer stof opwaaien dan zijn controversiële acties in de literaire wereld
al deden: een afscheidsinterview met Theo van Gogh voor de televisie, een
paginagroot afscheidsinterview met Ischa Meijer voor Het Parool en tal van lange
en ellenlange (die van Jeroen Brouwers
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in HP/De Tijd) necrologieën.
◆ Tussen al het gedruis der groten in de wereldliteratuur zou bijna vergeten worden
dat er ook nog mooie boeken geschreven worden door ‘kleinere’ schrijvers van de
Nederlandse literatuur. Zoiets lijkt Cyrille Offermans te willen overbrengen in zijn
recensie van Leo Pleysiers nieuwe boek: ‘De Gele Rivier is bevrozen is een
bescheiden roman, in thematiek en literaire middelen, en ook in omvang. Het
verbaast me daarom niet dat de naam van Pleysier niet te horen was in de euforische
opsommingen van Nederlanse literaire grootheden op en om de Frankfurter
Buchmesse. Pleysiers blik is niet gericht op het alomvattende, universele, aan plaats
noch tijd gebondene waar de “groten” zich schijnbaar zo thuis voelen. Maar wat ben
ik daar blij om! Mooier en ontroerender proza dan in De Gele Rivier is bevrozen is
er dit jaar in Nederland niet verschenen.’ (Vrij Nederland, 30-10)
Veel andere recensenten zijn al evenzeer geroerd door Pleysiers portret van een
missiezuster in verre, vreemde landen. Janet Luis: ‘De Gele Rivier is bevrozen is
een sfeervolle en aanstekelijke roman, vol gepeins en gepraat, gefluister en gegis
over “ons Roza”, die tot verdriet van haar familieleden zonodig naar China en
vervolgens naar India moest om zich daar verdienstelijk te maken.’ (NRC Handelsblad,
1-10) T. van Deel: ‘Pleysier schrijft onmiskenbaar autobiografische boeken, maar
hij is er zich ook sterk van bewust dat hij als schrijver iets moet doen met taal.
Vandaar de vele prachtige, naar poëzie neigende opsommingen.’ (Trouw, 7-10)

November
◆ David Leavitt en zijn uitgever Penguin Books halen de roman While England
Sleeps na de beschuldiging van plagiaat door Stephen Spender op last van de
rechtbank in Engeland voorlopig uit de handel. De begin november bij uitgeverij De
Harmonie verschenen vertaling (Terwijl Engeland slaapt) wordt gewoon aan de
boekhandel geleverd. Daarentegen mag Penguin de pocket van While England
Sleeps ook niet meer in Nederland op de markt brengen. De Ierse dichter James
Fenton meent dat Leavitt behalve uit Spenders autobiografie onbekommerd uit
Christopher and His Kind van Christopher Isherwood heeft overgenomen.
◆ De Nederlandse ambassadeur in Duitsland, A.P. van Walsum, overhandigt
Tessa de Loo op 1 november het eerste exemplaar van haar roman De tweeling,
over twee bejaarde vrouwen die elkaar in Spa ontmoeten, veel gebak eten en
ontdekken dat zij een tweeling vormen die in de kinderjaren van elkaar gescheiden
is. Een ervan is in Duitsland gebleven, de andere in Nederland opgegroeid en
‘verhollandst’. De roman, die morrelt aan de vooroordelen van Nederlanders jegens
Duitsers, is zo geschreven dat de lezer stilaan sympathie vat voor de Duitse helft
van de tweeling.
Een overwegend deel van de literaire kritiek is echter niet erg onder de indruk
van de roman. Inge van den Blink: ‘Tessa de Loo heeft te weinig durven vertrouwen
op eigen oordeel en inzicht van de lezer. Het gevolg is dat niets maar dan ook niets
aan de fantasie wordt overgelaten. Beschrijft De Loo een scène die druipt van
pathetiek, dan wordt aan het slot van de alinea vermeld dat deze scène “vol
pathetiek” was. Over een “afgesloten tijdperk” wordt ten overvloede verklaard dat
het “nooit meer zou terugkeren”. De stijl van de roman is overladen als een
Sachertorte [...]. Zo wordt het lezen tot een uitputtende exercitie vol verplichte
zijstappen.’ (Utrechts Nieuwsblad, 11-11) Arjan Peters spreekt onder de titel ‘Twee
taarten in een patisserie’
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van ‘een onnozele vertoning die naast de werkelijke problematiek tast’: ‘Bergen
research zijn voor dit boek verzet, maar wat ontbreekt is een persoonlijke
gedrevenheid - iets anders dan brave ijver - die de historie een zinvolle plaats geeft
in het verhaal.’ (de Volkskrant, 12-11)
◆ Heren van de thee van Hella S. Haasse is uitgeroepen tot het meest geliefde
boek van 1993 en wint daarmee de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek.
Haasse, die de prijs op 4 november ontvangt tijdens een feestelijke bekendmaking
in het Betty Asfaltcomplex in Amsterdam, reageert laconiek op de Publieksprijs. ‘Ze
toonde zich blijer met de reacties op haar boek in Indonesië. Sinds het daar is
verschenen - onder andere als feuilleton in een grote krant - trekken steeds meer
Indonesiërs naar Gamboeng om daar het bedrijf te zien waar Heren van de thee
speelt,’ aldus een verslaggever in de Volkskrant (5-11). Op Haasses boek bracht
9,6 procent van de 13 177 lezers zijn stem uit.
◆ Reinjan Mulder bericht in NRC Handelsblad dat op het literatuurfestival Carrefour
des Littératures op 4 november voor de eerste keer een internationaal
schrijversparlement bijeenkomt. Het initiatief tot het schrijversparlement, dat nog
een vaste vorm moet gaan krijgen, is uitgegaan van een aantal Franse schrijvers,
onder wie Pierre Bourdieu. ‘Zij benaderden,’ schrijft Mulder, ‘de schrijvers José
Saramago, Carlos Fuentes, Jacques Derrida, Patrick Chamoiseau, Assia Djebar
en Juan Goytisolo en samen met hen werd een appel opgesteld dat nu is
ondertekend door 250 schrijvers en intellectuelen voornamelijk uit de Franstalige
en islamitische landen. Opvallende namen van elders zijn die van Paul Auster,
Jürgen Habermas, André Brink, Octavio Paz, Margaret Drabble en Salman Rushdie.’
Tot de aanwezigen behoren ook Susan Sontag, Breyten Breytenbach en Claudio
Magris. Doelstelling van het schrijversparlement is op te komen voor de belangen
van de literatuur in tijden waarin de democratie overal ter wereld in gevaar is en de
vrije meningsuiting wordt beteugeld.
◆ Rudy Vanschoonbeek verlaat, als directeur van Singel 262 te Antwerpen en
uitgever van Dedalus, het Singel-concern en wordt uitgeefdirecteur algemene
uitgaven van Standaard Uitgeverij Antwerpen.
◆ Amin Maalouf krijgt op 8 november voor zijn roman Le rocher de Tanios de
Prix Goncourt, de meest prestigieuze van de ruim 1500 literaire prijzen in Frankrijk.
Henk Pröpper kenschetst de roman als een ‘fascinerende dorpskroniek’, waarin
‘compassie - prijzenswaardig gevoel - zorgt voor de essentiële passages’. ‘Le rocher
de Tanios heeft die schitterende toon van oude epen waarvoor de moderne tijd bijna
doof geworden is. [...] Bewonderenswaardig is de rust waarmee de roman lijkt
geschreven, alsof de geschiedenis zich als was voordeed in de handen van de
schrijver. Liefdevol en onderzoekend, als een beeldhouwer, streelt Maalouf zijn
materiaal.’ (de Volkskrant 12-11) Het boek verschijnt voorjaar 1994 in een
Nederlandse vertaling bij uitgeverij Arena.
◆ Salman Rushdie brengt tussen 8 en 11 november een angstvallig geheim
gehouden bezoek aan Nederland. De vervolgde auteur, uitgenodigd door enkele
politieke partijen en andere organisaties, onderhoudt zich met burgemeester Ed
van Thijn van Amsterdam, een parlementaire delegatie, een aantal perslieden en
de ministers d'Ancona (WVC) en Kooijmans (Buitenlandse Zaken), die opnieuw steun
toezeggen.
Michaël Zeeman behoort op woensdagavond tot de aanwezigen op een besloten
bijeenkomst in de ambtswoning van Van Thijn. ‘Die bijeenkomst was belegd om
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steun te betuigen aan de bevolking van Sarajevo, en meer in het bijzonder aan de
kunstenaars. Daartoe waren enkele tientallen vertegenwoordigers van het culturele
leven in Amsterdam uitgenodigd en twee speciale gasten, de directeur van het
filmfestival in Sarajevo, Haris Pasovic, en de Hongaarse schrijver György Konrád.
Rushdie was de derde gast. Zijn komst was tot het laatst toe geheim gehouden.
Door de aard van zijn eigen lot zo nadrukkelijk te verbinden met dat van Sarajevo
voorkwam hij dat het karakter van de bijeenkomst om zou slaan in dat van een
solidariteitsmanifestatie voor Rushdie. ‘De betekenis van Sarajevo is daarin gelegen
dat de stad het idee van een seculiere moslimcultuur manifesteerde,’ zei Rushdie.
‘Dat idee is ook voor mij van groot belang. Sarajevo stond model voor de mogelijkheid
ook in zo'n cultuur kerk en staat gescheiden te houden, en voor een tolerante,
pluriforme samenleving.’ (de Volkskrant, 12-11)
Op de zwaar bewaakte persconferentie (in een bunker van de Koninklijke Marine
aan het IJ) aan het slot van Rushdies vierdaagse bezoek wordt het Rushdie Defense
Committee opgericht dat gaat ijveren voor sancties tegen het Iraanse bewind. Het
comité bestaat uit VVD-voorman Frits Bolkestein, de in Nederland woonachtige
Iraanse schrijver Nasim Khaksar, Ed van Thijn, en de schrijvers Adriaan van Dis,
Stephan Sanders en Chris Keulemans (verbonden aan de Nederlandse tak van
Index on Censorship). Op dezelfde bijeenkomst lanceert György Konrád
(vice-voorzitter van de PEN) het plan om tweeënvijftig in Sarajevo levende schrijvers
te laten evacueren. Rushdie haalt tijdens zijn bezoek fel uit naar Duitsland en Japan,
landen waarvan de regeringen ondanks toezeggingen nalaten sancties op te leggen
aan Iran.
Op 24 november heeft Rushdie een ontmoeting met de Amerikaanse president
Clinton. Rushdie, diep getroffen door Clintons ‘persoonlijke vriendschap en steun’,
was niet voorbereid op de komst van de president die, terwijl Rushdie zich in het
Witte Huis onderhield met minister Christopher van buitenlandse zaken, plotseling
kwam binnenlopen.
◆ De eerste twee boeken van Frida Vogels' vierdelige levenswerk De harde kern
konden in 1992 rekenen op goede kritieken. Die steun was voor uitgever G.A. van
Oorschot een extra reden om door te gaan met het publiceren van dit omvangrijke
boek, waaraan Frida Vogels veertig jaar gewerkt heeft. Hoe breng je zo'n meesterlijk
boek van tweeduizend bladzijden uit zonder het in één klap te vermoorden? De
uitgevers vertelden Frida Vogels dat ze De harde kern in principe integraal wilden
uitgeven. Maar niet in één keer. Als van Kanker & De naakte waarheid - de in één
band gepubliceerde eerste twee delen - binnen afzienbare tijd tenminste tweeduizend
exemplaren werden verkocht, zou Van Oorschot zich ook tot de rest verplichten.
De verschijning van deel 3, eind november, betekent dat men ook in die opzet
geslaagd is. En terwijl dat deel verschijnt, komt er ook nog onverwachts steun van
buiten de uitgeverij. Een lezer die onbekend wenst te blijven heeft een substantiële
bijdrage geleverd aan de financiering van het opus. De anonieme mecenas wil er
met zijn steun voor zorgen dat De harde kern door zoveel mogelijk mensen gelezen
wordt. Hij beschouwt het boek als het belangrijkste literaire werk van na de Tweede
Wereldoorlog. Van Oorschot gebruikt het geld voor de promotie van deel 2 (Met zijn
drieën) en legt een deel opzij voor de verschijning van deel 3 in 1994.
Recensenten wachten echter niet op de uitgifte van raamposters om van hun on-
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verminderde bewondering voor De harde kern te getuigen. Jaap Goedegebuure is
steeds meer gefascineerd geraakt door Vogels' opus: ‘Mijn eerste reactie was er
een van onwil, maar gaandeweg werd ik door Vogels in haar kring getrokken.’
(HP/De Tijd, 17-12) Arjan Peters: ‘De harde kern is de geschiedenis van een leven,
maar ook die van de wording van de twee kolossale werken die op dat leven zijn
buitgemaakt. [...] Haar wantrouwen tegenover de winst van het schrijven is met de
jaren toegenomen, maar haar pen bleef met hondetrouw in de buurt. Het resultaat
is De harde kern, twee enorme romans als opvallende merktekens in het huidige
literaire landschap: vreemd, eenzaam en groots.’ (de Volkskrant, 3-12) Hans W.
Bakx oordeelt een stuk terughoudender. Hij vindt dat veel in De harde kern ‘troebel
en ondoorzichtig blijft’: ‘Haar boek is geen poging tot “genezing”, indachtig het
psychoanalytische idee dat de anamnese voorwaarde voor de bevrijding is. Eerder
zou je het een inventaris kunnen noemen, met spijt en berusting genoteerd. [...] Wat
Frida Vogels haar lezers heeft gegeven, is een boek dat zich aan alle categorieën
van literatuur onttrekt; het biedt geen vermaak en weinig lering. Het is, denk ik,
zoveel als een waarschuwing.’ (Vrij Nederland, 8-1-1994)
◆ Graa Boomsma is de eerste schrijver sinds Gerard Reve (het ezelproces in
1967) die door het openbaar ministerie van zijn land vervolgd wordt. De gerechtelijke
vervolging is de bittere consequentie van uitspraken in een interview voor het
Nieuwsblad van het Noorden (door Eddy Schaafsma) naar aanleiding van zijn roman
De laatste tyfoon. Daarin zegt Boomsma dat de Nederlandse militairen die eind
jaren veertig naar het voormalige Nederlands-Indië werden gestuurd weliswaar
geen SS'ers waren, maar dat ze door wat ze daar deden wel degelijk met SS'ers
kunnen worden vergeleken. Oud-militair L. Buma diende daarop een aanklacht in
die door de officier van justitie in Groningen geseponeerd werd, maar nadien door
het Gerechtshof in Leeuwarden ontvankelijk werd verklaard. Op de aanklacht smaad of het medeplegen van smaadschrift - staat een maximale straf van een jaar
gevangenis of tienduizend gulden boete. Boomsma krijgt vele steunbetuigingen.
De Amerikaanse schrijver E.L. Doctorow en de Nederlandse schrijvers Atte Jongstra
en Rudy Kousbroek verklaren zich openlijk solidair met Boomsma. Doctorow wil de
pen laten protesteren tegen ‘vervolging van een schrijver in een van de meest vrije
landen ter wereld’.
◆ Het VSB Fonds, een door de Verenigde Spaarbanken opgerichte stichting ten
behoeve van projecten van algemeen maatschappelijk belang, stelt met ingang van
1994 een bedrag van 50 000 gulden beschikbaar voor een jaarlijkse prijs voor
Nederlandstalige poëzie. De VSB Poëzieprijs is meteen ook de grootste literaire
prijs voor de dichtkunst in het Nederlands taalgebied. Voor de prijs komen
oorspronkelijk Nederlandstalige dichtbundels in aanmerking die in het jaar
voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt in boekvorm gepubliceerd
zijn. Rond de Boekenweek van 1994 (in maart) worden de vijf genomineerde bundels
bekendgemaakt. De prijsuitreiking volgt in mei.
De jury bestaat uit Hugo Brems (voorzitter), Wiel Kusters, Barber van de Pol,
Agaath Witteman en Huub Oosterhuis (directeur van De Rode Hoed in Amsterdam),
die de initiatiefnemer van de prijs is. Het stichtingsbestuur bestaat uit A.H. van den
Heuvel (bestuurslid van De Rode Hoed), A. van de Beek (directeur van het VSB
Fonds) en A.L. Sötemann (emeritus hoogleraar nieuwere Neder-
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landse letterkunde aan Instituut De Vooys). In plaats van een galadiner organiseert
De Rode Hoed vijf poëzieavonden waarop inhoudelijk met het werk van de
genomineerden kan worden kennisgemaakt.
◆ Nelleke Noordervliets derde roman De naam van de vader, waarin een vrouw
op zoek gaat naar haar echte vader, roept zeer tegenstrijdige reacties op. Anthony
Mertens vertolkt het ene uiterste: ‘Volgens mij heeft Nelleke Noordervliet met De
naam van de vader de belangrijkste roman van de afgelopen jaren geschreven:
intelligent, sensitief en zeer overtuigend wordt een geschakeerd beeld gegeven van
de uiteenlopende en vaak verwarrende manieren waarop mensen in verschillende
omstandigheden hun levens proberen te rechtvaardigen of betekenis te verlenen
en daar maar ten dele in slagen.’ (De Groene Amsterdammer, 24-11) Arnold
Heumakers' mening is een diametraal tegenovergestelde: ‘Erg gemakkelijk heeft
Nelleke Noordervliet het zich niet gemaakt, zoals men ziet. Problemen en verwarring
alom. Maar omdat alles in één levensgeschiedenis is samengeperst, wordt er wel
erg veel van het acceptatievermogen van de lezer geeist. “Moffenhoer”, DDR-vader,
sadistische stiefvader, joodse echtgenoot, dood kind, en als toegift de suggestie
dat wellicht een oudere Tsjechische intellectueel (met wie Augusta in Praag een
nacht het bed deelt) de echte vader zou zijn geweest - het is niet eenvoudig om bij
zoveel opzichtige en bedachte treurnis het melodrama te vermijden. [...] Wat
Noordervliet aan de orde tracht te stellen is op zichzelf belangwekkend en de moeite
waard. Maar de poging bezwijkt onder de voortdurend zichtbaar blijvende pretenties.
Welsprekendheid alleen is nu eenmaal niet genoeg om het melodrama boven zichzelf
uit te tillen en te veranderen in de aangrijpende, de grote en de kleine historie in
zich verenigende tragedie die de schrijfster voor ogen moet hebbengestaan.’ (de
Volkskrant, 26-11)
◆ De Britse schrijver Anthony Burgess (van A Clockwork Orange) overlijdt, 76
jaar oud, op 25 november. ‘Hoewel de dood van Anthony Burgess, luttele maanden
na de publikatie van zijn roman A Dead Man in Deptford, vrij onverwacht komt,’
schrijft Hans Bouman in een ‘postuum’ voor de Volkskrant (26-11), ‘is hij met zijn
overlijden eigenlijk zo'n vijfendertig jaar te laat. De anekdote is al dikwijls verteld,
en behoort tot de beroemdste uit de literaire wereld. In 1957 bevonden Burgess en
zijn vrouw zich in de toenmalige Britse kolonie Malakka, waar hij werkzaam was als
leraar. Plotseling, tijdens een fonetiekcollege, viel Burgess flauw. Na een medisch
onderzoek diagnosticeerde de arts een hersentumor. Levensverwachting: nog
maximaal één jaar.
Het echtpaar werd halsoverkop gerepatrieerd naar Engeland, waar Burgess zich
aan de taak zette om in dat ene jaar niet minder dan tien romans te schrijven, zodat
zijn vrouw in de postume royalties een soort pensioen had. Na een jaar had Burgess
vijfeneenhalve roman voltooid, maar ging niet dood. Een nieuw onderzoek toonde
aan dat de tumor óf was verdwenen, óf domweg nooit had bestaan. Burgess had
echter inmiddels de smaak van hard werken en een hoge produktie volop te pakken,
en bleef doorschrijven in een dermate hoog tempo, dat zijn uitgever, zijn literair
agent en zijn biografie in Who's Who het nu, vijfendertig jaar later bij zijn echte dood,
niet eens kunnen worden over de totale omvang van zijn oeuvre.’
◆ De Amsterdamse arrondissementsrechtbank verbiedt de verdere verspreiding
van twee onder de naam van Willem Frederik Hermans verschenen boeken: Pang.
De oorlogsjaren en Lebens-
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raum. Een oorlogsdagboek. De maker, Bob Polak, die de boeken grotendeels
compileerde uit Hermans' werk, krijgt een boete van 7500 gulden. Hermans eist van
Polak, die zich voor de twee genoemde boeken vergeefs beriep op de literaire
stijlfiguur van de mystificatie, voorts een immateriële schadevergoeding van 50 000
gulden.
De affaire heeft de redactie van de WFH-verzamelkrant, waarvan Polak deel
uitmaakte, uit elkaar gespeeld. Oprichter en mederedacteur Tonnie Luiken stapt op
en gaat vervolgens een eigen WFH-verzamelkrant uitbrengen. Het gevolg is dat er
op 12 december op de Beurs van kleine uitgevers in Paradiso (Amsterdam) niet
twee, maar zelfs drie verschillende edities van de WFH-verzamelkrant in omloop zijn.
WFH-abonnee Piet Schreuders (uitgever van de Poezenkrant) gooit nog wat olie op
het vuur door, eenmalig, met een eigen WFH-verzamelkrant (nummer 9) te komen.

December
◆ De grootschalige exploitatie van pockets in aparte imprints (pockethuizen) door
verschillende uitgevers maakt boekverkopers nerveus. Naast de pockethuizen van
Maarten Muntinga (Rainbow) en Prometheus/Bert Bakker (Ooievaar) gaan vanaf
begin volgend jaar drie andere grote uitgevers dergelijke aparte activiteiten
ontwikkelen: de Veen-groep (Poema en Pandora), de Singel-groep, waarin
waarschijnlijk alle bestaande pocketreeksen van De Arbeiderspers, Querido
(Salamander), Nijgh & Van Ditmar, Leopold en Athenaeum - Polak & Van Gennep
worden ondergebracht, en J.M. Meulenhoff, waar Peter van Gorsel (directeur van
Penguin Books Netherlands) is aangetrokken voor een speciaal pockethuis.
Boekverkopers zijn bang binnenkort te worden bedolven onder pockets in een
tijd waarin overproduktie toch al aan de orde van de dag is. Ton van Bladel, hoofd
inkoop van de Libris boekhandels, waarschuwt de uitgevers voor al te groot
enthousiasme op pocketgebied: ‘Voor die volksstammen die in een dalende
2

pocketmarkt een aanslag op onze beste m , de gemiddelde kassa-aanslag, het
kopersprofiel en onze assortimentspolitiek willen plegen het volgende: geen enkele
titel, laat staan hele reeksen of worpen worden automatisch opgenomen of uitgezet.’
Fred Spek vraagt in Boekblad (3-12) enkele uitgevers om een reactie op de inhoud
van die in ferme taal gestelde brief. ‘De boekhandel moet volop meedoen met de
krachtsinspanning die uitgevers gaan leveren, en niet vooraf roepen: ik twijfel, en
als het eenmaal een succes is dank-u-wel zeggen,’ krijgt hij van Maarten Asscher
(Meulenhoff) te horen. Bastiaan de Jonge (Singel 262) vermoedt dat de
angstgevoelens bij Libris voortkomen uit onwetendheid (‘Misschien gaan we wel
minder pockets uitgeven, maar dan beter’) en Peter Guiking (Veen Uitgevers Groep)
meent dat de boekhandel zich te defensief opstelt: ‘Nu zien ze alleen maar weer
hopen pockets op zich afkomen, in plaats van dat ze bedenken wat ze ermee kunnen
doen.’
◆ De manifestatie Les Belles Etrangères, die tweemaal per jaar georganiseerd
wordt door het Franse ministerie van Cultuur en Onderwijs, staat van 29 november
tot en met 10 december in het teken van de Nederlandse literatuur. Twaalf dagen
lang kan het Franse lezerspubliek kennismaken met Nederlandse schrijvers die
lezingen houden en voordragen uit eigen werk in Parijs, Lyon, Lille en Grenoble.
De deelnemende auteurs zijn: Adriaan van Dis, Hella S. Haasse, Rutger Kopland,
Rudy Kousbroek, Margriet de Moor, Marcel Möring, Harry Mulisch, Cees Nooteboom,
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Connie Palmen, F. Springer en Leon de Winter.
Les Belles Etrangères betekent voor de Nederlandse literatuur een uitgelezen
moment om na Duitsland (door het Schwerpunktthema op de Frankfurter Buchmesse)
ook in Frankrijk definitief door te breken. Van alle elf uitgenodigde auteurs is - niet
al te lang geleden - werk in een Franse vertaling uitgekomen. De vertalingen van
Margriet de Moors Eerst grijs dan wit dan blauw (Robert Laffont), Connie Palmens
De wetten (Actes Sud) en Adriaan van Dis' Het beloofde land (Actes Sud) zijn nog
maar net uit, terwijl die van Harry Mulisch' De ontdekking van de hemel (Gallimard)
en Marcel Mörings Het grote verlangen (Flammarion) op stapel staan. Nicole Zand
wijdt in Le Monde (26-11) een paginagrote voorbeschouwing aan de manifestatie
en begint haar artikel veelzeggend met de woorden: ‘De Nederlanders kennen ons
zeker beter dan wij hen kennen. Dat gaat zowel op voor het grondgebied als voor
de literatuur.’ Rudi Wester van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
voorziet evenwel dat daar snel verandering in zal komen: ‘Dit wordt een nieuw
hoogtepunt voor de Nederlandse literatuur in het buitenland. Dit is misschien net
het duwtje in de rug dat we in Frankrijk nog nodig hebben.’
De berichten in de Volkskrant (Sjoerd Venema) en NRC Handelsblad (Mark
Chavannes) over de eerste dagen van de manifestatie doen echter het ergste vrezen.
Venema: ‘Op een doorbraak van de Nederlandse literatuur, zoals tijdens de
Frankfurter Buchmesse, valt in Frankrijk nauwelijks te rekenen. Bij de
ongeorganiseerde en slaapverwekkende openingsavond [...] was maandag in Parijs
na een marathonzitting van bijna vier uur nog slechts een klein deel van het publiek
uit beleefdheid aanwezig. [...] De slechte akoestiek met twee schamele, halfwerkende
microfoons die de Sorbonne beschikbaar had, gevoegd bij de tolk die vooral bij de
jongere auteurs onontbeerlijk bleek, verhoogden de spraakverwarring.’ (de
Volkskrant, 1-12)
Daags na deze vertoning lijkt het er opnieuw op alsof de Fransen maar matig
begaan zijn met de Nederlandse literatuur en haar vertegenwoordigend elftal als
Le Monde (1-12) een artikel van de internationaal meest beroemde auteur Cees
Nooteboom (‘Trois fables’) afdrukt en de auteursnaam daarbij verhaspelt tot Rede
von Cees Nooteboom: ‘L'écrivain néerlandais Rede von Cees Nooteboom a choisi
le mode de la fable pour donner son point de vue sur l'Europe.’ De tekst is een door
Le Monde uit het Duits vertaalde toespraak die Nooteboom in oktober in München
had gehouden. Sjoerd Venema bericht dat Nooteboom in het Parijse hotel waar de
Nederlandse auteurs gedurende de manifestatie verblijven nu spottend wordt
aangesproken als Herr Graf Rede von Cees.
In de daaropvolgende dagen komt het zowaar nog tot een rehabilitatie van de
Nederlandse literatuur. Bernard Pivot besteedt er een apart televisieprogramma
aan, de Franse radio is present en in Libération en Le Monde verschijnen ampele
besprekingen van vertaalde boeken van de Nederlandse auteurs. De verkoop in de
boekhandel blijft vooralsnog bescheiden. Hella S. Haasses En la forêt de longue
attente (Het woud der verwachting) is de best verkochte uit Nederland afkomstige
titel met meer dan 6000 exemplaren. Adriaan van Dis pakt de pen op om de zure
verhalen in de Nederlandse pers te relativeren: ‘Ik heb een heel ander verhaal: volle
zalen, levendige discussies, aandachtig publiek, vooral veel Franse studenten,
uitgevers en lokale pers. Niet eerder is er in Frankrijk zo-
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veel over deze Belles Etrangères geschreven. [...] We werden van hot naar haar
gesleept en konden elkaars verrichtingen maar moeilijk volgen, maar in de pauzes
tussen onze lezingen en conférences hoorde ik enthousiaste verhalen over hoe
mooi Ella Aasse uit haar werk had voorgelezen en hoe leuk de ontmoeting tussen
Connie Palmen (Les Lois) en leerlingen van het Lycée International was geweest
(“Haar boek heeft mijn leven omvergeworpen,” zei een jong meisje dat in Palmen
een nieuwe heldin had gevonden). [...] Mislukkingen lezen lekkerder en Chavannes
stukje past ook te goed bij het ontnuchterende zelfbeeld dat de Nederlander nu
eenmaal graag over zijn land en cultuur etaleert.’ (NRC Handelsblad, 10-12)
Ten slotte is er maar een die bromt. De Vlaamse minister van cultuur, Hugo
Weckx, is ‘zwaar misnoegd’ over de Nederlandse ‘solotoer’ in Frankrijk. Hij is
gepikeerd over de uitsluiting van de Vlaamse schrijvers die ‘volledig haaks’ staat
op de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal
en letteren. Weckx roept de Nederlandse ambassadeur in België op het matje en
geeft hem brieven mee voor premier Lubbers, minister d'Ancona (WVC) en
staatssecretaris Dankert (Europese zaken). Weckx neemt er weliswaar kennis van
dat de organisatie alleen landen (en niet taalgroepen) uitnodigt, maar vraagt toch
om opheldering in Den Haag.
◆ Een grootschalig NIPO-onderzoek onder 5200 personen naar het profiel van de
Nederlandse boekenconsument wijst uit dat, in tegenstelling tot alarmerende
berichten eerder dit jaar, nagenoeg de helft van de Nederlands tieners vaak tot zeer
vaak een boek leest, en dat maar acht procent van hen nooit leest. Een andere
conclusie van het onderzoek, uitgebracht door de Stichting Speurwerk betreffende
het Boek, is dat lezers en niet-lezers elkaar in evenwicht houden. Van de
Nederlanders ouder dan tien jaar leest twintig procent zelfs heel vaak een boek
(meer dan veertig boeken per jaar). Deze ‘zeer vaak’-lezers geven de voorkeur aan
fictie, waarbinnen literatuur weer hoger scoort dan spannende en romantische fictie.
Van de 5,9 miljoen Nederlanders die zeer vaak tot geregeld een boek lezen is 2,5
miljoen een man en 3,4 miljoen een vrouw. Aan de andere kant leest ruim twintig
procent van de Nederlanders van tien jaar en ouder nooit een boek.
◆ Het bestuur van de stichting ako Literatuur Prijs heeft begin december eindelijk - een jury samengesteld. Deze bestaat buiten voorzitter Frans Andriessen
uit louter critici: Jessica Durlacher (Vrij Nederland), Marcel van Nieuwenborgh (De
Standaard), Arjan Peters (de Volkskrant), Frans Roggen (De Morgen) en Aleid
Truijens (Elsevier). De jury krijgt de taak een shortlist van zes genomineerde boeken
te selecteren. Daaruit zal een vijftigkoppig forum van gevorderde lezers en literaire
insiders eind september 1994 een definitieve keuze maken op een door de televisie
uit te zenden finale. De jury fungeert die slotavond als vraagbaak en
procedurebewaker. Ook op een ander punt onderscheidt de ako Literatuur Prijs zich
van de Libris Literatuur Prijs die met de beproefde AKO prijs-formule (geënt op die
van de Booker Prize) aan de haal is gegaan. De prijs is namelijk niet uitsluitend voor
literaire fictie maar ook voor literaire non-fictie (essays, reisverhalen en
ego-documenten en documentaires). Het prijzengeld bedraagt evenals de Libris
Literatuur Prijs 100 000 gulden.
◆ De Raad voor het Cultuurbeheer stelt dat de Bibliotheca Philosophica
Hermetica van de Amsterdamse zakenman Joost Ritman als één geheel voor
Nederland bewaard moet blijven, maar advi-
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seert WVC desondanks niet om de collectie te plaatsen op de lijst van de wet tot
behoud van cultuurbezit. Plaatsing op die lijst betekent dat de collectie niet naar het
buitenland mag worden verkocht zonder toestemming van de staat, en dat de staat
altijd het recht van eerste aankoop heeft zodra zich een buitenlandse koper meldt.
De Raad voor het Cultuurbeheer vreest echter dat de ING-bank, die het pandrecht
op de collectie bezit en zo snel mogelijk geld wil zien, een verkoop aan de staat zal
doordrukken zodra de bibliotheek van Ritman de genoemde wettelijke status heeft
verkregen.
◆ De tweejaarlijkse ECI Essayprijs krijgt geen winnaar. De opdracht luidde ditmaal
een essay te schrijven over het onderwerp ‘schandelijke boeken’. Maar de jury,
bestaande uit Hans Gruyters (voorzitter), Monika van Paemel, G.A. Kohnstamm,
Jaap van Heerden en Paul de Wispelaere, acht het niveau van de inzendingen
ontoereikend om met overtuiging een eerste prijs (45 000 gulden) toe te kennen.
Niettemin worden drie essays bekroond. M. Claeys en R. Sierksma krijgen de tweede
prijs (elk 30 000 gulden), P. Venmans ontvangt de derde prijs (20 000 gulden). De
drie bekroonde essays zijn opgenomen in de bundel Schandelijke boeken (De
Haan). De ECI zoekt voor de niet uitgekeerde 15 000 gulden een passende
bestemming op het gebied van leesbevordering.
◆ Volksschrijver Gerard Reve, geboren als Gerard Kornelis van het Reve, bereikt
op 14 december de Gezegende Leeftijd van zeventig jaar. Nop Maas zet in Vrij
Nederland in een groot gelegenheidsstuk ‘een halve eeuw geslaagde provocaties
op een rij’. Hij stipt er twee uit 1993 aan.
In oktober 1993 zegt Reve naar aanleiding van de tekst in een aanbiedingsfolder
zijn medewerking op aan de uitgave van een biografie door Theodor Holman. Diens
biografie, Gerard, het leven van een nutteloos mens had in november bij uitgeverij
Thomas Rap moeten verschijnen. Maar Reve heeft ‘onoverkomelijke bezwaren’
tegen het geplande boek op grond van wat het in de aanbiedingstekst van Rap
beoogt te bieden: ‘Wie is Gerard Reve werkelijk? Wat was de oorzaak van het
huwelijksdrama tussen Hannie [Michaelis] en Gerard? Wie is de geheimzinnige
Juliana die bij Reve Geheime Handoplegging doet? Is het waar dat Gerard zelfmoord
wilde plegen? En waar komt de uitdrukking “Wij zijn niet van de straat” vandaan?’
Holman gebruikt het door hem verzamelde materiaal nu voor een op 8 september
in De Groene Amsterdammer gestart feuilleton over het leven van Gerard Reve.
Tegenover Rudie Kagie in Vrij Nederland suggereert Holman dat de geplande
uitgave is afgeketst op de hoge aanvullende (financiële) eisen van Reve en zijn
partner Joop Schafthuizen. Om dezelfde reden strandt een groot televisie-interview
door Sonja Barend ter gelegenheid van Reves verjaardag. Schafthuizen had daar
tienduizend gulden voor willen hebben. Ook een op 10 december uit te zenden
televisieportret van Jef Rademakers voor de nos vindt geen doorgang. Reve en
Rademakers kunnen het niet eens worden over de opzet van de film Gerard Reve:
op weg naar huis, zo luidt de officiële lezing.
In november 1993 staakt hij, meldt ook Maas, zijn in september gestarte
medewerking aan het Algemeen Dagblad ‘omdat de krant een interview met Frank
Ligtvoet publiceerde, waarin deze opmerkt dat Reves werk moeilijk vertaalbaar is’.
Reve heeft op dat moment zes afleveringen gepubliceerd van zijn feuilleton Zelf
Ziek Zijn en Blijven. Er zal er nog een volgen. Ligtvoet (directeur van het Nederlands
Literair Produktie- en

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

71
Vertalingenfonds) zei in het Algemeen Dagblad van 30 september: ‘Wat Reve met
taal doet, verliest in vertaling alles. Neem zoiets als de spelling van het woord God.
Reve maakt daar Godt van. De dt, dat is zo door en door Nederlands, wat doet een
vertaler daarmee? Onvertaalbaar.’
Gerard Reve is bijna altijd in het nieuws. Daarom heeft Nop Maas noodgedwongen
een aantal feiten achterwege gelaten. Daaronder ook feiten uit 1993, zoals zijn
eerder vermelde toezegging om vanaf oktober de dagsluiting te verzorgen van Jan
Lenferinks talkshow op RTL5. Ook verhuist Reve in navolging van Jeroen Brouwers,
die in Belgisch Limburg gaat wonen, naar België. Reve vertrekt in oktober van het
Franse Le Poet-Laval naar België (Machelen, Oost-Vlaanderen), en geeft zijn tweede
huis in Schiedam op. Waarom niet terug naar Nederland? Reve: ‘Ik woon liever in
België dan in Nederland. De Belg is een beter mens, zachtmoedig, romantisch en
niet zo inhalig. Een mens die leeft en niet op het leven wacht.’
Begin november verkoopt het Leidse antiquariaat Aioloz in één ochtend de
vijfhonderd exemplaren van het zogenaamde echte debuut van Reve. De Terugkeer,
op zestienjarige leeftijd geschreven, is een zestien bladzijden tellend werkje dat elf
gedichten van zijn hand bevat. Hij stencilde het in 1940 en gaf het in eigen beheer
en in een oplage van vijftig exemplaren uit. Reve meldt zich begin 1994 met het
teruggevonden origineel bij Aioloz-antiquaar Piet van Winden met de mededeling
dat hij het aan de vooravond van zijn zeventigste verjaardag opnieuw in eigen beheer
wil uitgeven, gefotografeerd en voorzien van een handtekening.
Zijn zeventigste verjaardag viert Reve niet in het Letterkundig Museum (omdat
ze daar roofdrukken tentoonstellen), maar in het Rotterdams bibliotheektheater. Op
de persconferentie voor zijn verjaardag aldaar ontmoeten journalisten een
goedgemutste Reve: ‘U mag alles vragen, alles zeggen, behalve wat mij niet bevalt,
of zo.’ Het bibliotheektheater in Rotterdam opent tevens de tentoonstelling Op Weg
Naar Huis. Deze tentoonstelling over leven en werk van Reve maakt in de komende
drie jaar een rondreis langs de bibliotheken in Nederland. H.A. Peers onderzoekt
in het Algemeen Dagblad (11-12) de genealogie van Reve en concludeert dat hij
afstamt van ‘een dynastie van vechtende roofridders op dreven en velden’.
◆ De driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap kent de oeuvreprijs toe
aan Ivo Michiels, van wie dit jaar de roman Schildwacht, schuldwacht is verschenen
als zesde deel van zijn romancyclus Journal Brut. De Staatsprijs voor proza gaat
naar Walter van den Broeck voor zijn roman Het leven na beklag (veertiende in
Mekka's Honderd 1993). Het leven na beklag is het vierde en laatste deel van Van
den Broecks romancyclus Het beleg van Laken.
◆ Terwijl 1993 nogniet voorbij is, maakt het bestuur van de stichting P.C. Hooftprijs
reeds bekend dat aan J. Bernlef de P.C. Hooftprijs 1994 voor poëzie is toegekend.
De dichter Bernlef heeft ‘een rijk, vernieuwend, geanimeerd, nieuwsgierig en
beweeglijk dichterschap’ tot stand gebracht, motiveert de jury bestaande uit J.F.
van Halsema (hoogleraar Neerlandistiek), Anna Enquist (dichteres), Jan van der
Vegt (essayist), Rob Schouten (dichter en criticus) en Guus Middag (poëziecriticus)
de keuze voor Bernlef.
Niet de romanschrijver of de essayist Bernlef is bekroond, maar de dichter, ‘een
kant van J. Bernlef [...] die niet zoveel bekendheid geniet’, stelt T. van Deel terecht.
‘Dat nu de dichter Bernlef de
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P.C. Hooftprijs krijgt doet recht aan de kwaliteit van zijn poëzie en aan de plaats die
de poëzie in zijn gehele oeuvre inneemt. Dat is geen plaats in de marge van het
veel besproken proza, maar een plaats in het centrum. De poëzie is de kiemcel van
alles.’ (Trouw, 10-12) ‘Niemand wint heette in 1992 zijn laatste tot nog toe verschenen
dichtbundel: het lijkt, achteraf beschouwd, ook al een laconieke titel. En zelfs die
van de bundel die hij twee jaar daarvoor publiceerde, De noodzakelijke engel, krijgt
nu een merkwaardig visionaire bijklank’, merkt Michaël Zeeman op (de Volkskrant,
9-12). Leo Oomens noemt Bernlef een vruchtbare dichter met een voorkeur voor
koele beheersing, en signaleert ook al de wat ondergeschoven positie van Bernlefs
dichterschap. Goed beschouwd valt het nog wel mee: ‘Een graadmeter voor de
bekendheid van een dichter is de mate waarin zijn gedichten worden opgenomen
in populaire bloemlezingen. In dat opzicht is het met Bernlef nog niet zo slecht
gesteld. Gerrit Komrij nam in zijn bloemlezing van De Nederlandse Poëzie van de
19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten slechts twee gedichten van hem
op, maar Hans Warren is royaler. Voor zijn bloemlezing Spiegel van de moderne
Nederlandse poëzie koos hij vier gedichten. Ook in zijn jaarlijkse Dagkalender van
Nederlandse poëzie neemt Warren steevast een aantal gedichten van Bernlef op.
In die van 1993 zijn dat er drie.’ (Algemeen Dagblad, 9-12) Die cijfers zijn des te
opmerkelijker als men beseft dat zowel Komrij als Warren zich dikwijls laatdunkend
over het werk van Bernlef hebben uitgelaten. Kennelijk ontkomen toch ook zij er
niet aan.
◆ De Nederlandse literatuurkritiek kan zich opmaken voor de herijking van een
boek. Cees Nooteboom onvangt op 13 december in Antwerpen voor Het volgende
verhaal (neergesabeld in Nederland, bejubeld in Duitsland) de Europese Literatuur
Prijs (Aristeion-prijs) 1993. De vijf andere genomineerde boeken waren van Harry
Mulisch (De ontdekking van de hemel), Peter Høeg (Frøken Smillas fornemmelse
for sne, in 1994 in vertaling bij Meulenhoff), Mircea Dinescu (Ein Maulkorb fürs
Gras), Agota Kristof (Le troisième mensonge) en Javier Marías (Corazon tan blanco,
in 1993 bij Meulenhoff verschenen als Een hart zo blank).
Twee Nederlandse vertalingen maken kans op de Europese Vertaalprijs 1993.
René Kurpershoeks vertaling uit het Engels van Vladimir Nabokovs Ada (De Bezige
Bij), en Marja Wiebes' en Margriet Bergs vertaling uit het Russisch van Nina
Berberova's Cursivering van mij (De Arbeiderspers). Maar de prijs gaat naar de
Belgische Françoise Wuilmart voor haar vertaling in het Frans van Ernst Blochs Das
Prinzip Hoffnung als Le Principe Espérance.
◆ De Vlaamse dichter, criticus en prozaschrijver Karel Jonckheere overlijdt 13
december op 87-jarige leeftijd. Voor zijn dichterschap ontving hij twee keer de
Staatsprijs voor poëzie. Zijn verzamelde gedichten verschenen in 1973 onder de
titel Poëtische inventaris. ‘De dood en alles wat daarbij komt stond al bijna twintig
jaar op zijn repertoire,’ schrijft de Volkskrant (15-12) in een artikel bij Jonckheeres
overlijden. ‘Toen hij in 1990 door een beroerte werd getroffen, ontbood hij in allerijl
een journalist van De Morgen voor wat hij beschouwde als zijn laatste interview.
“Daarnet heeft de dokter me verteld dat de bloedklonter is losgekomen. Dat moet
faliekant aflopen. Stuur maar vlug een reporter zodat hij mijn laatste interview kan
opschrijven.” [...] “Heeft U nog iets op de lever?”, vroeg de Morgen-verslaggever de
schrijver aan zijn niet voltooide sterfbed. Jonckheere: “Ik heb te veel respect voor
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mijn andere lichaamsdelen om mijn lever tijdens de laatste momenten van mijn
leven te bevoordelen.”’
◆ De VPRO start zondag 12 december de uitzendingen van twee literaire projecten.
Hoffman's Honger is de vierdelige verfilming van Leon de Winters gelijknamige
roman. De Winter heeft de televisieserie (waarin hoofdrollen voor Elliot Gould en
Jacqueline Bisset) zelf geregisseerd. Diezelfde avond start een vierdelige
documentaire van Hans Keller en Remco Campert over de Vijftigers, de dichters
die kort na de Tweede Wereldoorlog de ruimte van het volledige leven opeisten en
met hun experimentele gedichten een poëzievernieuwing doorvoerden. De
documentaire heet Hotel Atonaal, en het ligt in de bedoeling van de omroep om in
de komende jaren verder te werken aan ‘een complete serie portretten van alle
belangrijke, nog levende schrijvers in Nederland om die zo voor het nageslacht vast
te leggen en te bewaren’.
◆ Het tijdschrift Esquire publiceert een door Ton van Dijk geschreven dossier over
Michaël Zeeman (chef kunstredactie van de Volkskrant). Rudie Kagie daarover in
Vrij Nederland (18-12): ‘Driekwart jaar was hij bezig met het traceren van de grillige
carrière van de vijfendertigjarige journalist, die sinds 1986 worstelt met de gevolgen
van een strafzaak waarin hij verwikkeld raakte. Dat jaar werd Zeeman op staande
voet ontslagen als verkoper bij boekhandel De Tille in Leeuwarden, die bij de politie
aangifte deed van diefstal. Toen het openbaar ministerie de zaak in 1987
seponeerde, zocht De Tille zijn gelijk bij de civiele rechter. Het einde van de juridische
procedures is nog lang niet in zicht. Zeeman houdt vol dat hij niet heeft gedaan waar
hij door De Tille van wordt beschuldigd. De Volkskrant heeft het steeds trouwhartig
voor Michaël Zeeman opgenomen en zou zelfs overwegen hem te promoveren tot
lid van de hoofdredactie.’
◆ De Weekbladpers (afdeling marktonderzoek) stelt in samenwerking met de
Katholieke Universiteit Brabant een onderzoek in naar de sociaal-economische
positie van schrijvers van Nederlands proza. De anonieme vragenlijst, toegestuurd
aan 450 schrijvers van Nederlands proza, wordt door 221 schrijvers beantwoord.
De resultaten van de enquête, gehouden door KUB-studente Loes Boley (onder
supervisie van Hugo Verdaasdonk), worden gepubliceerd in de brochure Schrijvers,
hun uitgevers, hun inkomen, de kritiek, en de boekenmarkt.
Uit het verrichte veldwerk blijkt dat de gemiddelde prozaschrijver (m/v) 47 jaar is.
28 procent behoort tot het vrouwelijk geslacht, terwijl 12 procent uit Vlaanderen
afkomstig is. De gemiddelde prozaschrijver heeft negen boeken geschreven en
publiceert circa achttien jaar. Uitgeverstrouw is niet sterk ontwikkeld. Nog niet de
helft (4,2 titels) van de totale produktie van de gemiddelde schrijver verscheen bij
zijn eerste uitgever. Dat komt misschien ook door een wat vreemde discrepantie
tussen zijn beeld van de Ideale Uitgeverij (Querido) en de uitgeverij waartoe hij zich
zou wenden als zijn huidige uitgever hem niet meer in het fonds vindt passen:
Meulenhoff en De Bezige Bij.
Zijn houding tegenover de literaire kritiek is niet minder tweeslachtig. Arnold
Heumakers (de Volkskrant, 12%) en Carel Peeters (Vrij Nederland, 11%) voeren
de lijst aan van critici van wie hij het oordeel belangrijk vindt, gevolgd door Tom van
Deel (Trouw, 8%), Cyrille Offermans (Vrij Nederland, 8%), Kees Fens (de Volkskrant,
8%) en Jaap Goedegebuure (HP/De Tijd, 5%). Carel Peeters (16%) voert echter
ook de lijst aan van critici aan wier oordeel hij zich wei-
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nig gelegen laat liggen. Peeters wordt daarop gevolgd door Hans Warren (PZC,
13%), Reinjan Mulder (NRC Handelsblad, 12%), Jaap Goedegebuure (11%) en Tom
van Deel (8%). Moet daaruit worden opgemaakt dat Heumakers de favoriete
recensent is van de schrijvers? En heeft het feit dat Carel Peeters zowel belangrijk
als onbelangrijk gevonden wordt niet iets te maken met het feit dat de schrijver van
alle bladen het meest Vrij Nederland (62%) - gevolgd door NRC Handelsblad (60%)
en de Volkskrant (57%) - leest? En hoe komt het dat Anthony Mertens (De Groene
Amsterdammer) en Janet Luis (NRC Handelsblad) op die lijstjes ontbreken? En wat
leest de schrijver voor literaire tijdschriften? In deze volgorde: Nieuw Wereldtijdschrift
(22%), Tirade (19%), De Gids (17%), Raster (15%), Bzzlletin (15%), De Revisor
(15%) en Maatstaf (10%).
Opvallend is verder dat de schrijver van Nederlands proza literair succes belangrijk
vindt, maar dat hij er zelf wel wat meer van mag hebben. Als broodschrijver is hij
niettemin wereldwijs genoeg om het niet op honger lijden te laten aankomen. Met
zijn literaire werkzaamheden verdient hij jaarlijks 23 318 gulden. Omdat dat niet
overhoudt, klust hij er links en rechts wat bij (afwisseling is leuker, 62%), zodat hij
uiteindelijk toch uitkomt op 60 918 gulden. Maar aan de andere kant klaagt de
schrijver er toch over dat schrijven het leukst is en dat er meer tijd voor zou moeten
zijn (76%). Maar de schrijver is ook wijs en verstandig, wijzer nog dan uitgevers,
die de stelling ter harte moeten nemen dat de Nederlandse markt voor boeken te
klein is in verhouding tot het aantal titels dat uitgegeven wordt - een stelling die de
schrijver voor 59% onderschrijft. Een deel van de gemiddelde schrijver zal in dat
geval voor altijd op negen titels blijven steken.
◆ Hans van Straten signaleert in Plagiatoren trekken voorbij (een supplement
van zijn boek Opmars der plagiatoren) een opvallende overeenkomst tussen een
passage uit Marcel Mörings roman Het grote verlangen en een passage uit Federico
Fellini's film Roma. Ook al door de titel van zijn boek suggereert Van Straten dat
hier sprake is van plagiaat - een onzinnige suggestie.
In Plagiatoren trekken voorbij staat het volgende aangaande Möring: ‘Ter
herdenking van de Italiaanse regisseur Federico Fellini, overleden op 31 oktober
1993, bracht de televisie een van zijn betere films op het scherm, Roma uit 1972.
Nico Keuning zag die film. Fabrieksarbeiders staan in een rij voor een brede auto
waarin ze, ieder op zijn beurt, met een bereidwillige dame de betaalde liefde
bedrijven. Dit tafereel was hij eerder tegengekomen. Waar? In de roman Het grote
verlangen van Marcel Möring [...]. Van Rome naar het Groningse platteland is maar
een stap. De episode met Fellini's dame, nu Rika geheten, en haar hobbelende
Chevvy vindt men op de pagina's 60-73.’ Möring laat in een reactie weten dat die
scène gebaseerd is op de werkelijkheid. Ze zou zich hebben afgespeeld bij een
aardappelmeelfabriek van de Koninklijke Scholten Honig, bij Smilde (Drenthe).
De tien regels over Möring in Van Stratens boekje worden door Martin Ros in de
Tros-Nieuwsshow van zaterdag 11 december breeduit onder de aandacht gebracht.
Mörings uitgever Meulenhoff is woedend. Directeur Maarten Asscher spreekt van
een ‘ridicule beschuldiging’ en zint op maatregelen. Die worden op 30 december in
de krant aangekondigd nadat bekend is geworden dat Meulenhoff Hans van Straten
(als auteur), Bas Lubberhuizen (als diens uitgever), Martin Ros (als verspreider van
het bericht) en de Tros (als uitzender van het bericht)
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voor de rechter gaat dagen. Meulenhoff eist in een bodemprocedure een
schadevergoeding, een verbod op herhaling en een verklaring waarin wordt gesteld
dat de beschuldiging van plagiaat onrechtmatig is.
◆ Literatuurwetenschapper Marieke Sanders wordt per 1 januari 1994 directeur
van de Stichting Lezen nieuwe stijl. De enkele jaren geleden opgerichte stichting
was al een landelijke instelling voor de leesbevordering, maar zal in de nieuwe opzet
de basis zijn van één overkoepelend, landelijk platform voor leesbevordering. De
huidige coördinator Dick Hattenberg blijft in die functie aan de Stichting Lezen
verbonden.
◆ Jaap Goedegebuure maakt in HP/De Tijd (24-12) de balans op van de literatuur
van 1993 en komt in zijn beschouwing (‘De sekse van het boek’) ‘op de kwestie van
de betrekkelijkheden van de literatuurkritiek omdat ik als enige in Nederland een
positieve bespreking heb gewijd aan De inktvis van Oek de Jong. Dat de ontvangst
van dat boek op zijn minstgemengd zou zijn, had ik verwacht; De Jongs nieuwe
verhalen “De geit” en “De inktvis” hebben niets gemeen met de ironische,
postmoderne, overwegend luchtige trend van de Nederlandse letteren anno nu. Als
de auteur tachtig tot honderd jaar eerder had geleefd, had men hem geplaatst tussen
Lodewijk van Deyssel en Nico van Suchtelen, onder het veelvormige etiket van de
“nieuwe mystiek”. [...] Een belangrijke reden voor dit wansucces werd door haast
iedereen verzwegen: Opwaaiende zomerjurken en Cirkel in het gras zijn zo driftig
toegejuicht, dat Oek de Jongs wending wel catastrofale gevolgen móest hebben.’
Er zullen echter anderen zijn die zich herinneren dat Cirkel in het gras destijds
helemaal niet zo juichend ontvangen is.
Schrijvend over Marieke Jonkman (vrouwelijk heteroniem van de dichter Anton
Ent) komt Goedegebuure tot de volgende stelling: ‘de sekse van de auteur zou er
helemaal niet toe moeten doen. De sekse van het boek, daar gaat het om’. Dit brengt
hem tot het naar zijn smaak belangrijkste boek van 1993, De harde kern van Frida
Vogels: ‘Zonder iets te willen afdoen aan het voorafgaande zou ik met een variant
op Churchills bekende gezegde over koningin Wilhelmina willen zeggen dat Frida
Vogels de enige man in de Nederlandse literatuur van dit moment is. In geen jaren
is zoveel kracht en onverzettelijkheid getoond als in de nu twee delen omvattende
romanreeks De harde kern.’
Uit de recensentenlijstjes van Vrij Nederland (‘De Beste Boeken van 1993’)
springen andere boeken naar voren: de vertaling van de Essays van Montaigne,
van Metamorphosen van Ovidius; Zonder vaandel, de biografie van Pierre en Simone
Dubois over Belle van Zuylen, Nederlandse Literatuur, een geschiedenis en Brieven
van Willem Elsschot; Ons kent ons, het fotoboek van Roel Bazen van de
verschillende types van Kees van Kooten en Wim de Bie. Ten slotte ook Het boek
der herinneringen van de Hongaarse schrijver Péter Nádas - een extraordinair
omvangrijke roman waaraan elf jaar lang met grote inzet is geschreven. Cyrille
Offermans (Vrij Nederland) en Willem Kuipers (de Volkskrant) wijdden er lange en
lovende besprekingen aan, maar er is een tegenstem. Piet de Moor noemt Het boek
der herinneringen een totaal verwerpelijk boek: ‘broeierige kitsch, reactionair,
verdwazend, mythologiserend. Thomas Mann en Marcel Proust tot pseudo-literaire
pap vermalen. Elf jaar tijdverlies.’ (Vrij Nederland, 25-12)
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1.2 Overleden in 1993
Januari
Juan Benet (65), Spaans schrijver.
Mia Meijer (48), Nederlands dramaturge, filmscenariste, filmregisseuse en
toneelschrijfster.
Kobo Abe (68), Japans roman- en toneelschrijver.
Rita Demeester (46), Vlaams schrijfster van proza, poëzie en kinderboeken.

Februari
Casper van den Berg (47), Nederlands dichter.
Agatha Seger (91), Nederlands schrijfster.

Maart
Manuel da Fonseca (81), Portugees schrijver.
Cyril Northcote Parkinson (83), Brits historicus en schrijver.
Natalia Correia (69), Portugees dichteres en essayiste.
Giovanni Testori (70), Italiaans romanen toneelschrijver.
Antonio Jose Saraiva (75), Portugees historicus.
Hans Werner Richter (84), Duits schrijver.
John Hersey (78), Amerikaans schrijver en journalist.

April
Nanne Bosma (59), Nederlands schrijver.
Eduardo Caballero Calderon (83), Colombiaans schrijver en journalist.
Jo Boer (85), Nederlands schrijfster.
Leslie Charteris (85), Brits schrijver.
Bertus Aafjes (78), Nederlands schrijver, dichter en criticus.
Hans Sahl (90), Duits dichter, vertaler en toneelschrijver.

Mei
Irving Howe (72), Amerikaans schrijver en criticus.
Maria Tolstoj (85), Russisch dichteres en wetenschapper, kleindochter van Leo
Tolstoj.
Dorothy B. Hughes (88), Amerikaanse thrillerschrijfster.
Penelope Gilliatt (61), Brits schrijfster van romans, biografieën en scenario's.
John Uit den Bogaard (82), Nederlands kinderboekenschrijver.
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Juni
Tahar Djaout (39), Algerijns schrijver en journalist.
William Golding (81), Brits schrijver.

Juli
Jaap Meijer (80), Nederlands historicus, letterkundige en dichter.
Masuji Ibuse (95), Japans schrijver.
Léo Ferré (76), Frans dichter, zanger en componist.
John Murray (83), Brits uitgever.

Augustus
Lea Smulders (72), Nederlands kinderboekenschrijfster.
Max de Metz (72), Nederlands uitgever en vertaler.
Bernard Delfgaauw (80), Nederlands hoogleraar wijsbegeerte.
Victorine Hefting (88), Nederlands kunsthistorica.

September
Zaki Naguib Mahmoud (88), Egyptisch filosoof en schrijver.
Clem Schouwenaars (60), Vlaams schrijver en dichter.
Nina Berberova (92), in Rusland geboren schrijfster.
Paul Nowee (57), Nederlands jeugdboekenschrijver.
Rein Meijer (P.M. Reinders) (67), Nederlands emeritus hoogleraar Nederlands in
Engeland, criticus.

Oktober
Cyril Cusack (82), Iers acteur en schrijver.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

77
Wim van Dooren (59), Nederlands humanist, theoloog en filosoof.
Trudy van Asperen (52), Nederlands hoogleraar ethiek.
Elie Aron Cohen (84), Nederlands arts en schrijver.
Federico Fellini (73), Italiaans filmregisseur.
Adriaan Venema (52), Nederlands schrijver, journalist en kunsthandelaar.

November
Anthony Burgess (76), Brits schrijver.

December
Yge Foppema (92), Nederlands dichter, schrijver en journalist.
Margaret Landon (90), Amerikaans schrijfster.
Karel Jonckheere (87), Vlaams letterkundige, dichter, prozaschrijver en essayist.
Fried Löwesteyn (71), Nederlands hoogleraar rechtswetenschappen en
prozaschrijver.
William Shirer (89), Amerikaans journalist en schrijver.
Youssef Sebti (50), Algerijns dichter en wetenschapper.
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1.3 Literaire prijzen 1993

Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs, f 20 000
Tom Jansen, Schadelschade (Nationaal fonds). ◆ Jaarlijkse prijs van het
Nederlands-Vlaamse Theaterfestival, beschik baar gesteld door het ministerie van
WVC en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Nederlandse prijzen
P.C. Hooftprijs - Staatsprijs voor Letterkunde, f 125 000
Gerrit Komrij (De Arbeiderspers), voor zijn gehele essayistisch oeuvre. ◆ Beurtelings
voor proza, poëzie en essay; 1993 voor essay. Een bedrag van f 75 000 van de
P.C. Hooftstichting is voor de auteur, terwijl f 50 000, afkomstig van het ministerie
van WVC, bestemd is voor (her)uitgaven, ter vergroting van de bekendheid van de
auteur.

Martinus Nijhoffprijs, f 100 000
René Kurpershoek voor zijn vertaling van Ada van Vladimir Nabokov als onderdeel
van zijn oeuvre van vertaalde Engelstalige literatuur. ◆ Tweejaarlijkse prijs voor
uitzonderlijke vertalingen van buitenlandse literatuur in het Nederlands of voor
uitzonderlijke vertalingen van Nederlandse literatuur. Een bedrag van f 25 000 is
voor de auteur, terwijl f 75 000 moet worden besteed aan projecten op het vakgebied
van de laureaat.

AKO

Literatuur Prijs, f 50 000

Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff). ◆ Nominaties: Hella S. Haasse,
Heren van de thee (Querido); Kristien Hemmerechts, Kerst en andere liefdesverhalen
(Atlas); Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff); Harry Mulisch, De
ontdekking van de hemel (De Bezige Bij); Willem Jan Otten, De wijde blik (Van
Oorschot) en Paul de Wispelaere, Het verkoolde alfabet (De Arbeiderspers).

Gouden Strop, f 25 000
Bob Mendes, Vergelding. Voorspel tot Saddams oorlog (Manteau). ◆ Nominaties:
Theo Capel, Koud gepakt (Luitingh-Sijthoff); Jef Geeraerts, Het Rashomon-complex
(Manteau); Bob Mendes, Vergelding. Voorspel tot Saddams oorlog (Manteau);
Tomas Ross, Wachters voor Wilhelmina (Het Spectrum) en Jac. Toes, Dubbelspoor
(De Boekerij). ◆ Prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek.

*

Dit overzicht bevat de belangrijkste literaire prijzen in Nederland en Vlaanderen en een selectie
van de belangrijkste internationale literaire prijzen.
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Dordtprijs, f 25 000
Jan Meyers, Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (De Arbeiderspers).
◆ Nominaties: P.J. Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk (Hes
Publishers); Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen
1740-1805 (Van Oorschot) en Jan Meyers, Domela, een hemel op aarde. Leven en
streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (De Arbeiderspers).
◆ De Dordtprijs geldt als de belangrijkste onderscheiding voor het literaire genre
van de biografie.
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Publieksprijs voor het Nederlandse Boek, f 15 000
Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido). ◆ Prijs van het Nederlandse
lezerspubliek voor het beste boek, ingesteld door de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Prijzen van de Nederlandse Kinderjury
Categorie 6 t/m 9 jaar
Roald Dahl, De Minpins (De Fontein).
Categorie 10 t/m 12 jaar
Anke de Vries, Blauwe plekken (Lemniscaat).
Categorie 13 t/m 16 jaar
Anke de Vries, Blauwe plekken (Lemniscaat).
◆ De Stichting Nederlandse Kinderjury bekroont jaarlijks in drie leeftijdscategorieën
de bij kinderen meest favoriete boektitel.

Libris Woutertje Pieterse Prijs, f 10 000
Aan Jaap Lamberton werd de Libris Woutertje Pieterse Prijs 1993 postuum toegekend
voor de illustraties in Een heel lief konijn van Imme Dros (Querido).

Prijzen van de gemeente Amsterdam, uitgereikt door de Stichting Amsterdams
Fonds voor de Kunst

Herman Gorterprijs voor poëzie, f 15 000
Martin Reints, Lichaam en ziel (De Bezige Bij).

Multatuliprijs voor proza, f 15 000
Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (De Bezige Bij).

Busken Huetprijs voor essay en biografieën, f 15 000
Piet Meeuse, De jacht op Proteus (De Bezige Bij).
Prijzen van de gemeente Den Haag, ingesteld en uitgereikt door de Jan Campert
Stichting

Constantijn Huygensprijs, f 10 000
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Jeroen Brouwers (De Arbeiderspers), voor zijn gehele oeuvre.

F. Bordewijkprijs voor proza, f 5000
Robert Anker, De thuiskomst van kapitein Rob (Querido).

Jan Campertprijs voor pöezie, f 5000
Toon Tellegen, Een dansschool (Querido).

Nienke van Hichtumprijs voor kinderboeken, f 5000
Annemie en Margriet Heymans, De prinses van de moestuin (Querido).

G.H. 's-Gravesandeprijs, f 5000
Willy Tibergien van het Poëziecentrum in Gent. ◆ Vijfjaarlijkse onderscheiding voor
mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor bijzondere literaire projecten.

Prijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, f 5000
Anna Enquist, Jachtscènes (De Arbeiderspers). ◆ Aanmoedigingsprijs voor nog niet
gevestigde auteurs.

Henriëtte Roland Holstprijs, f 3000
Lieve Joris, De melancholieke revolutie (Meulenhoff/Kritak). ◆ Driejaarlijkse prijs
waarbij niet alleen gekeken wordt naar literair niveau, maar ook naar sociale
bewogenheid.

Frans Kellendonkprijs, f 10 000
Kristien Hemmerechts (De Arbeiderspers, Atlas), voor haar gehele oeuvre. ◆
Driejaarlijkse prijs die bij voorkeur wordt toegekend aan een auteur die jonger dan
veertig jaar was toen het werk geschreven werd.
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Geertjan Lubberhuizenprijs 1992, f 10 000
Tomas Lieske, Oorlogstuinen (Querido). ◆ Prijs van de Marten Toonder Stichting
voor literaire prozadebuten.

Anna Bijns Prijs, f 10 000
Elisabeth Keesing (Querido), voor haar gehele oeuvre. ◆ Tweejaarlijkse prijs die
wordt uitgereikt aan ‘een vrouwelijke stem in de letteren’.

Kijk/Wetenschapsweekprijs, f 10 000
Liesbeth Koenen, Tony Bloem en Ruud Janssen, Gebarentaal. De taal van doven
in Nederland (Nijgh & Van Ditmar). ◆ Nominaties: J. Goudsblom, Vuur en Beschaving
(Meulenhoff); Liesbeth Koenen, Tony Bloem en Ruud Janssen, Gebarentaal. De
taal van doven in Nederland (Nijgh & Van Ditmar); Wilfred Kruit, Vernuft in de natuur
(Aramith) en Red. Wetenschappen NRC Handelsblad, De mond vol tanden. Dertig
vraaggesprekken over wat de wetenschap niet weet. ◆ Tweejaarlijkse prijs voor het
beste populair-wetenschappelijke boek.

Dr. C. Rijnsdorp Prijs, f 10 000
Guillaume van der Graft (De Prom), voor zijn gehele oeuvre. ◆ Driejaarlijkse prijs,
die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. De prijs is ingesteld door de stichting die
is genoemd naar de dichter, essayist, literatuur- en muziekcriticus dr. C. Rijnsdorp,
en heeft ten doel kunst te bevorderen die affiniteit heeft met de christelijke traditie.

Johnny van Doornprijs, f 5000
Simon Vinkenoog (De Bezige Bij), voor zijn gehele oeuvre. ◆ Tweejaarlijkse prijs
ter nagedachtenis van de in 1991 overleden dichter en schrijver Johnny van Doorn.

Annie Romein Prijs, f 5000
Renate Dorrestein (Meulenhoff), voor haar gehele oeuvre. ◆ Tweejaarlijkse prijs
van het feministische maandblad Opzij.

Cees Buddingh' Prijs, f 2500
Herman Leenders, Ogentroost (De Arbeiderspers). ◆ Debuutprijs voor Nederlandse
poëzie, jaarlijks uitgereikt op de slotavond van Poetry International.
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Gouden Ganzeveer
Pierre H. en Simone Dubois voor hun ‘uitzonderlijke bijdrage’ aan het Nederlandse
cultuurbezit, en in het bijzonder voor hun ‘levenswerk Belle van Zuylen’. ◆ Jaarlijkse
culturele prijs van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB).

Vlaamse prijzen
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap, 50 000 BF
Ivo Michiels (De Bezige Bij), voor zijn gehele oeuvre.

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Proza, 20 000 BF
Walter van den Broeck, Het leven na beklag (De Bezige Bij). ◆ Driejaarlijkse
Staatsprijzen van de Vlaamse Gemeenschap.

Debuutprijs Boekenweek, 250 000 BF
Geertrui Daem, Boniface (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus). ◆ Prijs voor het beste
Vlaamse literaire debuut.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

81

Prijs voor het leven geschreven, 150 000 BF
Mario Praz, Huis van het leven (Agon). ◆ Nominaties: Terence Conran,
Soft-Furnishing (Cantecleer); Derek Fell, De tuinen van Renoir (Gottmer); Donald
Olson, De stad als kunstwerk (Agon); Mario Praz, Huis van het leven (Agon) en Eric
Ruyst (e.a.), De beschikbare ruimte (Lannoo). ◆ Non-fictieprijs toegekend door de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB), voor zowel
Nederlandstalige werken als vertalingen.

Prijs Knokke-Heist, 250 000 BF
Gerda van Erkel, Zes maal één is zeven. ◆ Jaarlijkse prijs voor het beste Vlaamse
jeugdboek in manuscriptvorm.

Humo's Gouden Bladwijzer, 100 000 BF
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber). ◆ Trofee ter waarde
van genoemd bedrag, toegekend aan de auteur van het boek dat de lezers kiezen
uit de titels die het afgelopen jaar in Humo's Boekentoptien hebben gestaan.

Hugues C. Pernathprijs, 75 000 BF
Herman Leenders, Ogentroost (De Arbeiderspers).

John Flandersprijs, 50 000 BF
Sylvia Vanden Heede, Ronkenoor. ◆ Prijs voor jeugdliteratuur, een initiatief van het
Vlaamse tijdschrift voor jeugdliteratuur Vlaamse Filmpjes, en vernoemd naar de
schrijver die in de jaren dertig zo'n honderd verhalen schreef voor dit tijdschrift.

Internationale prijzen
Nobelprijs voor literatuur, 6,7 miljoen kroon
Toni Morrison (Amerikaans schrijfster) voor haar hele oeuvre.

Prijzen van de Culturele Raad van de Europese Commissie, ingesteld op initiatief
van de gezamenlijke Europese ministers van Cultuur

De Aristeion, de Europese literatuurprijs, 20 000 ecu (f 46 000)
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Cees Nooteboom, Het volgende verhaal (De Arbeiderspers). ◆ Nominaties: Mircea
Dinescu, Ein maulkorb fürs gras; Peter Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for sne;
Agota Kristof, Le troisième mensonge; Javier Marías, Corazon tan blanco; Harry
Mulisch, De ontdekking van de hemel en Cees Nooteboom, Het volgende verhaal.

Europese vertaalprijs, 20 000 ecu (f 46 000)
Françoise Wuilmart (Belgisch vertaalster) voor haar Franse vertaling Le principe
espérance (Gallimard) van de Duitse auteur Ernst Bloch.

Booker Prize (Verenigd Koninkrijk), £ 20 000
Roddy Doyle, Paddy Clarke Ha Ha Ha (Secker & Warburg). De Nederlandse vertaling
is verschenen bij Nijgh & Van Ditmar. ◆ Nominaties: Roddy Doyle, Paddy Clarke
Ha Ha Ha (Secker & Warburg); Tibor Fischer, Under the Frog (Polygon); Michael
Ignatieff, Scar Tissue (Chatto & Windus); David Malouf, Remembering Babylon
(Chatto & Windus); Caryl Phillips, Crossing the River (Bloomsbury); Carol Shields,
The Stone Diaries (Fourth Estate). De Ne-
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derlandse vertaling van The Stone Diaries verschijnt bij uitgeverij De Geus; de
Nederlandse vertaling van Crossing the River (De rivier over) verschijnt bij uitgeverij
De Bezige Bij.

Booker of the Bookers Award
Salman Rushdie, Midnight's Children (Jonathan Cape). ◆ Prijs ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de Booker Prize voor het beste met een Booker Prize
bekroonde boek.

British Literature Prize, £ 30 000
V.S. Naipaul, voor zijn gehele oeuvre. ◆ Tweejaarlijkse oeuvreprijs van The Arts
Council.

NCR Book Award (Verenigd Koninkrijk), £ 25 000
Peter Hennessy, Never Again: Britain 1945-1951 (Jonathan Cape).

National Book Awards (Verenigde Staten), $ 10 000 elk
Fiction Award
Annie Prouix, The Shipping News (Scribners). De Nederlandse vertaling zal dit jaar
bij uitgeverij De Geus verschijnen.

Non Fiction Award
Gore Vidal, United States. Essays 1952-1992 (Random).

Poetry Award
A.R. Ammons, Garbage (Norton).

Mildred and Harold Strauss Living Award (Verenigde Staten), $ 250 000
elk
John Casey (Knopf) enjoy Williams (Random House). ◆ Vijfjaarlijkse prijs van de
American Academy of Arts and Letters. De prijs moet de uitverkoren auteurs in staat
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stellen zich geheel aan hun schrijfwerk te wijden. Gedurende de vijf jaar waarin de
prijs in gedeeltes wordt uitbetaald dient men alle andere werkzaamheden stop te
zetten.

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 25 000 DM
Friedrich Schorlemmer. Wittenbergse predikant, is de leider van de vredesbeweging
en de milieuactivisten in het voormalige Oost-Duitsland.

Prix Fémina (Frankrijk), 5000 FF
Marc Lambron, L'oeil du silence (Flammarion). ◆ Franse literaire prijs toegekend
door een uitsluitend vrouwelijke jury.

Prix Fémina Etranger
Ian McEwan, L'enfant volé (Gallimard), Franse vertaling van The Child in Time.

Prix Goncourt (Frankrijk), 50 FF
Amin Maalouf, Le rocher de Tanois (Grasset). ◆ Nominaties: Philippe Beaussant,
Héloïse (Gallimard); Michel Braudeau, Mon ami Pierrot (Editions du Seuil), Amin
Maalouf, Le rocher de Tanois (Grasset) en Angelo Rinaldi, Les jours ne s'en vont
pas longtemps (Grasset). Dit jaar verschijnt bij uitgeverij Arena de Nederlandse
vertaling van Le rocher de Tanois.

Prix Médicis (Frankrijk), 4500 FF
Emmanuèle Bernheim, Sa femme (Gallimard).

Prix Médicis Etranger
Paul Auster, Leviathan (Viking Penguin).

Prix Médicis Essais
Michel Onfray, La sculpture de soi (Grasset).

Prix Renaudot (Frankrijk)
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Nicolas Bréhal, Les corps célestes (Gallimard). ◆ Nominaties: Michel Braudeau,
Mon ami Pierrot (Editions du Seuil), Nicolas Bréhal, Les corps célestes (Gallimard)
en Angelo Rinaldi, Les jours ne s'en vont pas longtemps (Grasset).
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Grand Prix du Roman (Frankrijk), 1000 000 FF
Philippe Beaussant, Héloïse (Gallimard). ◆ Prijs van de Académie Française.

Premio Strega (Italië)
Domenico Rea, Ninfa plebeia (Leopardo).

Premio Campiello (Italië)
Raffaele Crovi, La valle dei cavalieri (Mondadori).

Premio Planeta (Spanje), circa f 900 000
Mario Vargas Llosa, Lituma en los Andes. ◆ Hoogst gedoteerde literaire prijs ter
wereld.

Premio Cervantes (Spanje), f 200 000
Miguel Delibes (Spaans auteur en journalist) voor zijn gehele oeuvre. Nederlandse
vertalingen van zijn werk zullen bij uitgeverij Boek Werk verschijnen.
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1.4 Nederlandstalige literatuur in vertaling 1993
Bertus Aafjes, Der Diebstahl im Teehaus [verhalen uit: Rechter Ooka
mysteries]. Edition Herder, Freiburg im Breisgau (Duits).
Maarten Asscher, Der Leuchtturmwärter und andere Geschichten
[Dodeneiland]. Claassen, Hildesheim (Duits).
Marjan Berk, Nie mehr schlank [Nooit meer slank], Kabel, Hamburg (Duits).
J. Bernlef, Zwischen Eisbergen [Onder ijsbergen]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main (Duits).
Louis Paul Boon, Der Paradiesvogel [De paradijsvogel]. Alano, Aken (Duits).
Anneke Brassinga, Descendance [bloemlezing]. Maison de la poésie, Beuvry
(Frans).
Jeroen Brouwers, Prigušeno crveno [Bezonken rood], Prometej, Novi Sad
(Servo-Kroatisch).
Andreas Burnier, Knabenzeit [Het jongensuur]. Twenne Verlag, Berlijn (Duits).
Hugo Claus, Friday [Vrijdag]. International Theatre & Film Books, Amsterdam
(Engels).
Hugo Claus, Jakobs Verlangen [Het verlangen]. Klett-Cotta, Stuttgart (Duits).
Hugo Claus, Die Leute nebenan [De mensen hiernaast]. Alano, Aken (Duits).
Hugo Claus, L'empereur noir et autres nouvelles [De zwarte keizer]. Editions
de Fallois, Parijs (Frans).
Louis Couperus, Die stille Kraft [De stille kracht]. Aufbau Verlag, Berlijn (Duits).
C.C.S. Crone, Gimnasi e amôr [Gymnasium en liefde]. Clape Culturâl Acuilee,
Udine (Italiaans/Friulaans).
Adriaan van Dis, Ein Barbar in China [Een barbaar in China]. Volksblatt Verlag,
Keulen (Duits).
Adriaan van Dis, En Afrique [In Afrika]. Actes Sud, Arles (Frans).
Adriaan van Dis, La terre promise [Het beloofde land]. Actes Sud, Arles (Frans).
Renate Dorrestein, Die Mühlen der Liebe [Het perpetuum mobile van de liefde].
Rowohlt, Reinbek (Duits).
Inez van Dullemen, Schreib mich in den Sand [Schrijf me in het zand].
International Theatre & Film Books, Amsterdam (Duits).
G.L. Durlacher, Ertrinken. Eine Kindheit im Dritten Reich [Drenkeling].
Europäische Verlagsanstalt, Hamburg (Duits).
G.L. Durlacher, Drowning. Growing up in the Third Reich [Drenkeling]. Serpent's
Tail, Londen (Engels).
Willem Elsschot, Villa des Roses [Villa des Roses]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main (Duits).
M. Februari, Horisontens zoner [De zonen van het uitzicht]. Forlaget Politisk
Revy, Kopenhagen (Deens).
Anne Frank, Diario. L'Alloggio segreto, 12 giugno 1942-1 agosto 1944 [Het
achterhuis], Einaudi, Turijn (Italiaans).
Anne Frank, Diario Ana Frank [Het achterhuis]. Plaza & Janes Editores,
Barcelona (Spaans).
Carl Friedman, Vater [Tralievader]. Ammann Verlag, Zürich (Duits).
Hermine de Graaf, Stella Klein [Stella Klein]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt.
(Duits).
Hella S. Haasse, Wald der Erwartung [Het woud der verwachting], Wunderlich,
Reinbek (Duits).
Hella S. Haasse, Threshold of Fire. A novel of fifth century Rome [Een nieuwer
testament]. Academy of Chicago Publishers, Chicago (Engels).
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Hella S. Haasse, Profumo di mandorle amare [Een nieuwer testament]. Rizzoli,
Milaan (Italiaans).
Hella S. Haasse, La ciudad escarlata [De scharlaken stad]. Edhasa, Barcelona
(Spaans).
Hella S. Haasse, I den lânga väntans skog. En roman om Karlav Orléans [Het
woud der verwachting]. Tidens förlag, Stockholm (Zweeds).
A.F.Th. van der Heijden, Der Widerborst [Weerborstels]. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main (Duits).
Kristien Hemmerechts, Trümmer [drie verhalen uit: Kerst en andere
liefdesverhalen]. Alano, Aken (Duits).
Kristien Hemmerechts, Schirokie Wedra [Brede heupen]. Arktus, Tula
(Russisch).
Judith Herzberg, Knistern. Gedichte und Prosa [bloemlezing]. Friedenauer
Presse, Berlijn (Duits).
Frans Kellendonk, Corps mystique. Une histoire [Mystiek lichaam. Een
geschiedenis]. Gallimard, Parijs (Frans).
Marie Kessels, Boa [Boa]. Twenne Verlag, Berlijn (Duits).
Tim Krabbé, Die Stadt in der Mitte [De stad in het midden]. Volksblatt Verlag,
Keulen (Duits).
Tim Krabbé, Spurlos [Het gouden ei]. Heyne, München (Duits).
Tim Krabbé, The Vanishing [Het gouden ei]. Random House, New York
(Engels).
Tim Krabbé, The Vanishing [Het gouden ei]. Penguin Books, Harmondsworth
(Engels).
Tim Krabbé, L'oeuf d'or [Het gouden ei]. Editions Robert Laffont, Parijs (Frans).
Tim Krabbé, Scomparsa [Het gouden ei]. Anabasi, Milaan (Italiaans).
Yvonne Kroonenberg, Kann ich den umtauschen? [Kan ik hem nog ruilen?]
Kabel, Hamburg (Duits).
Yvonne Kroonenberg, Alle Männer wollen nur das Eine [Alle mannen willen
maar één ding]. Goldmann, München (Duits).
Eric de Kuyper, Al mare [Aan zee]. Iperborea, Milaan (Italiaans).
Hubert Lampo, La venue de Joachim Stiller [De komst van Joachim Stiller].
L'Age d'Homme, Parijs (Frans).
Tom Lanoye, Pappschachteln [Kartonnen dozen]. Claassen, Hildesheim
(Duits).
Tessa de Loo, Schönheit, komm, der Tag ist halb vergangen [Isabelle].
Deutscher Taschenbuchverlag, München (Duits).
Vincent Mahieu, Tschuk [Tjoek]. Twenne Verlag, Berlijn (Duits).
Tip Marugg, Auch Vögel sterben im Morgenblau [De morgen loeit weer aan].
Twenne Verlag, Berlijn (Duits).
Philip Mechanicus, Im Depot. Tagebuch aus Westerbork [In Dépôt. Dagboek
uit Westerbork]. Tiamat, Berlijn (Duits).
Anja Meulenbelt, Emanzipation und Seitensprung. Von Intimität, Untreue und
Rivalität [Emancipatie en overspel]. Rowohlt, Reinbek (Duits).
Marga Minco, The Other Side [De andere kant]. Peter Owen, Londen (Engels).
Marga Minco, O casa goala [Een leeg huis]. Editura Univers, Boekarest
(Roemeens).
Margriet de Moor, Først gråt så hvidt så blåt [Eerst grijs dan wit dan blauw].
Samleren, Kopenhagen (Deens).
Margriet de Moor, Erst grau dann weiß dann blau [Eerst grijs dan wit dan
blauw]. Hanser Verlag, München (Duits).
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Margriet de Moor, Rückenansicht [Op de rug gezien]. Deutscher
Taschenbuchverlag, München (Duits).
Margriet de Moor, Gris d'abord puis blanc puis bleu [Eerst grijs dan wit dan
blauw]. Editions Robert Laffont, Parijs (Frans).
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Margriet de Moor, Først grått så hvitt så blått [Eerst grijs dan wit dan blauw].
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (Noors).
Margriet de Moor, Gris, blanco, azul [Eerst grijs dan wit dan blauw], Emecé
Editores, Barcelona (Spaans).
Harry Mulisch, Die Entdeckung des Himmels [De ontdekking van de hemel].
Hanser Verlag, München (Duits).
Harry Mulisch, Vorfall. Fünf Erzählungen [De grens; Oude lucht; Symmetrie;
Voorval; Het beeld en de klok]. Rowohlt, Reinbek (Duits).
Harry Mulisch, Dve ženy [Twee vrouwen]. Danubiapress, Bratislava
(Slowaaks).
Multatuli, Max Havelaar [Max Havelaar]. Bruckner & Thünker, Keulen (Duits).
Multatuli, Minnebriefe [Minnebrieven]. Bruckner & Thünker, Keulen (Duits).
Nescio, Kleine Titanen und andere Erzählungen [De uitvreter, Titaantjes,
Dichtertje, Mene Tekel; keuze uit: Boven het dal]. Ammann Verlag, Zürich
(Duits).
Helene Nolthenius, Die abgewandte Stadt [De afgewende stad]. Arche, Zürich
(Duits).
Nelleke Noordervliet, Das Auge des Engels [Het oog van de engel]. Byblos
Verlag, Berlijn (Duits).
Cees Nooteboom, Den følgende historie [Het volgende verhaal]. Tiderne
Skifter, Kopenhagen (Deens).
Cees Nooteboom, Der Buddha hinter dem Bretterzaun. Eine Erzählung [De
Boeddha achter de schutting]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Duits).
Cees Nooteboom, Wie wird man Europäer? [De ontvoering van Europa].
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Duits).
Cees Nooteboom, The Following Story [Het volgende verhaal]. Harvill, Londen
(Engels).
Cees Nooteboom, Järmgmine lugu [Het volgende verhaal]. Kirjastus
‘Perioodika’; Loomingu Raamatukog, Tallin (Estisch).
Cees Nooteboom, Désir d'Espagne [De omweg naar Santiago]. Actes Sud,
Arles (Frans).
Cees Nooteboom, Η αχσλονϕη ιστορια [Het volgende verhaal]. Kastaniotis
Editions, Athene (Grieks).
Cees Nooteboom, Rituali [Rituelen]. Iperborea, Milaan (Italiaans).
Cees Nooteboom, A história seguinte [Het volgende verhaal]. Quetzal Editores,
Lissabon (Portugees).
Cees Nooteboom, Urmatoarea poveste [Het volgende verhaal]. Editura Univers,
Boekarest (Roemeens).
Cees Nooteboom, El desvío a Santiago [De omweg naar Santiago]. Siruela,
Madrid (Spaans).
Willem Jan Otten, Ein Schnee [Een sneeuw]. International Theatre & Film
Books, Amsterdam (Duits).
Monika van Paemel, Verfluchte Väter [De vermaledijde vaders]. Klett-Cotta,
Stuttgart (Duits).
Connie Palmen, Die Gesetze [De wetten]. Diogenes Verlag, Zürich (Duits).
Connie Palmen, Les lois [De wetten]. Actes Sud, Arles (Frans).
Connie Palmen, Le leggi [De wetten]. Feltrinelli, Milaan (Italiaans).
Sybren Polet, Der kreative Faktor. Kleine Kritik der kreativen (Un)-Vernunft
[De creatieve factor]. Bollmann Verlag, Bensheim (Duits).
Wanda Reisel, An den Hängen des Vesuv [Op de hellingen van de Vesuvius].
International Theatre & Film Books, Amsterdam (Duits).
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Gerard Reve, Der vierte Mann [De vierde man]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main (Duits).
Gerard Reve, Kveldene. En vinterfortelling [De Avonden]. Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo (Noors).
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Renate Rubinstein, Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe [Mijn beter
ik]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Duits).
Marjo van Soest, Liebe mit Risiken und Nebenwirkungen [Over de regels van
het spel]. Kabel, Hamburg (Duits).
Willy Spillebeen, Skriftemålet [Cortés of De val]. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
(Noors).
Peter van Straaten, Have You Got It On Yet? [Zo beter?]. Fourth Estate,
Londen (Engels).
Peter van Straaten, Bedre sånn? [Zo beter?]. Wennergren-Cappelen, Oslo
(Noors).
P.F. Thomése, Über der Erde [Zuidland]. Bruckner & Thünker, Keulen (Duits).
Maria Verheij, Die rooi sirkel [De rode cirkel]. Haum-Literêr, Pretoria (Afrikaans).
S. Vestdijk, Le jardin de cuivre [De koperen tuin]. Editions Phébus, Parijs
(Frans).
Leon de Winter, SuperTex [SuperTex]. Piper Verlag, München (Duits).
Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur in vertaling 1993 Johan
Ballegeer, Kaperkapitän Jan Bart [Het eerste litteken]. Anrich, Kevelaer (Duits).
Thea Beckman, Krucjata w dzinsach [Kruistocht in spijkerbroek]. Stopka,
Lomza (Pools).
Ed Franck, Tim Supermann [Met de kont tegen de krib]. Arena, Würzburg
(Duits).
Hans Hagen, Guldögat [Het gouden oog]. Ab Rabén & Sjögren, Stockholm
(Zweeds).
Annemie en Margriet Heymans, Die Prinzessin vom Gemüsegarten [De
prinses van de moestuin]. Saueriänder, Frankfurt am Main (Duits).
Trude de Jong, Lola der Bär [Lola de beer]. Hanser Verlag, München (Duits).
Wouter Klootwijk, Adris Brücke [De brug van Adri]. Anrich, Kevelaer (Duits).
Rindert Kromhout, Olaf der Starke [Olaf de geweldige]. Erika Klopp, München
(Duits).
Sjoerd Kuyper, Das Taschenmesser [Het zakmes]. Anrich, Kevelaer (Duits).
Daan Remmerts de Vries, Pavel Panda [Pavel Panda]. Pro Juventute, Zürich
(Duits).
Peter Jan Rens, Rabautzer [Rauzer]. Anrich Verlag, Kevelaer (Duits).
Lydia Rood, Mohnkind [Maanzaad]. Überreuther, Wenen (Duits).
Katrien Seynaeve, Ubuntu - Schritte zwischen Schwarz und Weiß [Oeboentoe].
Herder, Freiburg (Duits).
Ida Vos, Anna Is Still Here [Anna is er nog]. Houghton Mifflin Company, Boston
(Engels).
Bloemlezingen
The Dedalus Book of Dutch Fantasy (Ed. Richard Huijing). Dedalus, Londen
(Engels).
Großer Himmel, flaches Land (Ed. Ronald Jonkers en Sybille Mulot). Piper
Verlag, München (Duits).
Die Niederlande erzählen (Ed. Frans de Rover). Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt am Main (Duits).
Die Fähre. Moderne niederländische Erzählungen (Ed. Carel ter Haar).
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Duits).
Die Farbe der Tulpe. Frauengeschichten aus den Niederlanden (Ed. Gerda
Meijerink). Nymphenburger Verlag, München (Duits).
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Doppelspiel oder Ein Parapluie am Meer. ‘Die Horen’, Zeitschrift für Literatur,
Kunst und Kritik. Hannover. Bd. 171. (Duits).
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Theaterteksten. Sieben Stücke aus Flandern und den Niederlanden. Verlag
der Autoren, Frankfurt am Main (Duits).
Eine Jacke aus Sand. Poesie aus den Niederlanden. Edition Die Horen,
Hannover (Duits).
Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenössischen
friesischen Literatur / Frisian Literature Today. A choice of contemporary
Frisian Literature. Utjouwerij Fryslân, Leeuwarden (Duits / Engels).
Literatuurgeschiedenis
Die niederländische und flämische Literatur der Gegenwart (Ed. Frank
Ligtvoet en Marcel van Nieuwenborgh). Hanser Verlag, München (Duits).

Dit overzicht bevat de belangrijkste vertalingen uit 1993 en kwam tot stand in
samenwerking met Victor Schiferli van het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds.
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1.5 De boeken van 1993
Het overzicht van de Nederlandse literatuur begon in Mekka 1993 met een excuus:
‘Het is moeilijk exact te zeggen hoeveel literaire titels er in het afgelopen jaar
verschenen zijn. De NUGI-codes, die door het boekenvak gehanteerd worden ter
onderscheiding van de verschillende genres, zijn niet altijd even betrouwbaar. [...]
Dus zit er niets anders op dan de jaarproduktie van literaire uitgeverijen door te
nemen. En dan nog ontbeer je het overzicht. Want in de marge verschijnt heel wat
dat onopgemerkt blijft en onmiskenbaar literaire kwaliteiten bezit. Dit als excuus
voor de ommissies die onderstaand overzicht ongetwijfeld bevat.’
Het zal duidelijk zijn dat genoemd excuus voor deze editie niet minder gemaakt
hoeft te worden, al moet gezegd dat deze paragraaf evenals vorig jaar wel min of
meer de produktie van de Nederlandse literatuur van grote uitgevershuizen dekt.
De selectie van titels is naar eigen inzicht gemaakt.
Het overzicht bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat alle in 1993 verschenen
prozatitels, verdeeld over fictie en non-fictie. In het fictiedeel (1.1) is met een asterisk
(*) aangegeven welke 169 titels zijn ingezonden voor de Libris Literatuur Prijs 1994.
In totaal bevat de lijst van literaire fictie 200 titels. In het fictie-overzicht is tevens
aangegeven of genoemd werk een roman (r), novelle (n) of verhalenbundel (v)
betreft. Uiteraard is het niet altijd mogelijk het genre te preciseren. Ook in het deel
non-fictie (1.2) is, zo goed en kwaad als mogelijk was, aangegeven tot welk genre
de afzonderlijke titels behoren. Er is onderscheid gemaakt tussen essays (e), columns
(c), levensbeschrijvingen (l) en autobiografieën (a), brieven (b), reisverhalen (r) en
documentaires (d). In 1993 verschenen in totaal 128 als non-fictie te beschouwen
literaire titels.
Het tweede deel bevat een overzicht van de in 1993 gepubliceerde dichtbundels.
Er verschenen er 53, acht minder dan in 1992. De korte lijst van zeven in het vorige
jaar uitgegeven toneel- en liedteksten besluit dit overzicht. De totale jaarproduktie
bedraagt zo'n 400 titels, zo'n twintig meer dan in 1992.
Voor alle duidelijkheid: niet opgenomen zijn herdrukken in enigerlei vorm, evenmin
als wetenschappelijke werken. Ook uitgaven van samenstellers en bloemlezers
worden tevergeefs gezocht. Datzelfde geldt voor literaire jeugdboeken en voor de
meeste zogenaamde ‘spannende’ en ‘romantische’ boeken. Een overzicht van de
jaarproduktie in de Vlaamse jeugdliteratuur biedt Bubi 1994 (Dedalus).

1 Proza
1.1 Fictie
Romans, novellen en verhalen
Kader Abdolah, De adelaars (De Geus), v*
Frank Adam, Waterman (De Geus/EPO), r (romandebuut)*
Egbert Aerts, Thuiskomst in Brugge (De Clauwaert), r
Alstein, Grote bewegingen (De Prom), r*
Peter Andriesse, Verre vrouwen of Uit het leven van een man alleen (Bert
Bakker), r*
Sera Anstadt, De donkere rails. Het verhaal van een depressieve vrouw
(BZZTÔH), v
René Appel, Vlekkeloos (Bert Bakker), r*
Fernand Auwera, Tedere schade (Meulenhoff), n*
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Ingrid Baal, De weg van de jonge wolf (Prometheus), n (debuut)*
Marcella Baete, Oceanenkind (De Geus/EPO), r*
Frédéric Bastet, Funérailles (Querido), r*
Geert van Beek, De tekens van het meisje Cynthia (Amber), r*
Eva Bentis, De engel van het zwaard (Contact), r
J.M.H. Berckmans, Het zomert in Barakstad (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus),
v*
Marjan Berk, Koninginnedag (Atlas), v*
Aster Berkhof, Over liefde gesproken (Standaard), r*
J. Bernlef, Eclips (Querido), r*
Huub Beurskens, Leila (Meulenhoff), r*
Willem Bijsterbosch, In opdracht. Een vertelling (Bert Bakker), r*
Jef Blancke, Blokje om (Houtekiet), v*
Willy de Bleser, Gevecht met de els (De Clauwaert), n
Lut de Block, Huizen van gras (Manteau), r*
Marion Bloem, De leugen van de kaketoe (De Arbeiderspers), r*
Oscar van den Boogaard, Bruno's optimisme (Querido), r*
Chris Bos, Het zelfreinigend vermogen (De Bezige Bij), r*
Pieter Boskma, E (In de Knipscheer), n (prozadebuut)*
Fleur Bourgonje, De bedrieglijke warmte van vuur (Meulenhoff), r*
Conny Braam, De bokkeslachter (Meulenhoff), r
Willem Brakman, Vincent (Querido), r*
Hilde de Bresser, De tandem (De Arbeiderspers), r*
H.M. van den Brink, De vooruitgang (Meulenhoff), r (debuut)*
Jan Brokken, Vulkanen vanaf zee (Atlas), v*
Herman Brusselmans, Ex-minnaar (Prometheus), r*
Boudewijn Büch, Het bedrog (Atlas), r*
Remco Campert, Het bijzettafeltje (De Bezige Bij), v*
Theo Capel, Koud gepakt (Luitingh/Sijthoff), r
Daan Cartens, De bekentenis (BZZTÔH), r*
Eric Caspers, De braakengel (Arena), r (debuut)*
Aat Ceelen, Hotel Kramoesie (L.J. Veen), v (debuut)*
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij), r (romandebuut)*
Patrick Conrad, Ba! (Houtekiet), r
Jan Cremer, Wolf (De Bezige Bij), r
Myriam Crijns, Het paarse eiland (L.J. Veen), v*
Geertrui Daem, De meisjeskamer (Dedalus), v
Dalstar, De palingvijver (In de Knipscheer), n (prozadebuut)*
Sjuul Deckwitz, God aan het IJ (Van Gennep), v*
Rudy Dek, Het duizendste front (De Arbeiderspers), r (debuut)*
Frans Depeuter, Wat gebeurde er met Frida Eredijck? (De Clauwaert), r
Christine D'haen, Een brokaten brief (Meulenhoff/Kritak), v
Jan Donkers, De nacht duurt twaalf uren (De Harmonie), n*
Inez van Dullemen, Het land van rood en zwart (Querido), r*
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff), v*
Cherry Duyns, Dante's trompet (Thomas Rap), r*
Don Duyns, Een gelukkige jeugd (Thomas Rap), r (debuut)*
Guido Eekhaut, Babel (Bert Bakker), v*
Gerard van Emmerik, Iets scherps, een priem (L.J. Veen), v*
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Rob van Erkelens, Het uur van lood (Nijgh & Van Ditmar), r (debuut)*
Karel Eykman, De heimweeplant (De Harmonie), n*
Louis Ferron, De Walsenkoning. Een duik in het autobiografische diepe (De
Bezige Bij), r*
Douwe Fokkema, Zichtbare steden (De Arbeiderspers), r (romandebuut)*
Jelle Folkeringa, Eelt (Conserve), r*
Jean-Paul Franssens, Een Goede Vader (De Harmonie), r*
Kester Freriks, In zilveren harnas (Meulenhoff), r*
Carl Friedman, Twee koffers vol (Van Oorschot), r*
Jef Geeraerts, De Cuchi-case (Manteau), r*
Ingeborg van Geldermalsen, De gelukkige man (Nijgh & Van Ditmar), v*
Atty van Gijn, Ze zeggen dat ik niet dansen kan (Vita), r (debuut)*
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar), r*
Koenraad Goudeseune, Vuile was (Atlas), r*
Anton Haakman, Het paradijs (Meulenhoff), r*
Kees van Hage, Enkel zingen (De Bezige Bij), v*
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers), r*
Jaap Harten, De muziekkapel van Frau Roll (Contact), r
Martin Hartkamp, Flitslicht (Bert Bakker), r*
Albert Helman, Peis noch vree (In de Knipscheer), v*
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas), r*
H.J.A. Hofland, Het diepste punt van Nederland (De Bezige Bij), r*
H.J.A. Hofland, Man van zijn eeuw (De Bezige Bij), r*
Jan Hontscharenko, Perrongeliefden (Arena), r (romandebuut)*
Ted de Hoog, De geboorte van Thomas Stein (De Geus), r (debuut)*
Vera Hoorens, De eekhoornval (Manteau), r*
Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus), n*
Pol Hoste, Een mond van steen (De Clauwaert), r
Gijs IJIander, De lichtval (L.J. Veen), r*
Meindert Inderwisch, Ellendige sex (Contact), r (romandebuut)*
Paul Jacobs, Als hij je schat noemt (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus), v*
André Janssens, Misverstanden (Houtekiet), v
Alice Jetten, Pension Courage (Cadans), r (romandebuut)
Theo Joekes, De ontzetting (De Boekerij), r*
Oek de Jong, De inktvis (Meulenhoff), v*
Freek de Jonge, Opa's wijsvinger (De Harmonie), r*
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact), r*
Hans van der Kamp, Nette mensen in een nieuwe tijd (L.J. Veen), r (debuut)*
Elisabeth Keesing, Tijd gerekt (Querido), r*
Rosalien Keizer, Welterusten moeder (De Geus), r (debuut)*
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij), r*
Annie van Keymeulen, De wereld te wijd (EPO)*
Corine Kisling, Tangen (De Arbeiderspers), r (debuut)*
Klinkhamer, Losgeld (Ad. Donker), r
Helen Knopper, De pretentie. Kroniek van een kantelend evenwicht (Contact),
r*
Gerrit Komrij, Dubbelster (De Arbeiderspers), r*
Kees van Kooten, Verplaatsingen (De Bezige Bij), v*
Christine Kraft, De perfecte vrouw (Contact), r*
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Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido), r*
Frans Kusters, Een schijn van oneindigheid (De Bezige Bij), v*
Eric de Kuyper, Bruxelles, here I come (SUN), r*
Hermine Landvreugd, Het zilveren theeëi (De Bezige Bij), v (debuut)*
Josien Laurier, Een hemels meisje (Arena), r (debuut)*
Anna ter Linden, Vrouw met vleestomaat (BZZTÔH), r (debuut)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers), r*
Guus Luijters, De egelantier (L.J. Veen), v*
Mackay, Volgend jaar in Berlijn (De Prom), n (debuut)*
Paul Marijnis, De zeemeermin (De Arbeiderspers), r (debuut)*
Lidy van Marissing, Duizend spiegels (Van Gennep), r*
Vonne van der Meer, Nachtgoed (De Bezige Bij), v*
T.C. Meereboer, Zeer (In de Knipscheer), v (debuut)*
Daphne Meijer, Resten van de eeuw (Nijgh & Van Ditmar), r (romandebuut)*
Ischa Meijer, Spitsuur in de hel (Prometheus), v
Hannes Meinkema, Een geluid als van onweer (Contact), v*
Bob Mendes, Rassen/rellen (Manteau)*
Monica Metz, Binnenstad (De Harmonie), v (debuut)*
Ivo Michiels, Schildwacht schuldwacht (De Bezige Bij), r*
Joris Moens, Bor (De Bezige Bij), r (debuut)*
Hans Moll, Levison's reis (Nijgh & Van Ditmar), r*
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact), r*
Marie-Sophie Nathusius, Jules (Vita), r*
Wim Neetens, Menselijke middelen (Houtekiet), v*
Joost Niemöller, De spier (Bert Bakker), r*
Helene Nolthenius, Het vliegend haft (Querido), v*
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff), r*
Cees Nooteboom, Zelfportret van een ander (Atlas), v
Pieter Nouwen, De lichtwachter (Thoth), r (romandebuut)*
Joch Nouws, Uitgestudeerd. Vier verhalen uit het studentenleven (CFP), v
(debuut)
Annelies Passchier, Een vorstelijk hotel (Arena), r (romandebuut)*
Chris Peeraer, De stille liefde van Indochina (De Clauwaert), r
Chris Peeraer, Margaretha Sidonja (De Clauwaert), r
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak), r*
Rascha Peper, Rico's vleugels (L.J. Veen), r*
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij), r*
Bart Plouvier, De kleuren van de zee (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus), v*
Frans Pointl, Rijke mensen hebben moeilijke maten (Nijgh & Van Ditmar), v*
Herman Portocarero, Het vuurkind (Manteau), r*
Joost Pot, Het collier (Ad. Donker), r
Wim Povel, De laatsten der Bourgondiërs (Conserve), r*
Kees Quirijns, Maanheuvel (Prometheus), r (debuut)*
Wanda Reisel, Het beloofde leven (Querido), r*
Toon Reyniers, De judaskus (De Clauwaert), n
Henk Romijn Meijer, Leuk dat je nog even langs bent geweest (Meulenhoff),
r*
Pjeroo Roobjee, Dodemanskamer (Kritak), r*
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Lydia Rood, Louter lust (Prometheus), v*
Rood & Rood, Drift (Bert Bakker), r*
Ward Ruyslinck, De claim van de duivel (Manteau), r*
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido), r*
Johan Schaafsma, Ontaarde cirkels (Arena), r (debuut)*
Martin Schouten, Huize Nieuwstad (De Bezige Bij), r*
Clem Schouwenaars, De werken van barmhartigheid (Manteau), r
Clem Schouwenaars, Het Loofhuttenfeest (Manteau), r*
Henry Sepers, Het feest van de mollen (De Arbeiderspers), r (debuut)*
Jan Siebelink, Verdwaald gezin (Meulenhoff), r*
Arthur Rudolf Singheler, Yada of de nacht na het feest (Strengholt), r (debuut)
Rudy Soetewey, Bedrieglijke eenvoud (Manteau), v*
Karin Spaink, Stokken en stenen (Van Gennep), v (verhalendebuut)*
Karin Spaink, Vallende vrouw (Van Gennep), r
Willy Spillebeen, De seigneur van Peuplingues (Manteau), r*
Hendrickje Spoor, De verweerde spiegel (De Bezige Bij), r (debuut)*
Laurens Spoor, Kwartsiet (Van Gennep), r*
F. Springer, Bandoeng-Bandung. Een novelle (Querido), r*
Rosalie Sprooten, Muren van glas (De Geus), r*
Frank Starik, Mijn leven als museum (In de Knipscheer), r*
Ashe Stil, Het schip met geld (Conserve), r (debuut)
Peter van Straaten, Agnes redt het wel (De Harmonie), v*
Jan Tetteroo, De laatste Nederlandse man (L.J. Veen), r*
Ger Thijs, Het openluchttheater van Oklahoma (Contact), n*
August Thiry, Onder assistenten (Manteau), r*
Ernst Timmer, Mallen (Bert Bakker), v*
Stef Vancaeneghem, Een en al begeerte (Manteau), r*
Jos Vandeloo, De vogelvrouw (Manteau), r*
Cecile Vanderstraeten, Anne Blanche (Davidsfonds/De Clauwaert), r
Ingrid Vander Veken, Cru Bourgeois (Houtekiet), v*
Kamiel Vanhole, De beet van de schildpad (Meulenhoff/Kritak), r
(romandebuut)*
Ben van der Velden, Italiaanse kronieken (L.J. Veen), v*
Dirk Verbruggen, De liefdeseter (De Geus), r*
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus), r (romandebuut)*
Paul Verhuyck, Moord door geboorte (De Arbeiderspers), r*
Koen Vermeiren, Dood spoor (Manteau), n*
Koen Vermeiren, De gek op de heuvel (Manteau), r*
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers), r*
Ivo Versluys, Green Corner (Dedalus), r*
Maryse Vincken, De gewonde slang (Houtekiet), v*
Frida Vogels, De harde kern. Deel 2 (Van Oorschot), r*
Otto de Vos, Het uur van de wolf (Wereldbibliotheek), r (debuut)*
Jacob Vredenbregt, De bergbewoners en die van de kust (Nijgh & Van Ditmar),
v*
Hans Warren, Indigo (Bert Bakker), n*
L.H. Wiener, De langste adem (Bert Bakker), n*
Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar), r (debuut)*
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Leen Wuyts, Koningsdochter (Houtekiet), r*
Sadik Yemni, De roos van Amsterdam (Bert Bakker), r*
Peter van Zonneveld, Immortelle. Een novelle over het leven van Piet Paaltjens
(Kwadraat), n
Peter de Zwaan, Coon (Het Spectrum), r
René Zwaap, De woestijnen van de liefde (Prometheus), v (debuut)*

1.2 Non-fictie
Essays, columns, autobiografieën, levensbeschrijvingen, brieven,
reisverhalen en documentaires
Ludo Abicht, De joden van Antwerpen (Hadewijch), e
Ernst van Alphen, De toekomst der herinnering (Van Gennep), e
Martin van Amerongen, Een helleveeg en andere kritische notities (Jan
Mets/De Groene Amsterdammer), c
C.D. Andriesse, Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens
(Contact), l
Robert Anker, Vergeten licht (Querido), e
Milo Anstadt, Scheuren in de heksenketel (Contact), e/d
Arita Baaijens, Een regen van eeuwig vuur (Contact), r/d
Benno Barnard, Het gat in de wereld (De Arbeiderspers), a
Battus, Letterkunst (Querido), e/c
Thijs Berman, Op zoek naar George Fles (Van Gennep), d
Patrick Bernauw en Guy Didelez, Het orakel ontgraven (Manteau), d
J. Bernlef, Schiet niet op de pianist (Querido), e
Frans Bosman en Kurt van Es, Het verdeelde Europa van de drugs (In de
Knipscheer), d
Hugo Bousset, De gulden snede (Meulenhoff), e
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij), e
Martin Bril, De mooiste baby van de hele wereld (Balans), a
Jan Brokken, Spiegels. Interviews en reportages (Atlas), d
W. Bronzwaer, Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poëtica (SUN), e
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers), a/d
Boudewijn Büch, Het ijspaleis (Atlas), r
Maarten van Buuren, Verschuivingen, verdichtingen (Querido), e
H.B. Casimir, Mens en kosmos (Meulenhoff), e
Lucas Catherine, Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers
(Hadewijch), d
Paul Damen, Renate Rubinstein (Jan Mets/Passatempo), l
Sieth Delhaas, Tsoungestin in Minsk (Vita), r
Paula D'Hondt, Geen dienaar van de macht. Mijn leven (Dedalus), a
Renate Dorrestein, Heden ik (Contact), a/d
Dirk Draulans, Mirjana. Oorlogsverhalen uit ex-Joegoslavië (Atlas), r/d
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805
(Van Oorschot), l
Dieuwke Eringa, Ik ben van elf (Bert Bakker), a
Karin Evers, De andere stemmen. Portret van Bert Schierbeek (De Bezige
Bij), d/l
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Kees Fens, Van huis tot huis. Over de poëzie van Gerrit Kouwenaar (Herik),
e
Leo Geerts, Het gras in de duinen. Opstellen over literatuur (In de Knipscheer),
e
Jaap Goedegebuure, De Schrift herschreven (AUP), e
Theo van Gogh, Er gebeurt nooit iets (L.J. Veen), c
Janny Groen, Amerika. De kleur van ketchup (Nijgh & Van Ditmar), r/d
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Piet Grijs, Schuld en boete (Querido), e/c
Hella S. Haasse, Een handvol achtergrond (Querido), a
Han Hansen, De Koning komt! De toekomst der Oranjes en de ministeriële
verantwoordelijkheid (Van Gennep), e
Ger Harmsen, Herfsttijloos (SUN), a
Michiel Hegener, De bergen als bondgenoot. Reizen door Vrij Koerdistan
(Contact), d/r
Maaike Helder, Onbewolkt (Querido), e/c
J.L. Heldring, De taal op zichzelf is niets (L.J. Veen), c
Willem Frederik Hermans, Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook
niet, sinds kort (De Bezige Bij), e
Willem Frederik Hermans, De aardappel van de dood (De Bezige Bij), e
Arnold Heumakers, Schoten in de concertzaal (De Arbeiderspers), e
Arnold Heumakers, Lessen in levenslust. Over Giacomo Casanova
(Athenaeum - Polak & Van Gennep), e
Bert Hiddema, Stotteren (Luitingh-Sijthoff), e
Jan Hulsker, Van Gogh in close-up (Meulenhoff), e
Han Israëls, Het geval Freud. 1. Scheppingsverhalen (Bert Bakker), e
Martien J.G. de Jong, Droom bezit geen erfgenaam (Meulenhoff/Kritak), e
Lieve Joris, De poorten van Damascus (Meulenhoff), r
Theo Kars, Oud en onvolwassen (Anthos), d
Nico Keuning, Céline, van Rennes naar St. Malo (Reservaat), r/d
Gerrit Komrij, Intimiteiten (De Arbeiderspers), e
Alfred Kossmann, Rotterdammer, zo ik iets ben. Een stad in mozaïek
(Querido), a/d
Daniël Koster, Naar 't heerlijk Griekenland, verbeelding! Voer mij heen. Reizen
naar Griekenland 1488-1843 (Styx), r
Rudy Kousbroek, De vrolijke wanhoop (Meulenhoff), e
Jacques Kruithof, Gezicht op Proust (De Bezige Bij), e/d
Eric de Kuyper, De verbeelding van het mannelijk lichaam (SUN), e
Bob van Laerhoven, Het gebed van Socrates (EPO), e
Rudi Laermans, Individueel vlees. Over lichaamsdelen (De Balie), e
Hubert Lampo, De wortels der verbeelding (Meulenhoff), e
Anton van der Lem, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten
(Wereldbibliotheek), l
Jan Leyten, Brullen als een nachtegaal (Balans), e
Frenk van der Linden, Het meisje dat over mijn rug liep. Op reis in Azië
(Balans), r
René Marres, Polemische interpretaties. Van Louis Couperus tot W.F. Hermans
(BZZTÔH), e
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven en
dood (Meulenhoff/Kritak), e
Ischa Meijer, Ten tijde van mijn vader (Prometheus), a/d
Geerten Meijsing en Kester Freriks, De palmen van Amsterdam (De
Arbeiderspers), b
Adriaan Morriën, Ik heb nu weer tijd (De Arbeiderspers), a
Guus Middag, Alles valt in stukken uiteen. Beschouwingen overpoëzie (De
Bezige Bij), e
Jan Mulder, Zij gingen de lucht in als engelen met heimwee (Meulenhoff), e/d
Harry Mulisch, Een spookgeschiedenis (De Bezige Bij), e (openingsrede
Frankfurter Buchmesse)
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Leonard Nolens, Blijvend vertrek. Dagboek 1983-1985 (Querido), a
Cees Nooteboom, De ontvoering van Europa (Atlas), e
Cees Nooteboom, De koning van Suriname (Maarten Muntinga), r

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

96
Willem Oltmans, Notities uit Apartheidsland (Jan Mets), d
Monika van Paemel, Het wedervaren. Een verslag (Meulenhoff), d
Herbert Paulzen, De gouden schubben van de slang (BZZTÔH), r
Max Paumen, De laatste gang. Het verdwijnen van de Europese mijnwerker
(L.J. Veen), d
Fons Peters, Pelgrim op pedalen (Conserve), a/b
Pierre Platteau, School nummer 1 (Atlas), a
Sybren Polet, Kleine kritiek der creatieve (on)rede (Wereldbibliotheek), e
Peter Pollet, De pijnvogel, (BZZTÔH), a
Anil Ramdas, In mijn vaders huis (Mets/Novib/VPRO), d
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen), b
Beatrijs Ritsema, Het belegerde ego (Prometheus), e
Filip Rogiers, Monologen met Jozef Deleu (Kritak), d
Martin Ros, Liefde en ouderdom (De Arbeiderspers), a/d
Sal Santen, Dapper zijn omdat het goed is (De Bezige Bij), b
Jos Schneider, Kafka & Co. Praagse vertellingen (Mingus), d/r
Martin Schouten, Het Blues Museum (De Bezige Bij), r
Hubert Smeets, Gekrenkte zielen (Balans), r/d
Mart Smeets, Behoorlijk getikt (L.J. Veen), c
Martin Sommer, Krantebeest. J.M. Lücker, triomfen tragiek van een courantier
(Balans), l
André Spoor, Sissi en ander ongemak (Balans), e
Hans van Straten, De schrijflui. Hun zeden en gewoonten (De Arbeiderspers),
d
Talisman, Talismania (Querido), e/c
Dirk Tieleman, Het land van GOS (Hadewijch), r
Marten Toonder, Het geluid van bloemen. Autobiografie 1939-1945 (De Bezige
Bij), a
Jan Tromp, Deining aan zee. Schipperen in Den Haag (Balans), c
Joris Tulkens, In de ban van Mohammed (Manteau), l
Constant Vecht, Huis aan de Amstel (Nijgh & Van Ditmar), d
Ludo Verbeek, Franz Kafka. Portret van de schrijver als goochelaar (Peeters),
e
Frank Verhallen, Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel
(Nijgh & Van Ditmar), d
Luc Verheyen, Mexico. Land tussen twee werelden (Kritak), r/d
Mieke Vestdijk-van der Hoeven, Afscheid van Simon (Meulenhoff), a/d
Carolijn Visser, Hoge bomen in Hanoi (Meulenhoff), r
J.F. Vogelaar, Striptease van een ui (De Bezige Bij), e
Ruud Vreeman, De factor arbeid (Jan Mets), e
Piet Vroon, Toestanden (Ambo), e
Hans Warren, Geheim dagboek 1939-1940 (Bert Bakker), a
Hans Warren, Geheim dagboek 1975-1976 (Bert Bakker), a
Ben van Weelden, Pronken met jezelf (Candide), e/d
Wim Wennekes, De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse
bedrijfsleven (Atlas), d
Koos van Weringh, De ideale gevangenis (Bas Lubberhuizen), e
H.L. Wesseling, Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese
geschiedenis (Bert Bakker), e
Gerard van Westerloo, Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland
(De Bezige Bij), r
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Gerard van Westerloo, De laatste dagen van een kolonel (De Bezige Bij), d
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Wim Zaal, Roma magica (Conserve), d
A.C. Zijderveld, De parvenucultuur (Kok Agora), e
Koos van Zomeren, Zomer (De Arbeiderspers), c
Koos van Zomeren, Winter (De Arbeiderspers), c
Arne Zuidhoek, Vleugels van de brug (De Fontein), r
Joost Zwagerman, Collega's van God (De Arbeiderspers), e
Joost Zwagerman, De kus van Michael Jackson (Bert Bakker), c

2 Gedichten
H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen (De Bezige Bij)
Benno Barnard, Tijdgenoten (Atlas)
Dirk van Bastelaere, Diep in Amerika (Atlas)
Casper van den Berg, Onder ons (De Bezige Bij)
H.C. ten Berge, Een tuin in de winter (Herik)
Wim Brands, Hoger dan de dakgoot (L.J. Veen)
Bart Chabot, Genadebrood (De Bezige Bij)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
F. van Dixhoorn, Jaagpad (Perdu)
Charles Ducal, Moedertaal (Atlas)
Serge van Duijnhoven, Het paleis van de slaap (Prometheus), (debuut)
Jan Eijkelboom, Hora incerta (De Arbeiderspers)
Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
Jozef Eyckmans, Tot het woord gericht (De Prom)
Paul Gellings, De val van verf en roest (De Arbeiderspers)
Peter Ghyssaert, Cameo (Bert Bakker)
Guillaume van der Graft, De hondewacht (De Prom)
Jacob Groot, Losse schuur (De Harmonie)
Halil Gür, Wakker het vuur niet aan (De Geus)
Lloyd Haft, Atlantis (Querido)
Jacques Hamelink, Tweede gedichten (Querido)
Chris Honingh, Een kwestie van balans (Querido)
Marijke van Hooff, Het daluur (BZZTÔH)
Lucas Hüsgen, Nevels orgel (Querido), (poëziedebuut)
Esther Jansma, Waaigat (De Arbeiderspers)
Marieke Jonkman, Dieptevrees (Van Oorschot)
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (Van Oorschot)
Gerrit Kouwenaar, Kijk, het heeft gesneeuwd (Herik)
Gerrit Kouwenaar, Er is geen elders waar het anders is. Een gedicht met
foto's van Pier Pennings (Querido)
Patricia Lasoen, De wanhoop van Petit Robert (De Prom)
Tomas Lieske, Grondheer (Querido)
Gerry van der Linden, Aan mijn veren hand (Nijgh & Van Ditmar)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Guus Luijters, Canigou (L.J. Veen)
Roger de Neef, De halsband van de duif (Poëziecentrum)
Tonnus Oosterhoff, De ingeland (De Bezige Bij)
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Hugo Pos, Voordat ik afreis. Nestoriaanse kwatrijnen (In de Knipscheer)
Bert Schierbeek, De zichtbare ruimte (De Bezige Bij)
Erik Spinoy, Fratsen (De Arbeiderspers)
Koen Stassijns, Paard van glas (De Arbeiderspers)
Martin Veltman, 65 gedichten (De Arbeiderspers)
Theo Verhaar, Eeuwige tweede (De Harmonie)
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido)
Victor Vroomkoning, Oud zeer (Manteau)
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Elly de Waard, Eenzang twee (De Harmonie)
Hans van de Waarsenburg, Avond val (Meulenhoff)
Rogi Wieg, Spek van mooie zijde (Van Oorschot)
Nachoem M. Wijnberg, Langzaam en zacht (De Bezige Bij)
Chawwa Wijnberg, Handboek voor de joodse kat (Vita)
Driek van Wissen, Een loopje met de tijd (Bert Bakker)
Tineke Zaadnoordijk, Wie is die kleine schijtebroek (De Fontein)
Ad Zuiderent, Op de hoogte van Icarus (De Arbeiderspers)
B. Zwaal, Delta Methusalem (Querido)

3 Toneel en liedteksten
Frank Adam, Watkitchaga. De dood is een jager (De Geus), t
Jaap Bakker, Het wereldintermanagementconsultancycongres (Bert Bakker),
l
Jan Boerstoel, Iemand moet het doen (Bert Bakker), l
Walter van den Broeck, Groenten uit Balen (De Bezige Bij), t
Hugo Claus, Onder de torens (De Bezige Bij), t
Bram Vermeulen, Achter mijn ogen (Hadewijch), t/l
Willem Wilmink, Javastraat (De Oare útjouwerij), l
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2.1 Agenda 1994
Januari
19-23 Story International
Het prozafestival wordt georganiseerd in samenwerking met de Centrale
Bibliotheek in Rotterdam en vindt plaats in het Bibliotheektheater te Rotterdam.
Festivaldeelnemers onder anderen: Andrei Bitov (Rusland), Jung Chang (China),
Nedim Gürsel (Turkije), Albert Helman (Nederland), Wim Hofman (Nederland),
Chenjerai Hove (Zimbabwe), Peter Rosei (Oostenrijk), Yves Simon (Frankrijk) en
Tatjana Tolstaja (Russische schrijfster). Elk dagdeel krijgt een eigen accent: Chinees,
Afrikaans, Midden- of Oosteuropees.
Op 21 januari, de dag die in het teken staat van de misdaadliteratuur, zullen onder
meer Maj Sjöwall (Zweden) en Tomas Ross (Nederland) aanwezig zijn. Het
vertaalproject is gewijd aan Paul Biegel. In de Centrale Bibliotheek wordt op 19
januari een tentoonstelling van het werk van Dick Bruna geopend. Presentatie: Geert
van Istendael en Marcel Möring.
21-20 maart Piet Paaltjens
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum te Den Haag over leven en werk van
François HaverSchmidt, ter gelegenheid van diens honderdste sterfdag.

Februari
1 Vers voor de Pers in Vlaanderen
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het voorjaar aan de pers in Antwerpen.
Organisatie: VBVB
1 Het geschreven leven
Bekendmaking van de vijf nominaties voor de Prijs voor Het geschreven leven.
7 Vers voor de Pers in Nederland
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het voorjaar aan de pers in het RAI
Congrescentrum te Amsterdam. Organisatie: CPNB.
13-23 Saint-Amour
Vijfde editie van rondreizend literair circus, georganiseerd door v.z.w. Behoud de
Begeerte van Luc Coorevits. Aan het programma doen onder anderen Hugo Claus,
Nelleke Noordervliet en Gerard Reve mee.
13 Saint-Amour in Brugge
14 Saint-Amour in Leuven
15 Saint-Amour in Turnhout
16 Saint-Amour in Hasselt
17 Saint-Amour in Gent
18 Saint-Amour in Waregem
19 Saint-Amour in Neerpelt
21 Saint-Amour in Antwerpen
22 Saint-Amour in Aalst
23 Saint-Amour in Brussel
◆ Presentatie van de tweede Nabokovserie bij de SLAA. Eén avond over Lolita
en één over het thema van de emigrés in het werk van Nabokov.
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Maart
◆ Nacht van het Boek in Tilburg
◆ Nacht van het Boek in Eindhoven
3 Libris Woutertje Pieterse Prijs
Uitreiking van deze prijs voor het beste kinder- of jeugdboek van 1994 in The
Movies te Amsterdam. De jury bestaat uit voorzitter Kees Fens (hoogleraar moderne
Nederlandse letteren), Peter van den Hoven (kinder- en jeugdboekencriticus en
docent), Nicolaas Matsier (schrijver) en Kees Nieuwenhuijzen (graficus/illustrator).
Organisatie: Umtul Kiekens Boekpromoties.
7-20 Leipziger Buchmesse
Jaarlijkse internationale boekenbeurs te Leipzig. Organisatie: Leipziger Messe
GmbH.
9-24 Vlaamse Jeugdboekenweek
De 23ste editie met als slogan ‘Wie boekt die vindt’. Met auteurslezingen,
opstelwedstrijden, boekenbeurzen, ten-
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toonstellingen, kindertheater, poëzieprogramma's, workshops enzovoort, door heel
Vlaanderen. Organisatie: Centrum voor de Jeugdliteratuur.
12 Nacht van de Poëzie
De 14de editie van de ‘koningin der literaire avonden’ in Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht. Met medewerking van onder anderen H.H. ter Balkt, Jaap
Blonk, Jo Govaerts, Jaap Harten, Gerrit Komrij, Herman Leenders, Gerry van der
Linden, Martin Reints, Martin Veltman, Peter Verstegen (leest William Shakespeare),
Eddy van Vliet en Titi Zaadnoordijk. Presentatie: Ed Leeflang en Piet Piryns.
15 Boekenbal
16-26 Boekenweek
Thema van de Boekenweek 1994 is ‘Gedichten en Verzen’. Het
Boekenweekgeschenk, getiteld Transit, is geschreven door Hella S. Haasse en zal
verschijnen in een oplage van ten minste een half miljoen exemplaren. Dit jaar geen
Boekenweekessay, maar een CD: Denkend aan de Dapperstraat, op muziek gezette
poëzie (‘van Hendrik de Vries en Lucebert tot Marsman en Paul van Ostaijen’) die
gezongen wordt door artiesten als Jenny Arean, Hans Dorrestijn, Boudewijn de
Groot, Youp van 't Hek, Willem Nijholt en Bram Vermeulen. Verder verschijnt
gedurende de Boekenweek het eenmalige tijdschrift Poëzie Centraal, samengesteld
door Guus Middag, Janny Nijhof en Vic van de Reijt.
18 VSB Poëzieprijs
Bekendmaking van de vijf genomineerde dichters voor de VSB Poëzieprijs die
voor de eerste keer wordt uitgereikt.
18-23 Salon du Livre
De 14de editie van de jaarlijkse internationale boekenbeurs in Parijs. Organisatie:
Syndicat National de l'Edition.
20-22 London International Book Fair
Jaarlijkse boekenbeurs in Londen. Organisatie London International Book Fair.

April
◆ Bekendmaking van de Best Verzorgde Boeken 1993
◆ Het geschreven leven
De Vlaamse Vereniging ter Bevordering van het Boekwezen (VBVB) organiseert
deze actie rond non-fictieboeken voor de derde keer. Dit jaar met als thema
‘Uitgelezen reizen’. Aan de actie is een gelijknamige non-fictieprijs gekoppeld
waarvan de winnaar op 13 of 14 april bekend wordt gemaakt.
6 Libris Literatuur Prijs
Bekendmaking van de zes nominaties voor de Libris Literatuur Prijs, die op 16
mei voor de eerste keer wordt uitgereikt.
7-10 Kinderboekenbeurs Bologna
De 31ste editie van de jaarlijkse Fiera del Libro per Ragazzi in de beursgebouwen
van Bologna.
19-24 Foire du Livre de Bruxelles
Jaarlijkse internationale boekenbeurs in het Centre Roger te Brussel. Organisatie:
Brussels International Book Fair.

Mei
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◆ Uitreiking Geertjan Lubberhuizenprijs
12-15 Prague International Book Fair
Nadere informatie: Avencourt Exhibitions, Byron House, 112A Shirland Road,
London W9 2EQ.
16 Uitreiking Libris Literatuur Prijs.
19-24 Salone del Libro
Jaarlijkse internationale boekenbeurs in Turijn. Organisatie: Salone del Libro
Torino.
26 De Nationale Voorleesdag
Een nieuwe, jaarlijks terugkerende manifestatie, die dit jaar voor het eerst zal
plaatshebben in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Op deze dag zal het
voorlezen in al zijn facetten voor het voetlicht worden gebracht. Een belangrijk
onderdeel is de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd voor kinderen van tien
tot dertien jaar. Twaalf kinderen - uit elke provincie een - zullen om de titel
‘Voorleeskampioen van Nederland’ strijden. Organisatie: CPNB.
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28-31 American Booksellers Association Convention and Trade Exhibit
Jaarlijkse internationale boekenbeurs in de Verenigde Staten, dit jaar in Los
Angeles. Organisatie: Amercian Booksellers Association (ABA).
◆ Eind mei: uitreiking van de P.C. Hooftprijs (Staatsprijs voor letterkunde) aan
J. Bernlef voor zijn poëzie.

Juni
◆ Maand van het Spannende Boek
◆ Uitreiking VSB Poëzieprijs
◆ Uitreiking Gouden Strop
◆ Bekendmaking Griffels en Penselen
15 Bekendmaking van de uitslag van de Nederlandse Kinderjury in
VARA-televisieuitzending.
17-25 Poetry International
De 25ste editie van Poetry International.

Juli
27-31 Internationale Feministische Boekenbeurs
Tweejaarlijks gehouden Feministische Boekenbeurs, dit jaar in Melbourne.

Augustus
◆ Boekenmarkt van de Uitmarkt in Amsterdam
26-3 september Bredevoort Boekenstad
Tweede boekenstadweek met expositie Het Narrenschip, Sebastiaan Brant (1494)
en navolgingen.
27 Bredevoort Boekenstad
Grote internationale boekenmarkt.

September
◆ Tentoonstelling Best Verzorgde Boeken 1993 in het Stedelijk Museum in
Amsterdam.
◆ Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het
Letterkundig Museum te Den Haag.
5 Vers voorde Pers in Nederland
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het najaar aan de pers in het RAI
Congrescentrum Amsterdam. Organisatie: CPNB.
5 Bekendmaking van de 100 Best Verkochte Boeken
In het vervolg van deze lijst publiceert Trouw een bijlage over de Publieksprijs,
de prijs van het Nederlandse publiek voor een van de 100 Best Verkochte Boeken.
Organisatie: CPNB.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

8 Vers voor de Pers in Vlaanderen
In Antwerpen. Organisatie: VBVB.
◆ Eind september: uitreiking van de AKO Literatuur Prijs.

Oktober
◆ Margriet Boekenavonden
Twaalf literaire avonden in een theater. Onder auspiciën van de Stichting Schrijvers
School Samenleving (SSS).
2 Uitreiking Griffels en Penselen
5-10 Frankfurter Buchmesse
De 46ste editie van de belangrijkste internationale boekenbeurs ter wereld. Jaarlijks
georganiseerd. Dit jaar met Schwerpunkt Brazilië.
5-15 Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema ‘De Nacht’. Anke de Vries is de
auteur van het Kinderboekenweekgeschenk.
30-11 november Boekenbeurs voor Vlaanderen
De 58ste aflevering van de Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen.
Organisatie: VBVB.

November
◆ Uitreiking Publieksprijs voor het Nederlandse Boek

December
◆ Beurs van kleine uitgevers
◆ Uitreiking Jan Campertprijzen
◆ Uitreiking NCR Literair
9-11 Bezige Bij-festival ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, met
medewerking van bijna alle Bezige Bij-auteurs.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

102

2.2 Herdenkingen en jubilea 1994
Algemeen
Querido's Salamanderreeks bestaat 60 jaar.
François Rabelais, 500 jaar geleden geboren.

Januari
◆ Uitgeverij Van Gennep bestaat 25 jaar.
1 J.D. Salinger (Amerikaans schrijver) 75 jaar.
1 B. Zwaal (Nederlands dichter) 50 jaar.
19 François HaverSchmidt (Piet Paaltjens, 1835-1894) 100ste sterfdag.
31 Anton Korteweg (Nederlands dichter) 50 jaar.

Februari
20 Stichting Perdu viert haar tiende verjaardag.
21 Herman de Coninck (Vlaams schrijver en dichter) 50 jaar.

Maart
30 Gerrit Komrij (Nederlands schrijver, dichter en essayist) 50 jaar.

April
◆ Nieuw Wereldtijdschrift (NWT) tien jaar geleden opgericht.
4 Marguerite Duras (Frans schrijfster) 80 jaar.
5 Hugo Claus (Vlaams schrijver, dichter en schilder) 65 jaar.
6 Feministische Uitgeverij VITA bestaat één jaar.
20 Martinus Nijhoff (Nederlands dichter, 1894-1953) 100ste geboortedag.
22 Jan de Hartog (Nederlands schrijver) 80 jaar.

Mei
8 Romain Gary (Frans schrijver) 80 jaar.
26 Hugo Raes (Vlaams schrijver) 65 jaar.
27 Louis-Ferdinand Céline (Frans schrijver, 1894-1961) 100ste geboortedag.
28 Ad Zuiderent (Nederlands dichter) 50 jaar.

Juni
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17 Max Dendermonde (Nederlands schrijver) 75 jaar.
19 Sybren Polet (Nederlands schrijver en dichter) 70 jaar.
21 Ed Leeflang (Nederlands dichter) 65 jaar.
27 Kees Ouwens (Nederlands dichter) 50 jaar.

Juli
31 Antoine de Saint-Exupéry (Frans schrijver) 50 jaargeleden verdwenen.

Augustus
1 Juan Filloy (Argentijns schrijver) 100 jaar.
1 Gerrit Krol (Nederlands schrijver) 60 jaar.
4 Rutger Kopland (Nederlands dichter) 60 jaar.
9 Henk Romijn Meijer (Nederlands schrijver) 65 jaar.
15 Stijn Streuvels (pseudoniem van Frank Lateur, Vlaams schrijver, 1871-1969)
25ste sterfdag.
24 Drs. P (pseudoniem van Heinz Polzer, Nederlands tekstschrijver, zanger en
publicist) 75 jaar.

September
3 Jacq Vogelaar (Nederlands schrijver) 50 jaar.
15 Lucebert (Nederlands dichter en schilder) 70 jaar.
18 Armando (Nederlands dichter, schrijver en schilder) 65 jaar.
21 Aya Zikken (Nederlands schrijfster) 75 jaar.
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Oktober
18 Kees Fens (Nederlands essayist, columnist en literatuurwetenschapper) 65 jaar.

November
◆ Uitgeverij sun bestaat 25 jaar.
1 Rudy Kousbroek (Nederlands schrijver) 65 jaar.
24 Jules Deelder (Nederlands dichter en schrijver) 50 jaar.
25 Maarten 't Hart (Nederlands schrijver en essayist) 50 jaar.

December
3 Robert Louis Stevenson (Schots schrijver, 1850-1894) 100ste sterfdag.
12 Officiële oprichting van De Bezige Bij 50 jaar geleden (12 december 1944).
23 Hans Tentije (Nederlands dichter) 50 jaar.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

104

2.3 Boekprojecten 1994
Terwijl de lezers maar moeten afwachten wat er allemaal van terechtkomt, maken
de uitgevers plannen. En voeren die ook uit. Meestal. Hieronder volgt een overzicht
van wat er in 1994 onder meer op stapel staat aan ‘belangrijke boekprojecten’:
verzamelde werken van beroemde schrijvers, prestigieuze cultuurhistorische
projecten, boekuitgaven die aansluiten bij herdenkingen en jubilea in 1994. Dit
overzicht wordt chronologisch gepresenteerd, is ongetwijfeld niet uitputtend, en kan
dan ook beter worden beschouwd als een keuze uit het aanbod.
Het overzicht van de projecten in 1994 wordt gevolgd door een lijst van door de
uitgevers aangekondigde ‘bijzondere’ boeken: de nieuwe Van der Heijden, de nieuwe
Zwagerman, een roman van Thomése, het laatste boek van Venema.
Vanzelfsprekend betreft het ook hier een selectie - overigens: met de nodige
voorzichtigheid eveneens chronologisch gepresenteerd -, waaraan verder geen
kwaliteitsuitspraken verbonden moeten worden. Staat een ‘bijzonder’ boek niet op
deze lijst en blijkt het later toch in 1994 uitgekomen te zijn, dan kan het zijn dat dat
bij het vervaardigen van dit overzicht nog niet bekend was. Bij voorbeeld omdat de
uitgever het nog even als een surprise achter de hand wenste te houden.
Een derde en laatste overzicht betreft de poëzieuitgaven die voor 1994 zijn
aangekondigd. Hier zijn we, in verband met het thema van de Boekenweek, niet
scheutig geweest. Bovendien zijn zowel dichtbundels van één auteur, als
bloemlezingen, als essaybundels over poëzie opgenomen. Deze lijst is alfabetisch.
Het spreekt vanzelf dat data van verschijnen en de juiste titels met enkele slagen
om de arm gegeven worden.

Projecten 1994
◆ Peter Altena, Léon Stapper en Michel Uyen, Van Abelard tot Zoroaster. Personages
uit de literatuur en de beeldende kunst vanaf de late middeleeuwen en renaissance.
Dit boek is (hoogstwaarschijnlijk) de afsluiting van de reeks ‘van A tot Z boeken’,
verhalende thema's in de westerse kunst en cultuur, in hun ontstaan en in hun
variaties. (Uitgeverij SUN)
◆ De verheelding van het denken. Grote geïllustreerde geschiedenis van de
filosofie. De samenstellers zijn Jan Bor, Errit Petersma en Jelle Kingma. Behalve
aan de westerse zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de oosterse en
Chinese filosofische tradities. (Contact)
◆ De reeks Science Masters gaat in 1994 internationaal van start. Deze
twaalfdelige reeks, in Nederland uitgebracht door Contact, zal een introductie vormen
op een aantal van de meest spectaculaire wetenschappelijke ontwikkelingen van
onze tijd. De eerste twee delen, De oorsprong van het universum van John D. Barrow
en De laatste drie minuten van Paul Davies, zullen in 1994 verschijnen.
◆ Dit jaar zal bij Querido het tweede afsluitende deel verschijnen van de biografie
van Frederik van Eeden door Jan Fontijn. Deel een, Tweespalt, besloeg de periode
tot 1901.

Februari
◆ Vladimir Nabokov: tweede Nabokov-serie, presentatie van de vertaling van tien
romans en verhalenbundels, waarvan de eerste twee, Lolita (vertaald door Rien
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Verhoef) en Masjenka (Jan Pieter van der Sterre), in februari verschijnen, in
november gevolgd door Glorie (Gerrit de Blaauw) en De transparante dingen (Sjaak
Commandeur). (De Bezige Bij)
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◆ Bij Uitgeverij L.J. Veen verschijnen weer twee titels uit de serie ‘nieuwe vertalingen
van klassieke meesterwerken’: Joseph Conrad, Hart der duisternis (vertaling Bas
Heijne) en Jean-Jacques Rousseau, Overpeinzingen van een eenzame wandelaar
(vertaling Leo van Maris).
◆ Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Stichting Perdu verschijnt de
jubileumuitgave Twintig epifanieën. Twintig auteurs zijn uitgenodigd om in een korte
bijdrage hun persoonlijke ervaring van epifanie te beschrijven. Met bijdragen van
onder anderen M. Februari, K. Schippers en Martin Reints.

Maart
◆ Johnny van Doorn, Verzamelde Gedichten. (De Bezige Bij)
Ook in maart verschijnt bij De Prom Archief Johnny van Doorn. Beschouwingen
en interviews samengesteld door Hans Dütting.

April
◆ Laatste Céline-vertaling van Frans van Woerden, Normance, waarmee het
roman-oeuvre van Céline in het Nederlands wordt gecompleteerd. Daarnaast
verschijnt ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag een boekje van René
Spork over de bezoeken van Céline aan ons land in de jaren twintig, met veel
onbekend feiten- en fotomateriaal: Céline in Nederland. (Meulenhoff)
Bij De Arbeiderspers verschijnt in mei als Privé-domein van Céline: Sterven of
liegen. Brieven, interviews en documenten, gekozen, ingeleid en vertaald door Jan
Versteeg.
◆ Bij Feministische Uitgeverij Vita verschijnt ter gelegenheid van het eenjarig
bestaan een biografie van Victoria Glendinning over Vita Sackville-West.
Bij uitgeverij IJzer verschijnt dit jaar een integrale vertaling van de briefwisseling
tussen Vita Sackville-West en Virginia Woolf.
◆ Renate Rubinstein: Verzameld werk deel 3 (april). Verzameld werk deel 4
verschijnt in november 1994 en vormt het slotdeel, waarin het ongebundelde werk
is opgenomen. (Meulenhoff)
◆ Aya Zikken, Drieluik Sumatra. Aya Zikken, die in september 75 jaar wordt,
verzamelt in Drieluik Sumatra drie boeken - Een tijger op je stoep, De Atlasvlinder,
Terug naar de Atlasvlinder - die zich laten lezen als een speurtocht naar haar
jeugdjaren in Nederlands-Indië. (Nijgh & Van Ditmar)

Mei
◆ Portugal-maand bij De Arbeiderspers ter gelegenheid van Lissabon Culturele
Hoofdstad van Europa 1994. Naast vele herdrukken verschijnen de volgende boeken:
David Birmingham, Geschiedenis van Portugal; Marion Kaplan, Handboek Portugal.
Achtergronden van land en volk; en J. Rentes de Carvalho, La coca, over het
oprukken van de drugsmafia.
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Bij uitgeverij De Prom verschijnt in april, ook ter gelegenheid van Lissabon 1994,
De wonderdokter van Jorge de Sena, een novelle van de Portugese literaire
duivelskunstenaar (1919-1978) in een vertaling van Arie Pos.
◆ J.J. Oversteegen, grote Cola Debrotbiografie, deel 1: In het schuim van grauwe
wolken. Deel 2, Gemunt op wederkeer, verschijnt in augustus 1994. (Meulenhoff)

Augustus
◆ Wim Hazeu, Slauerhoff. Biografie van het leven van de dichter en prozaïst J.
Slauerhoff (1898-1936). (De Arbeiderspers)

September
◆ Net als vorig jaar lanceert De Arbeiderspers een aantal debutanten in één keer.
Gepland zijn: Hans Dekkers, Begrafenis van de sardine en Arie Storm, Hémans
duik.

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

106

November
◆ James Joyce, Ulysses. Nieuwe vertaling van Paul Claes en Mon Nys. Vijfentwintig
jaar geleden (1969) verscheen Ulysses voor het eerst in het Nederlands. (De Bezige
Bij)

Bijzondere aangekondigde boeken 1994
Januari
◆ Cormac McCarthy, Al de mooie paarden (De Arbeiderspers)
Vertaling van de roman die eind 1992 werd bekroond met de National Book Award
in Amerika. Weldra zullen ook vertalingen verschijnen van Blood meridian, Suttree
en Child of God.

Februari
◆ Nicholson Baker, De fermate (Nijgh & Van Ditmar)
Wereldprimeur, verschijnt in Nederland (in vertaling) een dag voor de publikaties
in Engeland en de Verenigde Staten. Literair-pornografische roman.
◆ Mark Frost, De lijst van 7 (De Prom)
Vertaling van de debuutroman van Mark Frost, die samen met David Lynch het
scenario schreef voor de televisieserie Twin Peaks.
◆ Frederic Prokosch, Negen dagen naar Mukalla (Coppens & Frenks)
Roman. De vijfentwintigste titel die bij Coppens & Frenks verschijnt.
◆ Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
In het midden van de achttiende eeuw gesitueerde roman van 760 bladzijden.

Maart
◆ Adriaan Venema, Het dilemma (De Arbeiderspers)
◆ Leo Vroman, Warm, rood, nat en lief (Contact)
‘Wetenschappelijke autobiografie’ van dichter en hematoloog Leo Vroman. Het
door de auteur zelf geïllustreerde boek bestrijkt niet alleen zijn wetenschappelijke
loopbaan in de Verenigde Staten, maar ook zijn jeugd, zijn verblijf in Nederlands-Indië
en zijn detentie in een Japans kamp tijdens de oorlog. De IKON zal volgend jaar een
televisiedocumentaire uitzenden, waarin aandacht aan leven en werk van Vroman
zal worden geschonken.

April
◆ A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming. Een requiem (Querido)
Roman buiten de cyclus ‘De tandeloze tijd’ om.
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◆ Thomas Vaessens, De lichte waanzin van het onmogelijke. Paul van Ostaijen
en het dichterschap (Kwadraat)
Biografie.

Mei
◆ Jan de Hartog, De buitenboei (De Prom)
Nieuwe, 390 bladzijden tellende roman. Hoofdpersoon Martinus Harinxma, al
bekend uit De Kapitein, De Commodore en De Centurio, is inmiddels tweeëntachtig
jaar, weduwnaar en woont alleen in een bungalow in het zuiden van Frankrijk. Ter
gelegenheid van De Hartogs tachtigste verjaardag in april 1994 verschijnt ook een
nieuwe druk (de 45ste) van Hollands Glorie.
◆ Willem Brakman, Late vereffening (Querido)
Roman. Een zoektocht naar de vader.
◆ Andreas Burnier, De wereld is van glas (Meulenhoff)
Roman.
◆ Amin Maalouf, De rots van Tanois (Arena)
Vertaling van met de Prix Goncourt 1993 onderscheiden roman van de
Frans/Libanese schrijver.
◆ P.F. Thomése, Heldenjaren (Querido)
Eerste roman van de ako Literatuur Prijs winnaar van 1991. Hoofdfiguur
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Herman Visch wordt gedreven door een groot verlangen en tegengehouden door
aarzelingen en bedenkingen.
◆ D.H. Lawrence, Etruskisch testament (IJzer)
Vertaling door Frank Mommersteeg van Lawrence's op zijn sterfbed geschreven
geestelijk testament. Een mengeling van essay, reisverslag en introspectie waarover
Anthony Burgess opmerkte dat het beschouwd moet worden als ‘de neerslag van
een stervend man die zich laaft aan de bronnen van een aan het leven gewijde
beschaving’.

Juni
◆ Theo Thijssen, In de ochtend van het leven (De Arbeiderspers)
De jeugdherinneringen van Theo Thijssen in de Privé-domeinreeks. Bezorgd en
van een nawoord voorzien door Rob Grootendorst. Verschijnt aan de vooravond
van de opening van het Amsterdamse Theo Thijssen-museum.

Augustus
◆ Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
Eerste roman van bekroonde dichteres van Soldatenliederen en Jachtscènes.
◆ Juan Filloy, Op Oloop (Coppens & Frenks)
Roman. Verslag van een binnen een bestek van twintig uur desintegrerende
persoonlijkheid. De Argentijnse schrijver Juan Filloy hoopt op 1 augustus honderd
jaar te worden.

September
◆ Peter Høeg, Juffrouw Smilla's gevoel voor sneeuw (Meulenhoff)
Grote roman van de jonge Deense schrijver.
◆ Manuel Vázquez Montalbán, Autobiografie van Generaal Franco (Menken,
Kasander & Wigman)
Roman. In 1992 in Spanje verschenen ter gelegenheid van de honderdste
geboortedag van Franco. De definitieve afrekening van Montalbán met de persoon
die hem een deel van zijn leven het schrijven onmogelijk heeft gemaakt. Historische
feiten worden in dit boek op virtuoze wijze gekleurd door de persoonlijke visie van
Montalbán.

Oktober
◆ Deidre Bair, Anaïs Nin (Anthos en Manteau)
Na haar veelgeprezen biografie van Simone de Beauvoir, reconstrueert Bair nu,
aan de hand van veel nieuw bronnenmateriaal, het bewogen leven van Anaïs Nin.
◆ Wolfgang Koeppen, Duiven in het gras (Thoth)
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Eerste roman van de ‘trilogie van de mislukking’. Het boek schildert figuren en
gebeurtenissen op een enkele dag in het München van 1949.
◆ Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
Nieuwe roman.

Poëzie 1994
◆ A.D., Folklore imaginaire de Flandre (Querido)
Bezorgd door Jacques Hamelink.
◆ Benno Barnard, Tijdgenoten (Atlas)
◆ Dirk van Bastelaere, Diep in Amerika (Atlas)
◆ Arie van den Berg, Blijmoedig aan het graf te denken (Atlas)
◆ Arno Breekveld, Zeppelin (Contact)
◆ Hugo Brems & Herman de Coninck, De honderd beste gedichten van deze
eeuw. Vlaanderen (De Arbeiderspers)
Bloemlezing van de honderd Vlaamse lievelingsgedichten van Hugo Brems en
Herman de Coninck.
◆ Daan Bronkhorst, Chinese dichters. Drieduizend jaar Chinese poëzie (De Prom)
Honderd gedichten met beschouwingen, vertalingen en essays van Daan
Bronkhorst.
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◆ Huub Beurskens, Aangod en de afmens (Meulenhoff)
◆ Frans Budé, Maaltijd (Meulenhoff)
◆ Hugo Claus, Verzamelde Gedichten (De Bezige Bij)
Ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
◆ Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg. Over poëzie (De
Arbeiderspers)
Essays.
◆ Maria van Daalen, Het Hotel (Querido)
◆ Charles Ducal, Moedertaal (Atlas)
◆ Anna Enquist, Een nieuw afscheid (De Arbeiderspers)
◆ Koos Geerds, Insekten (De Arbeiderspers)
◆ Guillaume van der Graft, Wat heeft Cecilia gezien? (De Prom)
◆ Piet-Hein Houben, Schilderslinnen (Querido)
◆ Atte Jongstra en Arjan Peters, Dichten over dichten (Contact)
Een bloemlezing poëticale poëzie van meer dan vijfhonderd gedichten uit de
negentiende en twintigste eeuw.
◆ Hans Kloos, De hand boven het hoofd (Contact)
◆ Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers)
De verzamelde gedichten van Gerrit Komrij in een luxe gebonden editie.
◆ Maatstaf (De Arbeiderspers)
Dubbelnummer over poëzie ter gelegenheid van de Boekenweek 1994 met
bijgeleverd de ook afzonderlijk verkrijgbare kleine bloemlezing Alle Poëten. 33
gedichten uit het poëziefonds van De Arbeiderspers, samengesteld door Peter de
Boer en Ed Leeflang.
◆ Michel van der Plas, De oevers bekennen kleur (Anthos)
Ter gelegenheid van het Boekenweekthema verschijnt het verzameld poëtisch
oeuvre van Michel van der Plas. Zijn oorspronkelijk werk, maar ook zijn vertalingen
van onder anderen Eliot, Cummings, Hugo en Claudel.
◆ Gérard de Nerval, Hersenschimmen/Les Chimères (Querido)
Tweetalige poëzie-uitgave in de vertaling van Paul Claes.
◆ Pierre Reverdy, Witte stenen (Perdu)
Bloemlezing uit de poëzie van een kubistische dichter.
◆ Rob Schouten & Rogi Wieg, De honderd beste gedichten van deze eeuw.
Nederland (De Arbeiderspers)
Bloemlezing.
◆ Nico Slothouwer, Liefdesstratenplan (Nijgh & Van Ditmar)
Verzameld werk van de in 1987 op jonge leeftijd overleden dichter.
◆ Hedwig Speliers, Het oog van Hölderlin (Manteau)
◆ Toon Tellegen, Tijger onder de slakken (Querido)
◆ Hans Tentije, Van Lente en Sterfte (De Harmonie)
◆ Thomas Tidholm, Werken (Perdu)
Bloemlezing uit de poëzie van moderne Zweedse dichter.
◆ J. van Tooren, Haiku. Een jonge maan (Meulenhoff)
Goedkope editie van de haiku-classic ter gelegenheid van de Boekenweek.
◆ Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters
(Kwadraat)
Thematische poëziebloemlezing.
◆ Eddy van Vliet, Poëzie (De Bezige Bij)
Bloemlezing. Overzicht van vijftig jaar poëzie, van de jaren vijftig tot en met de
jaren negentig van deze eeuw.
◆ Hans Warren, Spiegel van de Moderne Nederlandse Poëzie (Meulenhoff)
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Goedkope editie ter gelegenheid van de Boekenweek.
◆ Jan Kees van de Werk, Stenen schaduw (De Prom)
◆ Anton van Wilderode, Ex Libris (De Prom)
Keuze uit zijn oeuvre door hem zelf samengesteld.
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3 Leesclubs
‘Dat is mevrouw Zwaan van het leesclubje,’ zei de wasvrouw.
‘O God,’ zei ik.
WILLEM BRAKMAN, Leesclubje
Willem Brakman schetst in zijn roman Leesclubje (1985) een curieus beeld van
leesclubjes. Volgens de knorrige ik-verteller, een typische Brakman-held door wie
feit en fictie niet altijd even helder uit elkaar worden gehouden, is het een oord ‘waar
vreselijke dingen gebeuren met boeken...’. Het wekt daarom waarschijnlijk geen
verwondering dat het schromelijk uit de hand loopt wanneer juist deze protagonist,
met zijn sombere visie, ingaat op de uitnodiging van zo'n clubje om tijdens een van
hun bijeenkomsten eens iets te vertellen over zijn ‘grote leeservaringen’. De politie
moet eraan te pas komen om de man, als attractie binnengehaald, uiteindelijk als
was hij uitschot op hardhandige wijze uit de zaal te smijten. Een van de leden van
het leesgezelschap, dat voornamelijk uit oudere dames bestaat, wijst daarbij en
passant nog even op de gulp van de verteller, die inderdaad moet constateren: ‘hij
stond wagenwijd open’, en daaraan toevoegt: ‘zo iets overkomt iedereen, maar voor
mij was het net te veel, snikkend liep ik de straat op, beide handen voor het gezicht:
“Wat een avond... wat een avond! maar wat een belangstelling allemaal!”’
De toenemende interesse voor de deelname aan leeskringen, leesclubjes of
leesgezelschappen - naar schatting delen 50 000 tot 100 000 mensen hun
leeservaringen op een dergelijke wijze - weerspreekt de gedachte dat de
bijeenkomsten in werkelijkheid vaak op een fiasco uitlopen. De clubjes en clubs
verheugen zich zelfs in een dermate grote populariteit, dat het er alle schijn van
heeft dat alleen door het lezen in groepsverband een behoorlijke leescultuur in stand
wordt gehouden. Het échte lezen - in je eentje, in stilte, ver van al het straatgewoel
- wordt tegenwoordig slechts beoefend door een bizarre enkeling, een solerende
waaghals. De meeste mensen zoeken voor het verrichten van het inspannende
karwei dat het lezen van een boek nu eenmaal is, steun bij anderen. In het boekje
Handleiding voor Leeskringen beschrijft Marita Mathijsen beeldend welke gevaren
er aan het lezen op eigen houtje kunnen kleven. Zij ziet lezen als een unieke en
eenzame ervaring, die schokkend, bevrijdend of aangrijpend kan zijn. In elk geval
‘gebeurt er iets met een lezer’. Mathijsen acht het niet onverstandig om na ‘de
afzondering en afsluiting die lezen met zich meebrengt, de beleving met anderen
te delen’. Bovendien bouwt men dan die speciale verwantschap op ‘die men voelt
met lezers die houden van dezelfde boeken’. Het beeld dringt zich op van
overlevenden van een vliegramp, die vaak de behoefte hebben erover te praten.
Ook bij leesclubjes staat het uitwisselen van adembenemende ervaringen centraal.
Na een avondje gesteund en gesterkt te zijn door de groep, kan men er weer een
tijdje tegen en waagt men zich aan een volgend boek.
Men moet ook wel, constateert Willem Pijffers in de populistische sociologische
studie Zoeken naar nieuwe idealen. Het levensgevoel van de jaren negentig. Hij
stelt vast dat we in een tijd leven ‘waarin het aanzien wordt verhoogd met
immaterialia, zoals een interessante kennissenkring of het lidmaatschap van een
club die een overzichtelijk stukje van de werkelijkheid in beheer heeft’. Zo'n club
kan een leeskring zijn, waarbij men bij
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voorbeeld één keer in de vijf weken bij elkaar komt om een spraakmakend boek te
bespreken, dat men speciaal voor die avond ook gelezen heeft. Het lidmaatschap
van een dergelijke club dwingt de vrijetijdsarme, drukbezette moderne mens een
gaatje in zijn agenda te maken om iets aan cultuur te doen, en zo zijn
maatschappelijk aanzien op peil te houden. De stichting ‘De Literaire Salon’ heeft
dit gat in de markt ontdekt. Zij biedt een ‘Broodje Literatuur’ aan. Bedrijven kunnen
tegen betaling van 2500 gulden vijf lunchpauzelezingen in huis halen, met als
afsluiting een echte schrijver. Elma Drayer beschreef voor Vrij Nederland (30-10)
de lunch die Maarten 't Hart zich goed liet smaken bij het Amstelveense
reclamebureau FHV/BBDO: ‘De schrijver verscheurt, conform zijn reputatie, een redelijk
aantal vruchten en een enorme stapel broodjes.’ De reclamemakers die aan de
lunch deelnemen hebben het idee bij de happy few te horen. ‘Dit zijn,’ zegt een van
hen, ‘mensen die in principe al geïnteresseerd zijn. Persoonlijk denk ik dat mensen
die niet lezen, echt verloren zijn. We merken het in ons eigen vak. Er komt steeds
minder tekst, het gaat er echt uit. Er is zoveel beeld beschikbaar.’
Naast het elkaar ondersteunen bij de intensieve leesarbeid door elkaar op te vangen
na de schokkende ervaringen die men bij het lezen van een boek opdoet én het
opkrikken van de eigen intellectuele marktwaarde, sturen sommige leesclubs dus
ook aan - vergelijk de lunch die de reclamemakers hadden met Maarten 't Hart - op
de persoonlijke ontmoeting met een schrijver. Niet alleen is een ontmoeting met
zo'n interessante persoonlijkheid spannend en onderhoudend, ook willen veel
deelnemers aan een leesclub zélf wel eens de bedenker van al het fraais dat ze
gelezen hebben aan de tand voelen over hoe het nu allemaal begrepen dient te
worden. Zo haalt W. Woltz in het artikel ‘Honderden leesclubs in Nederland. Hobbits
zijn gek op feesten’ (NRC Handelsblad, 26-4-1991) een deelneemster van een
leeskring in Heerhugowaard aan, die naar aanleiding van een van de verhalen in
Margriet de Moors Dubbelportret opmerkt: ‘Dat vind ik nou zo jammer hè, dat je niet
te weten komt waarom die man zelfmoord heeft gepleegd. Dat zou ik Margriet de
Moor wel eens willen vragen.’ Volgens Jef van Gool in zijn bijdrage aan het boekje
Handleiding voor Leeskringen blijkt het verlangen naar een ontmoeting met een
auteur misschien wel om een wezenlijke behoefte te gaan die een ‘verdieping van
kennis en beleving’ teweeg kan brengen. Hij geeft een tip hoe een schrijver
daadwerkelijk binnen de kring kan worden gehaald. Na zijn constatering dat het
voor een leeskring van bij voorbeeld tien personen behoorlijk in de papieren kan
lopen om een schrijver uit te nodigen, reikt hij oplossingen aan om de kosten te
drukken: ‘Zo kan het evenement worden georganiseerd samen met één of meer
andere leeskringen uit de regio of samen met de bibliotheek. Of men kan
familieleden, vrienden en kennissen van de leeskringleden in de gelegenheid stellen
aanwezig te zijn en dan de kosten met elkaar delen.’ Ook kan de Stichting Schrijvers
School Samenleving (SSS) - die als doelstelling heeft het stimuleren van de
belangstelling voor lezen, boeken en literatuur bij volwassenen en kinderen - hierbij
bemiddelend optreden. Het bureau van de Stichting Schrijvers School Samenleving
kan adviseren bij een keuze van een auteur, legt contacten, stelt het contract op,
geeft adviezen voor voorbereiding en organisatie en kan in sommige gevallen een
bescheiden subsidie op het honorarium verlenen.
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Hoeveel geld men ook bij elkaar brengt: overleden auteurs kunnen nooit meer ter
verantwoording worden geroepen, en dat steekt soms. Tijdens een bijeenkomst van
een leeskring die viel binnen het kader van het onderwijsprogramma van de
Volksuniversiteit Castricum, werd docent Arie Storm na de bespreking van Marcellus
Emants' klassieker Een nagelaten bekentenis verrast door de vraag van een van
de deelnemers ‘of ze die Emants later nog te pakken hebben gekregen’. Storm
vertelt dat het hem in het algemeen opviel dat de leeskringdeelnemers sterk tenderen
naar een vereenzelviging van de auteur met zijn hoofdpersoon: ‘Zo vond men het
eigenlijk maar belachelijk dat Louis Couperus schreef over Eline Vere, want “wat
weet zo'n man nou van wat er allemaal in zo'n meisje omgaat”.’ Deze kritiek op
Couperus kwam misschien extra sterk naar voren door het feit dat de leeskring die
Storm verzorgde uitsluitend door (oudere) dames werd bezocht: ‘Dat bracht enkele
complicerende factoren mee bij de discussie over een boek. Zo ontaardde het
gesprek over Van Eedens Van de koele meren des doods bijna in een
exhibitionistische groepsbiecht over de seksuele dwangbuis waarin de dames zich
in de jaren dertig van onze eeuw opgesloten hebben gevoeld.’ Storm begeleidt
inmiddels geen leesclubjes meer, maar heeft zelf een boek geschreven: ‘De
hoofdpersoon is van het mannelijk geslacht en heeft ongeveer mijn leeftijd. Het
verschijnt dit jaar bij De Arbeiderspers. Ik ben benieuwd wat de dames ervan zullen
vinden.’
Het zijn vooral vrouwen die zich fanatiek storten in het leeskringgebeuren. Ook
W. Woltz viel het op tijdens een gezamenlijke avond van diverse leesclubs in Drenthe.
Nelleke Noordervliet leest die avond voor en beantwoordt vragen. In de pauze vraagt
Woltz aan enkele vrouwen waarom er geen mannen zijn: ‘[...] de echtgenoten lezen
alleen non-fictie, of ze klussen, of ze zitten op het koor. Eén dame, gespreksleidster
van een leesclub, zegt fier dat vrouwen meer geduld hebben en meer dan mannen
geïnteresseerd zijn in menselijke relaties en gevoelens. En dan, het is altijd zo
geweest, de leesclubs zijn tenslotte opgericht door de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen.’ Leesclubs hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld in de
emancipatiestrijd. Een van de overwegingen die hebben geleid tot het oprichten
van de literatuurclubs in Drenthe is geweest dat vrouwen de mogelijkheid moesten
krijgen zich met elkaar te oriënteren op maatschappelijke thema's. Jef van Gool
schrijft in Handleiding voor Leeskringen: ‘Tot op de dag van vandaag mogen de
emancipatorische effecten van de literatuurclubs niet worden onderschat. Veel leden
blijken het lidmaatschap met name te waarderen omdat het bijdraagt “tot een
verbreding van de persoonlijke en algemene ontwikkeling”.’
Bij leesclubs ligt voortdurend het gevaar op de loer dat ze ontaarden in praatgroepen
waarin uitsluitend maatschappelijke thema's centraal staan, waardoor het literaire
boek uiteindelijk naar de achtergrond verdwijnt. Een manier om deze klip te omzeilen
is wellicht om binnen een leeskring één auteur centraal te stellen. Niet zelden leidt
dit tot ware literaire genootschappen waarbij leven en werken van één schrijver de
bindende elementen vormen. Zo'n gezelschap is de Willem Brakmankring. Dit is
weliswaar niet in strikte zin een leesclub, maar wel wordt er binnen de kring gewerkt
aan het opzetten van iets dergelijks. Albert Megens, de secretaris van de Willem
Brakmankring, spreekt van ‘een zogenaamde fanclub’, die bijeenkomt om per
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keer een werk van Brakman samen te gaan lezen en herlezen, onder leiding van
de Brakmanspecialist Gerrit Jan Kleinrensink. De Willem Brakmankring telt ongeveer
zestig leden die zich voor een groot deel uit wetenschappelijke of beroepsmatige
belangstelling bezighouden met de bestudering van het werk van de maëstro. Alles
wat er over Brakman verschijnt wordt bijgehouden, er verschijnt eens in de zoveel
tijd een nieuwsbrief en er wordt vergaderd. Maar het bestuur is bang zijn grip te
verliezen op de gewone liefhebber van het werk en vandaar dat er plannen bestaan
om een leesclub op te zetten. Kleinrensink heeft al eerder ervaring opgedaan met
het begeleiden van dergelijke groepen. Ook hij constateert dat het ‘samen lezen en
bespreken van boeken blijkbaar vooral onder vrouwen enorm sterk leeft. En,’ zo
meent hij, ‘ze zijn daarbij erg sterk gericht op de eigen ervaring, in de sfeer van: als
ik dat nou allemaal zo over die hoofdpersoon lees, dan pakte ik de opvoeding van
mijn zoon wel even heel anders aan. Ja, soms begreep ik niet waar ik naar aanleiding
van de bespreking van een literair boek allemaal in verzeild raakte.’ De plannen
voor de Brakmanleesclub verkeren overigens nog in een beginstadium. De afstand
tussen de leden onderling vormt een probleem. ‘De Vestdijkkring heeft zo'n zeven
à acht leeskringen die over verschillende regio's zijn verspreid. Daar hebben wij niet
genoeg leden voor.’ Komt het echter allemaal goed van de grond, staat dan de
roman Leesclubje als eerste op het programma? Kleinrensink lacht hartelijk, maar
zegt dat het niet alleen aan hem ligt: ‘Ik denk dat ik voorstel om met het vroege werk
te beginnen, om vandaar uit te kijken hoe lijnen in het nieuwere werk zijn terug te
vinden.’
Er zijn kortom vele redenen om deel te nemen aan een leesclub, of om er zelf een
op te zetten. Jef van Gool onderscheidt in Handleiding voor Leeskringen sociale,
intellectuele, emancipatorische, pedagogische, educatieve, ideële, en commerciële
motieven. Het voornaamste is natuurlijk dat men plezier beleeft aan het samen
praten over boeken. En wel zoveel plezier, dat dit opweegt tegen het feit dat elke
avond die men doorbrengt met het praten over boeken verloren gaat voor het
daadwerkelijk lezen van boeken.
Potentiële deelnemers van leesclubjes kunnen zich wenden tot diverse instanties.
In hoofdstuk 5.3 zijn de nodige adressen opgenomen. Bovendien is voor het opzetten
van een leesclub geen vergunning vereist. Men kan het dus ook altijd op eigen
houtje proberen. Dan valt men binnen de categorie wilde leeskringen.
Een handige uitgave voor hen die zelf iets willen opzetten, maar ook voor meer
algemene informatie, is het hier eerder aangehaalde boekje Handleiding voor
Leeskringen, waarin onder meer een praktische handleiding is opgenomen hoe
zoiets aan te vatten. Het is een uitgave van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum, Postbus 93054, 2509 AB Den Haag. Over leesclubs in de eigen woonplaats
kan ook vaak relevante informatie worden verstrekt door de plaatselijke bibliotheek.
Andere belangrijke instellingen zijn de Stichting Schrijvers School Samenleving en
Stichting De Literaire Salon. Een van de voornaamste activiteiten van deze laatste
stichting is de organisatie van cursussen moderne Nederlandse letterkunde na 1945.
Verder organiseert De Literaire Salon onder andere literaire reizen en lezingen. Ook
de Volksuniversiteit zet regelmatig leeskringen op (algemene informatie:
070-3655808). Tot slot zijn er de vele genootschappen die zich richten op één
schrijver. Enkele hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 5.3.
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4.1 Dichters & de staat der dichtkunst
Sommige dichters kunnen misschien van de wind leven, maar de meeste zouden
beslist te gronde gaan als ze alleen van hun gedichten moesten bestaan. Een
anonieme dichter uit circa 1300 schreef: ‘Van dichten comt mi cleine bate. / Die
lieden raden mi dat ict late, / Ende minen sin niet en vertare.’
Aan die schrale toestand is zevenhonderd jaar later niet veel veranderd. Zelfs
Bertus Aafjes, die toch tientallen jaren lang een van de beter verkochte dichters
was, vertelde in 1980 in een interview met Jan Brokken dat hij rozenkweker zou
willen worden als hij nog een keer op aarde terug kon komen. ‘Maar zeker geen
dichter. Waarom niet? Omdat het een uiterst pijnlijk en vermoeiend vak is.
Onmenselijk zwaar. Je mag jezelf nooit herhalen. Routine is de dood van iedere
dichter. Altijd weer iets nieuws verzinnen. Doodvermoeiend. Bovendien sleur je je
vrouw en kinderen mee in een avontuur dat zowel financieel als sociaal hopeloos
is. Ik heb eens gedicht: “ik gaf het feest/zelf zat ik in het duister”. Nou, zo is het.’
Het is misschien nog erger. Van de opbrengst van de meeste dichtbundels kan
geen dichter een fatsoenlijk feest houden. De laatste jaren is Jean Pierre Rawie de
enige uitzondering. Zijn bundel Onmogelijk geluk werd - een zeldzaamheid als het
om gedichten gaat - zowaar een bestseller. Er werden in 13 drukken meer dan 26
000 exemplaren van verkocht, een oplage waarmee hij overigens nog lang niet die
van Neeltje Maria Mins bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966) benadert.
Daarvan werden in 19 drukken 74 700 exemplaren verkocht. Maar de titel van
Rawies bundel gaf al aan dat het verdiende geld in dit geval nooit meer dan een
pleister op de ongeneeslijke wonde kon zijn. Het moet overigens een troostrijke
gedachte voor de Nederlandstalige dichters zijn dat voortaan één van hen jaarlijks
een flink geldbedrag zal overhouden aan een bundel. In 1994 wordt immers voor
het eerst de VSB Poëzieprijs uitgereikt. Voor de dichter van de winnende bundel ligt
50 000 gulden klaar.
Dit hoofdstuk had moeten beginnen met een verhaal vol cijfers en statistieken over
de sociaal-economische status van de dichtkunst in de Nederlandse letteren van
de afgelopen honderd jaar. Daartoe werden vele uitgeverijen en letterkundige
instellingen bestookt met talrijke vragen, waarvan er echter veel - té veel onbeantwoord bleven.
Het neemt niet weg dat ook heel wat vragen wel beantwoord werden. Het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds leverde een overstelpende
hoeveelheid materiaal, waaruit blijkt dat er in de loop van deze eeuw ontzettend
veel Nederlandstalige poëzie vertaald is. Alleen al tussen 1983 en 1993 registreerde
het Produktiefonds 124 uitgaven van vertaalde Nederlandse poëzie, waarvan 56
bloemlezingen.
Marja Hageman (Documentatiecentrum Speurwerk/FEI) verschafte statistieken
van de poëzieproduktie op de Nederlandse boekenmarkt tussen 1961 en 1991.
1962 was het magerste jaar. Toen verschenen er niet meer dan 92 dichtbundels
(inclusief herdrukken). 1984 was het beste jaar, met 412 dichtbundels (inclusief
herdrukken). De statistieken laten ook een zekere ontwikkeling zien. De titelproduktie
schommelde in de jaren zestig rond de 100 per jaar, liep in de jaren zeventig gestaag
op naar ruim 200 en schoot rond 1980 door naar circa
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300. Vanaf 1988 is er echter duidelijk sprake van een dalende lijn: van 356 (1988),
309 (1989), 279 (1990) naar 267 (1991). In diezelfde periode schommelde het
titelaanbod van poëzie bij het Centraal Boekhuis rond de 1000: 1013 (1987), 984
(1988), 985 (1989), 947 (1990), 939 (1991), 946 (1992) en 1043 (1993).
Over de titelproduktie van dichtbundels gesproken: hoe moeilijk het is over zelfs
de meest recente jaren betrouwbare cijfers te verstrekken, blijkt al uit de verschillen
in aantallen die door Speurwerk (Hageman) verstrekt worden en de aantallen bundels
die door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zijn gearchiveerd. Het depot van
Nederlandse publikaties in de KB bewaart vanaf 1974 van elke Nederlandse publikatie
één exemplaar. Wie zoekt op het trefwoord gedichten oorspr.- Nederlands zal van
1981 toten met 1991 precies 5498 verschillende titels tellen, terwijl Speurwerk over
exact diezelfde periode niet meer dan 3587 in druk verschenen bundels telt. Een
aardige bijzonderheid over de dichtersdichtheid in de Nederlandse literatuur van de
afgelopen honderd jaar vermeldde R. Storm (chef collectievorming &
onderwerpsontsluiting van de Koninklijke Bibliotheek) in zijn brief in antwoord op
onze vragen: ‘Enige jaren geleden heeft iemand alle namen genoteerd van dichters
van na 1880 van wie wij werk bezitten. Het totaal bedroeg omstreeks 2300 namen
[...] sommige van hen publiceerden maar één werkje, anderen weer vijftig.’ Die
iemand was Arjan Peters, die dit speurwerk verrichtte in het kader van de samen
met Atte Jongstra gecompileerde bloemlezing Dichten over dichten. Bloemlezing
uit de Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw.
Al deze interessante weetjes en opmerkelijke cijfers kunnen niet verhelen dat er
voor ons geen duidelijk beeld ontstond over de staat van de moderne dichtkunst,
zeker niet over die aspecten van de dichtkunst waarvan wij door middel van het
stellen van gerichte vragen een helder beeld hadden willen krijgen. Daarvoor waren
de verstrekte gegevens al met al te diffuus, voorlopig, incompleet en contradictoir.
Dat laatste geldt in nog sterkere mate voor de respons van uitgevers. Er werd
spaarzaam of anders vrijwel zonder uitzondering met de grootste bondigheid
gereageerd op de vele (vijf) vragen die wij hadden. Zoveel extra huiswerk - dat kon
er in de altijd drukke herfstweken voor veel uitgevers niet meer bij. Onze vragen
waren: (1) Hoeveel bundels heeft uw uitgeverij in de loop der tijden naar schatting
uitgegeven (inclusief verzameld werk-uitgaven, bloemlezingen en vertalingen)? (2)
Kunt u iets zeggen over de volgende zaken: oplagenontwikkeling van dichtbundels
in de loop der tijden; de aantallen per jaar uitgegeven bundels in de loop der tijden;
de prijsontwikkeling van bundels? (3) Wie zijn de best verkochte dichters uit uw
fonds? Welke zijn de best verkochte bundels (en hoeveel zijn er daarvan verkocht)?
(4) Wie zijn de meest vertaalde dichters uit uw fonds? Idem voor bundels. (5) Wie
zijn de meest gebloemleesde dichters? Idem voor gedichten.
Het opmaken van overzichten op basis van de antwoorden op vraag 3, 4 en 5 is
vanwege het uitblijven van reacties van verschillende belangrijke poëzieuitgevers
een zinloze bezigheid, waaruit bovendien een totaal vertekend beeld naar voren
zou komen. Hetzelfde geldt voor vraag 1. Rest ons te vermelden dat uit de
antwoorden op vraag 2 blijkt dat de gemiddelde oplage van dichtbundels in de
afgelopen tien jaar is gezakt van tussen 1250 en 1500 exemplaren naar tussen 600
en 1000 exemplaren, en dat tegelij-
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kertijd de gemiddelde prijs is gestegen van tussen de 20 en 25 gulden naar tussen
de 25 en 30 gulden.
Het lijkt er zo gezien niet alleen op dat uitgevers voor wat betreft poëzie stilaan
kiezen voor minder, maar wel mooier (en dus duurder), maar ook dat de poezie
(zoals Du Perron ooit dichtte) ‘een tijdverdrijf voor enkle fijne luiden’ blijft. Die wat
pessimistische zienswijze wordt echter weersproken door allerlei andere observaties.
Zo halen poëziebloemlezingen steevast hoge oplagen. Die van Meulenhoffs
Dagkalender. Nederlandse poezie (jaarlijks samengesteld door Hans Warren) beslaat
vele tienduizenden, wat toch een indicatie moet zijn dat er in vele huisgezinnen
dagelijks gedichten gelezen worden. Gerrit Komrijs De Nederlandse poëzie van de
19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (Bert Bakker) vond in 9 drukken
over de 100 000 kopers. Dat poëzie een plaats inneemt in de hoofden van veel
mensen blijkt ook uit de weerklank van dichtersmanifestaties als De Nacht van de
Poëzie en Poetry International, of uit het feit dat Teleac begin dit jaar de tijd rijp
achtte een televisiecursus Schrijven van gedichten en verhalen uit te zenden. Battus
bekeek een van die afleveringen en schreef er een stukje over: ‘Er zijn in Nederland
honderdduizenden mensen die miljoenen gedichten schrijven. Er zijn in Nederland
echter maar enkele tientallen dichters die enkele duizenden dichtbundels verkopen.
Er is dus een grote kloof tussen de produktie van poëzie en de consumptie van
poëzie. Er moet veel poëzie doorgedraaid worden.’
‘Moet er werkelijk nog meer poëzie geproduceerd worden, zodat nog meer dichters
onuitgegeven blijven?’ vraagt Battus zich af. De bekeken aflevering stelt hem gerust.
De cursus is een slimme manoeuvre: ‘Onder het mom van een cursus Gedichten
Schrijven wordt ons immers in werkelijkheid Gedichten Lezen en Dichters Kennen
bijgebracht. [...] Ik heb goede hoop dat het velen weerhoudt om zelf te gaan dichten.’
(de Volkskrant, 8-1-1994)
Het Boekenweekthema van 1994 - Gedichten en verzen - is ook allereerst bedoeld
om nog meer mensen uit te nodigen tot het lezen van poëzie. Een dergelijke
uitnodiging bereikte eind vorig jaar al het Binnenhof, toen de PvdA-kamerleden Frits
Niessen en Erik Jurgens de eerste exemplaren van de door hen samengestelde
bloemlezing De heren van Den Haagzijn onderweg. 100 gedichten en verzen over
politiek en maatschappij (Sdu) uitreikten aan de fractieleiders van de vijf grootste
partijen. Niessen en Jurgens vinden dat politici maar eens vaker een gedicht tot
zich moeten nemen: ‘Want kunstenaars weten de realiteit vaak treffender te typeren
dan menige regeringsnota.’
Zo'n aanmoediging hebben vele anderen niet meer nodig. De poëzie is geen
belegen geraakte vorm van literatuur, en een dichter geen levend anachronisme.
‘Het is geen verouderd genre,’ zei Michael Zeeman (dichter, criticus en chef kunst
van de Volkskrant) enkele jaren geleden in Boekblad. ‘Wel het oudste. Het
functioneert tegenwoordig anders. Anton Korteweg wordt al in overlijdensadvertenties
geciteerd. En festivals [...] trekken een groot publiek. Dat is een bewijs van de vitaliteit
van de poëzie. Met andere woorden: in het boekenbedrijf is het een marginale kunst
geworden, in de beleving is het eerder andersom.’ (Boekblad, 12-7-1991)
Menige poëzielezer kan zijn belevingswereld nog verruimen door de kennismaking
met de dichterlijke voorkeuren van een aantal Nederlandse dichters. De redactie
van Mekka vroeg een vijftigtal bekende Nederlandse en Vlaamse dichters
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een persoonlijke toptien in te sturen van de beste Nederlandstalige gedichten van
alle tijden. Daarbij stond ons voor ogen om (geheel volgens de opzet en telling van
de toptienen van recensenten achter in dit boek) een Top Vijftig Aller Tijden van
Gedichten te maken, maar daarvoor was de basis paradoxaal genoeg zowel te smal
als te breed. Te smal, omdat uiteindelijk niet meer dan 26 dichters hun toptien
instuurden. Te breed, omdat die 26 dichters een grote smaakverscheidenheid aan
den dag legden. Ze noemden in totaal maar liefst 223 verschillende gedichten. En
daarvan werden er slechts 17 twee of meer keer genoemd.
Hieronder treft men de dichterstoptienen aan zoals die door de deelnemende
dichters zijn ingestuurd, inclusief de toelichtingen die ruim de helft van de dichters
bij hun lijstjes gaven. Onder aan de individuele lijsten staan drie statistieken: een
topzestien van gedichten die meer dan een keer genoemd zijn, een ranglijst van
dichters die meer dan een keer genoemd zijn, en een puntenklassement van dichters
(volgens de telling van de recensentenlijsten, zie 6.3). Verder commentaar bij die
statistieken is overbodig. Ze spreken, evenals de lijstjes van de afzonderlijke dichters,
voor zichzelf, en er moet vanwege de kleine steekproef niet al te veel gewicht aan
worden toegekend. Alleen dit: de mate waarin de gedichten van Nijhoff rondspoken
in de hoofden van zijn contemporaine collegae is even opvallend als het feit dat een
prominente plaats voor P.C. Boutens, S. Vestdijk en de laatste P.C.
Hooftprijswinnaars Gerrit Komrij en J. Bernlef in diezelfde hoofden ontbreekt. Elke
andere conclusie is nog meer arbitrair. Onder aan elk dichterslijstje staan achter
een asterisk steeds de meest recente bundels van de betreffende dichter vermeld.

H.H. ter Balkt
1 De rondelen van Anthonis de Roovere. In: De gedichten van Anthonis de
Roovere, Zwolle 1955.
2 Martinus Nijhoff, ‘Het lied der dwaze bijen’. In: Verzamelde gedichten,
's-Gravenhage 1963.
3 Herman Gorter, O, als de zon schijnt/en de aard wegkwijnt (De school der
poëzie). In: Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam 1977.
4 J.A. dèr Mouw, Lang rolt, een bol van klank, de knal van 't schot. In: Volledig
dichtwerk, Amsterdam 1986.
5 Guido Gezelle, ‘Bladerval’. In: Gedichten, Utrecht/Antwerpen 1959.
6 Paul van Ostaijen, ‘Melopee’. In: Music-Hall, Amsterdam 1979.
7 Willem Focquenbroch, ‘Gedachten’ (Gehouden in een kanó op zee). In: De
Tweede Ronde 20, 1985.
8 Gerrit Achterberg, ‘Dwingelo’. Verzamelde gedichten, Amsterdam 1963.
9 J. Slauerhoff, ‘Woninglooze’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1992.
10 Lucebert, ‘een liefde’. In: gedichten 1948-1963, Amsterdam 1965.

* Ode aan de Grote Kiezelwal (De Bezige Bij, 1992), Laaglandse hymnen (De Bezige
Bij, 1993)

Huub Beurskens
1 Jos de Haes, ‘Een kus in Ter Kameren’.
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Maurice Gilliams, ‘Tweespraak in de herfst’.
Paul van Ostaijen, ‘Melopee’.
Lucebert, ‘Stand van zaken’. In: Van de roerloze woelgeest, Amsterdam 1993.
Hans Faverey, ‘Zelden heeft de sprong van een panter...’. In: Verzamelde
gedichten, Amsterdam 1993.
6 Hugo Claus, ‘De ingewijde’. In: De Oostakkerse gedichten, Gent 1955.
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7 Gerrit Kouwenaar, ‘de laatste dagen van de zomer’. In: een geur van verbrande
veren, Amsterdam 1991.
8 Leo Vroman, ‘Liefde sterk vergroot’. In: Liefde sterk vergroot, Amsterdam 1981.
9 Herman Gorter, Mei.
10 Stefan Hertmans, ‘Verwensingen in een kloostertuin’. In: Verwensingen
Amsterdam.

* Hollandse wei en andere gedichten (Meulenhoff, 1991), Klein blauw aapje
(Meulenhoff, 1992)

Carla Bogaards
‘Terwijl decemberstormen het water in het westerdok opstuwen schrijf ik op welke
10 gedichten de mooiste zijn, de indrukwekkendste, de tederste, alle door
Nederlandstalige dichters geschreven. Wie doe ik te kort? Velen! Brederode was
de eerste dichter die mij vertelde over de zwaarte van de liefde en de hartstocht. Ik
was dertien of veertien. Tot die tijd werd ik voorgelezen, ingewijd in de poëzie door
mijn oudere zuster en mijn oudere broer. Duitse en Franse gedichten, soms
vertaalden ze de teksten voor me. Soms lieten ze me achter in een stilte die ik vulde
met mijn eigen liederlijke visioenen, opgewekt door de poëzie.
Ik weet niet beter of poëzie hoort bij het leven, de dood, de seizoenen. Dichters
brengen troost en verkwikking. Dichters laten je gedichten schrijven. Een gevoel
van schaamte overvalt me; Judith Herzberg, Ankie Peypers, Martin Veltman, Gorter,
Guido Gezelle, Piet Paaltjens, Jan Kal, Eva Gerlach e.a. worden niet genoemd door
mij! En dat ik mijn eigen gedicht L.S.B. noem? Ik ben toch ook een dichter(es)!’
1 G.A. Bredero, ‘Liedeken’. In: Groot Liedboek, Ad. Donker, Bilthoven/Antwerpen.
2 Anoniem, ‘Van 't kindt van twaelf iaren’. In: Het oudt Haerlems Liedtboeck.
3 H. Marsman, ‘“Paradise Regained”’. In: Verzameld werk, Amsterdam.
4 J. Engelman, ‘Arne Borg’. In: Sine Nomine, Utrecht 1930.
5 Remco Campert, ‘In een moment van neerslachtigheid’. In: Een neger uit
Mozambique, Amsterdam.
6 Bert Schierbeek, ‘de vijgebomen’. In: Formentera, Amsterdam 1984.
7 Adriaan Morriën, ‘Moeders en zonen’. In: Moeders en zonen, Amsterdam 1962.
8 Hugo Claus, ‘Steeds’. In: De Sporen, Amsterdam 1993.
9 Elma van Haren, ‘Amsterdam, 27 mei’. In: Het schuinvallend oog, Amsterdam
1991.
10 Carla Bogaards, ‘Lillian Sugar Baby’. In: Lillian Sugar Baby, Amsterdam 1991.
* De bruinvisvrouw (De Bezige Bij, 1989), Lillian Sugar Baby (De Bezige Bij, 1991)

Arno Breekveld
‘Nijssen Heer Red. Groot is mijn eer U de grootste gedichten die gelukkig klein van
stof kunnen blijken te zijn tot opluchting van U & mij ter hand te stellen, zoals zij
geschreven en gedrukt van titels zijn voorzien en van auteurs die eerder dan ik
geestelijk werden in de poëtiek. Als ik U dan mijn lijst van elf let wel en ik herhaal
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elf [sic etc.] presenteren moet dan maar bij dezen en niet allemaal in de Hoge Taal
geschreven maar wel gelezen, dienstwillig door Arno Breekveld die ook tekende.’
1 Daniil Charms, ‘De mathematicus en Andrej Semjonovitsj’. ‘Ik heb een kogel
uit mijn kop gehaald/Steek hem er weer in/Nee, dat doe ik niet!/Nou dan maar
met.’
2 Adolf Wölffli, ‘Preek en zingdrama 1,868’. (Vertaald en vrij bewerkt door A.
Breekveld, Nederlander) ‘Vinden. De jonge, negentien jaar
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oude, lokkend geklede Bruid, Bruidegom met dolk en revolver achter haar
gestaan.’
Herman Gorter, In de zwarte nacht is een mensch aangetreden. Zelfmoord is
het laatste dat ik doen zal.
Justus de Harduyn, ‘Hola! Wat voys is dit dit?’
‘Segh ick iae, hy seght iae: segh ick neen, hy seght neen:/Lach ick, hy lacht
met my: hy weent, ist dat ick ween:/Swijgh' ick stil, hy swijght mee: spreeck
ick, ick hoor hem spreken.’
Fr. Schiller en J.J. ten Kate (coproduktie), ‘Lied van de klok’.
‘Rood als bloed/is de hemel/Nee, dat is geen morgengloed!/Als uit open
hellekaken/stroomt de zwavel - balken splijten,/Deuren bersten, muren kraken.’
Gerrit Achterberg, ‘Waanzin’. ‘Een zoet ontsteld zijn dagelijks/als vele messen
in mijn bloed.’
Karel van de Woestijne, ‘Gij die mijn kommer-ziekte...’
‘En mijn gezicht dat, stuursch van onbestraalde steilte/bergt als de rotse een
vloed in de overbreekb're korst.’
Lucebert, ‘de amsterdamse school’. ‘O ik ben zo een inzending van een
verwilderde oplossing/Ik zal zeggen de notaris die mij openbreekt/Die mij
ontzegelt (hij is een geest)/Meneer plak mij weer dicht en retourneer mij.’
Hendrik Riemsnijder, ‘Klinkdicht’. ‘Wie wandelt gintsch in stijf en haveloos
gewaad,/Met een verwilderd, strak enopgetoogen wezen? Hij meet zijn’ treden
af; in 't mijmerend gelaat/Is een verstrooijing die elk zigtbaar is, te leezen.’
Willem Elsschot, ‘De baggerman’. Mooi gedicht dat beter ‘De drekvorst’ had
kunnen heten, maar op die titel werd al beslag gelegd door Breekveld, Arno
voornoemd, waarvan akte alhier.
Anoniem (uit de achttiende eeuw), ‘Een nieuw lied op het ABC’. Het systeem
der alfabetiek is gepokt & gemazeld in verband met enige orde in de stroom
der verbeelding. Dichters zouden vaker het alfabet moeten gebruiken om zich
van a tot z overzichtelijk & verstaanbaar te maken.

* De hortus (Contact, 1992, debuut)

Herman de Coninck
‘Ik had er nog “Voor de verre prinses” bij, van Slauerhoff en “Juni juni” van Leeflang,
het laatste is een van de meest jubilerende gedichten die ik ken, maar heeft nogal
tijd nodig voor zijn crescendo, het eerste is waarschijnlijk té romantisch. Ik merk dat
ik enkele keren kies voor een geloofsbelijdenis die mij uit het hart is gegrepen
(Vasalis, Kopland, Minne) maar meestal voor pogingen om het onzegbare te zeggen,
en zeker ook een keer of vier (Gerlach, Faverey, Herzberg, Campert) voor
uitdrukkelijk gestamel. Kortom mijn lievelingsgedichten zijn die waarin een onzegbare
geloofsbelijdenis uitgestameld wordt.’
◆ Remco Campert, ‘Lamento’. In: Rechterschoenen, Amsterdam 1992.
◆ Hugo Claus, ‘Dichter’. In: De Sporen, Amsterdam 1993.
◆ Hans Faverey, ‘Hoe zij recht staat; dat ik zie’. In: Hinderlijke goden, Amsterdam
1985.
◆ Eva Gerlach, ‘De kracht van de verlamming’. In: De kracht van de verlamming,
Amsterdam 1988.
◆ Fritzi Harmsen van Beek, ‘Interpretatie van het uitzicht’. In: Geachte Muizenpoot.
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◆ Judith Herzberg, ‘Burengerucht’. In: Zoals, Amsterdam 1992.
◆ Rutger Kopland, ‘Wie zal de vriend zijn van mijn vriendin’. In: Al die mooie
beloften, Amsterdam 1978.
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◆ Gerrit Kouwenaar, ‘drie heldenzangen’, derde zang (‘Daags voor de vrede zond
onze almachtige’). In: volledig volmaakte oneetbare perzik, Amsterdam 1978.
◆ Richard Minne, ‘Soms tussen tulpen bloeit een tulp vreemdsoortig’. In:
Gedichten.
◆ M. Vasalis, ‘Er zijn dingen die alleen het oppervlak beroeren’. In: Vergezichten
en gezichten, Amsterdam 1954.
* Onbegonnen werk (Manteau, 1984), Enkelvoud (De Arbeiderspers, 1991)

Maria van Daalen
‘Zoiets aardigs als dit lijstje favoriete gedichten maken gebeurt toch weer in grote
haast - misschien ook wel omdat het maken van zo'n keuze niet kán. Maar ik heb
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wat minder vaak gelezen gedichten te
kiezen.’
1 Gertrude Starink, en als je loslaat kleurt mijn aarde wit. In: De weg naar Egypte,
Amsterdam 1980.
2 Eva Gerlach, Dochter, naast kleine schaduwen staan wij. In: Dochter,
Amsterdam 1984.
3 Lela Zečkovič, ‘Landklimaat’. In: Belvédère, Amsterdam 1981.
4 Hans Faverey, Geloof mij toch. In: Tegen het vergeten, Amsterdam 1988.
5 K. Heeroma, ‘O Cranc onseker broosch engien’. In: Liederen en Gedichten uit
het gruuthuse-Handschrift, Leiden 1966.
6 Hadewijch, ‘Hemels kennen der ziel in de enkelvoudigheid van haar oorsprong’.
In: Hadewijch. Een bloemlezing uit haar werken, Amsterdam/Brussel 1950.
7 J.H. Leopold, De lippen van het water leggen zich. In: Verzamelde verzen,
Amsterdam 1982.
8 Arjen Duinker, Toen ik over straat liep, zag ik twee dingen. In: De Revisor 6,
1992.
9 Gerrit Kouwenaar, ‘ceres en landman’. In: een geur van verbrande veren,
Amsterdam 1991.
10 Martinus Nijhoff, ‘Clown’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1976.
* Raveslag (Querido, 1990), Onder het hart (Querido, 1992)

Maarten Doorman
‘Het verwondert me dat eigen gedichten kennelijk mee mogen doen. Welke dichter
vindt zijn/haar eigen werk niet het beste? Bescheidenheidshalve neem ik er slechts
twee van mezelf op. Een verdere geleding breng ik niet aan, het is al erg genoeg
zo veel uit te sluiten. Deze verkiezing vergt voor je het weet een mensenleven - dus
nu maar zonder nadenken in één keer alfabetisch op papier, met schaamteloos
voortrekken van oude liefdes en klassieken.’
◆ Hans Andreus, ‘Sonnet 1’. In: De sonnetten van de kleine waanzin, Den Haag
1957.
◆ J.C. Bloem, ‘De Dapperstraat’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1991.
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◆ Remco Campert, ‘Auto's kunnen rijden in een waas van weemoed’. In: Een
standbeeld opwinden, Amsterdam 1952.
◆ Maarten Doorman, ‘Kap’. In: Weg, wegen, Amsterdam 1985.
◆ Maarten Doorman, ‘Regen koeler en meer wind’. In: De daken op, Amsterdam
1991.
◆ Fritzi Harmsen van Beek, ‘Onduidelijke correspondentie en de nadelige
gevolgen, in twee verzen’. In: Geachte Muizenpoot en achttien andere
gedichten, Amsterdam 1965.
◆ Gerrit Kouwenaar, ‘lege volière in artis’. In: het blindst van de vlek, Amsterdam
1982.
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◆ Lucebert, ‘een liefde’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1974.
◆ Martinus Nijhoff, ‘Het souper’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1963.
◆ Leo Vroman, ‘Vrede’. In: 262 gedichten, Amsterdam 1974.
* Weg, wegen (Bert Bakker, 1985), De daken op (Bert Bakker, 1991)

Serge van Duijnhoven
1 H.C. Pernath, ‘Voor Martine’. In: Stem en Tegenstem, Leuven 1987.
2 Hugo Claus, ‘Nu nog terwijl ik in haar verstrengeld en geknoopt zit’ (XXIX). In:
Alibi, Amsterdam 1970.
3 Hugo Claus, ‘Een bed te Brugge’. In: Van horen zeggen, Amsterdam 1970.
4 J. T'Hooft, ‘'s zomers’. In: Verzamelde gedichten, Antwerpen 1981.
5 J. T'Hooft, ‘Kapitein Nemo spreekt.’ In: Verzamelde gedichten, Antwerpen
1981.
6 Cees Nooteboom, ‘Hotel Beau Rivage’. In: Gesloten gedichten, Amsterdam
1964.
7 J. Slauerhoff, ‘Aan Arthur Rimbaud’. In: Al dwalend (Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1988).
8 Remi Overman, ‘Honing en gif’. In: Honing en gif, Gent 1986.
9 Peter Verhelst, ‘Majorette’. In: Master, Amsterdam 1992.
10 Maarten van den Elzen, ‘Ik laat me mijn goden niet afnemen’. In: De geheimen
van een rivier, Uden 1991.
* Het paleis van de slaap (Prometheus, 1993, debuut)

Anna Enquist
‘Mijn selectie is een echt persoonlijke toptien, in die zin dat ik de gedichten gekozen
heb die in mijn leven een tijd van groot belang zijn geweest, het is dus geen keuze
op grond van literaire criteria. De volgorde wordt niet bepaald door “mooiheid” maar
door de chronologie, dat wil zeggen de leeftijd die ik had toen ik een gedicht mooi
vond. Zo voert de lijst, van onder naar boven, van Piet Paaltjens, wiens ritmische
melancholie mij trof toen ik nog op de lagere school zat tot de geserreerde ontzetting
van Gerrit Kouwenaar, die ik in de afgelopen jaren heb leren waarderen.’
1 Gerrit Kouwenaar, ‘de laatste dagen van de zomer.’ In: een geur van verbrande
veren, Amsterdam 1991.
2 Eva Gerlach, ‘Kijk!’ In: De kracht van de verlamming, Amsterdam 1988.
3 Willem van Toorn, ‘Twee wintergedichten’ tweede gedicht. In: Herhaalde
wandeling. Gedichten 1960-1975, Amsterdam 1977.
4 Rutger Kopland, ‘Drie wintergedichten nr. 1’. In: Het orgeltje van yesterday,
Amsterdam 1988.
5 Ida Gerhardt, ‘Radiobericht’. In: Het levend monogram, Amsterdam 1955.
6 Gerrit Achterberg, ‘Zwevende claim’. In: Spel van de wilde jacht.
7 Lucebert, ik tracht op poëtische wijze. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam
1974.
8 H. Marsman, ‘“Paradise Regained”’. In: Verzameld werk.
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9 Martinus Nijhoff, ‘Het derde land’. In: Vormen.
10 Piet Paaltjens, ‘Hoor ik op Sempre een waldhoorn’ (Immortellen xxv). In: Snikken
en grimlachjes.
* Soldatenliederen (De Arbeiderspers, 1991), Jachtscènes (De Arbeiderspers, 1992)

Jo Govaerts
‘Ik heb het gebruikscriterium gehanteerd. Dat wil zeggen al minstens enkele jaren
tot mijn troost en plezier opduikend in mijn hoofd. Het lijstje zal dus wel meer zeggen
over mij en mijn gang dan over de Nederlandstalige literatuur.
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Volgens dit criterium ben ik maar tot zes geraakt. Zonder dit kwam er geen einde
aan de lijst.’
1 Paul van Ostaijen, ‘Berceuse nr. 2’. In: Music-Hall, Amsterdam 1964.
2 Paul Snoeck, ‘Een clown’. In: Verzamelde gedichten, Antwerpen 1982
3 J.C. Bloem, ‘De Dapperstraat’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1981.
4 Miriam Van hee, ‘Ze kwam de nachten door...’ In: Winterhard, Amsterdam
1988.
5 Godfried Bomans, ‘Spleen’. In: Ongerijmde rijmen, Utrecht 1956.
6 J. Slauerhoff, ‘Maneschijn te Tsjingtao’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam
1988.
* Hanne Ton (Kritak, 1987), De twijfelaar (Kritak, 1989)

Luuk Gruwez
‘Nagenoeg elke bloemlezer heeft de neiging om gedichten te selecteren die minder
bekend zijn. Vaak doet hij dat vanuit de neiging om origineel gevonden te worden,
en dat terwijl gedichten die inmiddels klassiek geworden zijn soms simpelweg ook
de mooiste zijn. Ik kies hier hoofdzakelijk voor klassiekers, om die op bescheiden
wijze te rehabiliteren. Ik kies ook voor het werk van dode dichters: zolang een dichter
niet gestorven is, is zijn gedicht niet af. En ten slotte beperk ik mij - op Multatuli na
- tot deze eeuw: er lijkt mij nauwelijks een valabel criterium te bestaan om de
kwaliteiten van poëzie uit verschillende eeuwen met elkaar te vergelijken. Voor de
gedichten van één enkele eeuw lijkt mij dat al onbegonnen werk. Ik wens in
onderstaande selectie dan ook geen rangorde aan te brengen.’
◆ Gerrit Achterberg, ‘Kindergraf’, In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1964.
◆ Hans Andreus, ‘Sonnet 19’ (Vrouwen, die schrikgrage versierde dieren...). In:
Gedichten 1948-1974, Haarlem 1975.
◆ J.C. Bloem, ‘De gelatene’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1979.
◆ Willem Elsschot, ‘Het huwelijk’. In: Verzen, Amsterdam 1982
◆ Ed. Hoornik, ‘Ik ben de kleine dochter van Jaïrus’. In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1983.
◆ Hans Lodeizen, ‘je hebt me alleen gelaten’. In: Het innerlijk behang en andere
gedichten, Amsterdam 1964.
◆ Multatuli, ‘Ik weet niet waar ik sterven zal’. In: Max Havelaar,
Ontwikkeling-Antwerpen 1971, p. 226.
◆ Jan van Nijlen, ‘Een zoon denkt aan zijn vader’. In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1964.
◆ J. Slauerhoff, ‘Voor de verre prinses’. In: Verzamelde gedichten, Den Haag
1961.
◆ Paul Snoeck, ‘Vijfde gedicht voor Maria Magdalena’. In: Verzamelde gedichten,
Antwerpen 1982.
* De feestelijke verliezer (Manteau, 1985), Dikke mensen (De Arbeiderspers, 1990)

Elma van Haren
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‘Het is mij onmogelijk tien beste gedichten te vinden omdat ik “poëzie bedrijven”
meer zie als een levenshouding, dan als een medium dat je zou kunnen opdelen
in goede of slechte gedichten. Ik lees een gedicht dan ook nooit afzonderlijk, maar
altijd de bundel als één geheel, met de daaraan vooraf gepubliceerde bundels te
zamen en altijd met een opening naar de toekomstige. Ik wil ook geen rangorde in
de dichters aanbrengen, hoewel de dode dichters van mij voorop mogen. Zij trekken
de kar, waarop veel toekomstige dichtbundels van de nog levende dichters. Tien
dichters is te weinig. Ik breid het lijstje uit.’
1 Martinus Nijhoff - J. Slauerhoff - Hans Faverey
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2
3
4
5
6
7
8
9

Lucebert - Hugo Claus
F. Harmsen van Beek
H.H. ter Balkt - Leonard Nolens
Cees Nooteboom - Kees Ouwens
B. Zwaal - Martin Reints - Robert Anker
Eva Gerlach - Anneke Brassinga
Willem van Toorn - J. Bernlef - H.C. ten Berge - Ad Zuiderent
Sybren Polet (er komt een herwaardering voor deze schrijver/dichter. Let op!
(en terecht))
10 Nachoem Wijnberg - Peter Verhelst - Rob Schouten
* De wankel (De Harmonie, 1989), Het schuinvallend oog (De Harmonie, 1991)

Marieke Jonkman
‘10 gedichten in chronologische volgorde’
◆ Jan Moritoen, Egidius, waer bestu bleven?
◆ Constantijn Huygens, ‘Op de dood van Sterre’.
◆ P.C. Hooft, ‘Voochdesse van mijn siel’.
◆ Joost van den Vondel, ‘Kinderlijck’.
◆ Herman Gorter, In de zwarte nacht is een mensch aangetreden. In: Verzen,
Amsterdam 1987.
◆ J.H. Leopold, ‘Duizend en een nacht’. In: Verzameld werk, Amsterdam 1951.
◆ M. Nijhoff, De kamer hardt de lucht niet langer van. In: Voor dag en dauw.
(Verzamelde gedichten, Amsterdam 1990).
◆ Chr. van Geel, ‘Eend’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1993.
◆ Gerrit Komrij, ‘Chaos’.
◆ Rutger Kopland, ‘Dankzij de dingen’. In: Dankzij de dingen, Amsterdam 1989.
* Plejaden (G.A. van Oorschot, 1992), Dieptevrees (G.A. van Oorschot, 1993)

Gerrit Krol
‘Alleen doden wil ik middels mijn lijstje enige onsterfelijkheid verlenen - in volgorde
van sterfdatum en waardering. Alle gedichten zijn te vinden in het respectieve
Verzameld Werk. Natuurlijk zijn enige lichte varianten mogelijk. Maar nu het eenmaal
zwart op wit staat, hecht ik zeer aan dit lijstje. Een statistische verwerking ervan tot
de “top-50 aller tijden” zie ik dan ook met vrees tegemoet.’
1 P.A. de Génestet, ‘Het haantje van de toren’.
2 Paul van Ostaijen, ‘De marsj van de hete zomer’.
3 E. du Perron, ‘Gebed bij de harde dood’.
4 H. Marsman, ‘Potsdam’.
5 Martinus Nijhoff, ‘Het uur U’.
6 Gerrit Achterberg, ‘Gang’.
7 Jan Hanlo, Wij komen ter wereld
8 Chr. J. van Geel, ‘Engel’.
9 Alain Teister, Zoet dertig en nooit opgevist..
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10 Hans Faverey, ‘Roeiers’.
* Polaroid. Gedichten 1955-1976 (Querido, 1976), Laatste gedichten (Ser J.L. Prop,
1988)

Jan Kuijper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hadewijch, Die voghele hebben langhe geswegen (strofische gedichten 10).
J.H. Leopold, Schepen liggen er, waarom zoo...
Johan Andreas dèr Mouw, ‘Aquarium’.
Herman Gorter, Mijn grijze tintelreine.
Lucebert, wij zijn gezichten.
Paul van Ostaijen, ‘Polonaise’.
Gerrit Achterberg, ‘Ode’.
P.C. Boutens, ‘Sonnet’ De late helle winterdageraad.
Hans Faverey, Rotslandschap met scheepstakelage.
S. Vestdijk, Verloren kansen, onherstelbaarheden (‘Madonna met de Valken’
XCV).
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* Bijbelplaatsen (Querido, 1983), Tomben (Querido, 1989)

Herman Leenders
‘Mijn lijstje van favoriete gedichten is eigenzinnig, subjectief, toevallig en zeer relatief.
Het is samengesteld uit gedichten die mij vaak voor de geest komen en voor mij
nog functioneren (1) en uit gedichten waarvan ik dacht dat ze exemplarisch waren
voor het werk van een auteur (2). Waarschijnlijk zal ik na het posten van deze brief
mijn keuzes al betreuren. God betere 't.’
1 Van den Vos Reinaerde
1 Martinus Nijhoff, ‘Awater’ (Nieuwe gedichten 1934).
1 Adriaan Roland Holst, Een winter aan zee (1937).
1 Gerrit Achterberg, Ballade van de gasfitter (1953).
2 Willem Elsschot, ‘Het huwelijk’ (Verzen 1934).
2 J.C. Bloem, ‘De Dapperstraat’. In: Quiet though sad 1946.
2 Hugo Claus, ‘West-Vlaanderen’. In: Tancredo infrasonic, Amsterdam 1952.
2 Rutger Kopland, Wie zal de vriend zijn van mijn vriendin. In: Al die mooie
beloften, Amsterdam 1978.
2 Paul Snoeck, ‘Onder water’. In: Schildersverdriet, Antwerpen 1982.
2 Leonard Nolens, ‘Krop’. In: Liefdes verklaringen, Amsterdam 1989.
* Ogentroost (De Arbeiderspers, 1992, debuut)

Gerry van der Linden
◆ Gerrit Achterberg, ‘Chanson triste’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam
1963.
◆ Hans Lodeizen, ‘Het water’. In: Gedichten, Amsterdam 1952.
◆ M. Vasalis, ‘De Dood’. In: Parken en Woestijnen, Amsterdam 1940.
◆ Bert Schierbeek, ‘ik denk, als het regent...’ In: De Deur, Amsterdam 1972.
◆ Ida Gerhardt, ‘Zomeravond’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1988.
◆ Bert Voeten, ‘Naseizoen’. In: Gedichten 1950-1980, Amsterdam 1988.
◆ J. Slauerhoff, ‘In mijn leven...’ In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1988.
◆ Jan Emmens, ‘Klein heldengedicht’. In: Een hond van Pavlov, Amsterdam
1971.
◆ J. Eijkelboom, ‘Verandering van weer’. In: Wat blijft komt nooit terug, 1979,
Arbeiderspers, blz. 21.
◆ J.C. Bloem, ‘De Dapperstraat’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1965.
* Aan mijn veren hand (Nijgh & Van Ditmar, 1993)

K. Michel
Ex aequo:
1 Hadewijch, Al droevet die tijd ende die vogeline.
2 Anoniem, Egidius, waer bestu bleven?
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5
4
5
6
7
8
9
10

Anoniem, Ic sie die morgen sterre, mijn lievekens claer aenschijn.
Bredero, ‘Geestigh liedt (Wat dat de wereld is)’.
P.C. Hooft, Mijn lief mijn lief mijn lief, soo sprack mijn lief mij toe.
M. Tesselschade, ‘Onderscheyt, tusschen een wilde en een tamme zanghster’.
W.G. van Focquenbroch, ‘Op Amsteldam’.
G. Gezelle, ‘Bonte abeelen’.
H. Gorter, Toen bliezen de poortwachters op gouden horens.
H. Gorter, De lente komt van ver, ik hoor hem komen.

* Ja! Naakt als de stenen (Meulenhoff, 1989, debuut)
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Diana Ozon
‘Ik heb mij laten leiden door de frequentie waarmee ik deze gedichten in mijn vrije
tijd voor mijzelf zing, neurie of prevel op zelfverzonnen melodieën. De meeste heb
ik uit mijn hoofd geleerd opdat ik ze altijd daar waar geen boeken zijn bij mij draag.
Op verre reizen is mij meermaals gevraagd een “favoriet lied uit eigen land” te zingen
waarbij ik mij niet wens te beperken tot gewone liedjes. Temeer daar de uitvoeringen
altijd vergezeld dienen te gaan van uitleg over de strekking van de tekst en de
Nederlandse cultuur in het bijzonder. In de loop der jaren is zo vanzelf de selectie
ontstaan.’
1 Jan Slauerhoff, ‘De Burgers’ (Al dwalend).
2 Jan Slauerhoff, ‘De woninglooze’ (Serenade).
3 Jan Slauerhoff, ‘Tot mijn erfgenaam’ (Serenade).
4 Jan Slauerhoff, ‘In Nederland’ (Al Dwalend).
5 Jan Slauerhoff, ‘La Voyageuse’ (Een eerlijk zeemansgraf).
6 Hendrik Marsman, ‘Herinnering aan Holland’.
7 L.Th. Lehmann, ‘Winter 1983-'84’. In: Zebra Psychedelica nr 1, Amsterdam
1986.
8 J.A. Deelder, ‘Stadsgezicht’. In: Moderne gedichten, Amsterdam 1979.
9 Ellen Warmond, ‘Maandag’. In: Proeftuin, Maatstafdeeltje, Den Haag 1953.
10 Adriaan Morriën, ‘Mooi zijn je haren’. In: Avond in een tuin, Amsterdam 1980.
* Hup de zee (In de Knipscheer, 1986)

Jean Pierre Rawie
‘Ik beschouw ze niet als de tien beste - alleen al omdat bescheidenheid mijn keuze
moet beperken -, maar het zijn tien gedichten die mij te binnen schieten als ik aan
Nederlandse poëzie denk, wat niet zo vaak is.’
◆ Anoniem, Ghequetst ben ik van binnen.
◆ Vondel, ‘Gebedt’, 1621 (‘Gy die de sieckte queect’).
◆ Bredero, Snachts rusten meest de dieren.
◆ Jeremias de Decker, ‘Aen myn sterfdagh’.
◆ Revius, ‘Aenvechtinge’.
◆ Karel van de Woestijne, ‘Er groeit een boom uit mij’.
◆ H.W.J.M. Keuls, Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?
◆ A. Roland Holst, ‘Eens’.
◆ M. Nijhoff, ‘De moeder de vrouw’.
◆ Driek van Wissen, ‘Middelbaar onderwijs’.
* Woelig stof (Bert Bakker, 1989), Onmogelijk geluk (Bert Bakker, 1992)

Martin Reints
◆
◆
◆
◆

Paul van Ostaijen, ‘Jong Landschap’ (Nagelaten gedichten).
Martinus Nijhoff, ‘Bij de dood van Albert Verwey’ (Gedichten).
A. Roland Holst, ‘Wind om het huis’ (Voorlopig).
Bert Schierbeek, ‘Klaprozen’ (De zichtbare ruimte).
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◆
◆
◆
◆
◆
◆

Hans Faverey, ‘Chrysanten, roeiers’ (Chrysanten, roeiers).
Willem van Toorn, ‘De rivier’ (De aardse republiek).
Lela Zečković, ‘Brief’ (De Revisor, 1984/6).
Elma van Haren, ‘Thriller’ (De reis naar het welkom geheten).
K. Michel, ‘De weg van het water’ (Ja! Naakt als de stenen).
Tonnus Oosterhoff, ‘Notities van een weggejaagde arts’ (De ingeland).

* Waar ze komt daar is ze (De Bezige Bij, 1981), Lichaam en ziel (De Bezige Bij,
1992)

Willem van Toorn
‘Te beredeneren zijn toptienen natuurlijk nauwelijks: het zijn de gedichten die
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(soms al jarenlang) op de meest ongelegen ogenblikken in je hoofd wensen te
komen, waarvan je regels blijkt te hebben onthouden zonder daarnaar gestreefd te
hebben. Op een andere ochtend, bij ander licht, waren mij misschien een of twee
andere ingevallen - maar acht van deze zouden er toch altijd bij zijn.’
1 Martinus Nijhoff, Hij knoopt, om 't licht te temperen voor 't kind. In: Voor dag
en dauw (Verzamelde gedichten, Amsterdam 1978).
2 Constantijn Huygens, Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdweenen?
In: F.L. Zwaan, Voetmaet, Rijm en Reden, Tjeenk Willink, Zwolle 1969.
3 Herman Gorter, Ik was toen een arme jongen. In: Verzamelde lyriek tot 1905,
Amsterdam 1977.
4 Anoniem, Egidius, waer bestu bleven? In: Spiegel van de Nederlandse poëzie
1, Amsterdam 1979.
5 P.C. Hooft, Zal nimmermeer gebeuren / Mij dan na deze stond. In: F.A. Stoett,
Gedichten van P.C. Hooft, P.N. van Kampen & Zoon 1899.
6 J.H. Leopold, O, als ik dood zal, dood zal zijn. In: Verzen, Amsterdam 1977.
7 Leo Vroman, ‘Vrede’. In: Gedichten 1946-1984, Amsterdam 1985.
8 Lucebert, ‘Nazomer’ (‘ik heb in het gras mijn wapens gelegd’). In: gedichten
1948-1963, Amsterdam 1965.
9 Gerrit Kouwenaar, ‘weg/verdwenen’. In: Gedichten 1948-1978, Amsterdam
1982.
10 Hans Faverey, ‘De engel buigt zich dieper en dieper’. In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1993.
* De aardse republiek (Querido, 1988), Eiland (Querido, 1991)

Eddy van Vliet
‘Na de term “beste” als onbruikbaar terzijde te hebben geschoven, heb ik voor de
gedichten gekozen die mij vanaf de eerste lezing blijvend ontroerd hebben [...] en
zovele andere.’
1 Martinus Nijhoff, ‘De wolken’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1953.
2 Hugo Claus, ‘Broer’. In: De Sporen, Amsterdam 1993.
3 Remco Campert, ‘Avignon’. In: Alle bundels gedichten, Amsterdam 1976.
4 Hans Lodeizen, ‘Voor vader’. In: Gedichten, Amsterdam 1952.
5 Hans Faverey, ‘Zelden heeft de sprong van een panter...’ In: Verzamelde
gedichten, Amsterdam 1993.
6 Gerrit Kouwenaar, ‘een geur van verbrande veren’. In: een geur van verbrande
veren, Amsterdam 1991.
7 J.C. Bloem, ‘Suddenly I meet your face’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam
1968.
8 C. Buddingh', ‘In memoriam Beertje van M’. In: Gedichten 1974/1985,
Amsterdam 1986.
9 M. Vasalis, ‘Angst’. In: Parken en Woestijnen, Amsterdam 1974.
10 Jan van Nijlen, ‘Krankzinnigengesticht bij maanlicht’. In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1964.
* De binnenplaats (De Bezige Bij, 1987), De toekomstige dief (De Bezige Bij, 1990)
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Elly de Waard
1
1
3
3
5
5
5

J.H. Leopold, Cheops.
Herman Gorter, Mei.
Martinus Nijhoff, ‘Awater’.
Christine D'haen, ‘Moerae’ (Mirages).
Anna Bijns, ‘O dood, hoe bitter is uw gedinken’.
Elisabeth Eybers, ‘Mammektomie’ (Einder).
Chr. J. van Geel, ‘Padde’ (Verzameld Werk).
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5 Ida Gerhardt, ‘De afgezant’ (Verzameld Werk).
5 P.C. Hooft, Gheswinde Grysaert.
5 Maria Vasalis, ‘Overgevoelig’ (Vergezichten en gezichten).
* Eenzang (De Harmonie, 1992), Eenzang twee (De Harmonie, 1993)

Willem Wilmink
1 Martinus Nijhoff, ‘Herinnering’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1990.
2 Herman Gorter, Mei, fragment uit deel 1: ‘Het was niet heel ver - haastten we
ons weêr’. In: Mei, ed. Wilmink/Endt, Amsterdam 1989.
3 Gerrit Achterberg, ‘Bekering’. In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1972.
4 G.A. Bredero, Snachts rusten meest de dieren. (Groot Liedboek).
5 Hendrik de Vries, ‘Daar in dat oppakkershuis’. In: Verzamelde Gedichten,
Amsterdam 1993.
6 Leo Vroman, ‘Vrede’. In: 126 gedichten, Amsterdam 1966.
7 Anoniem, ‘Afscheid der joden van Nederland’. In: Geuzenliedboek 1940-1945.
Zonder editeur, plaats, jaar en uitgever.
8 Joost van den Vondel, ‘Uitvaert van mijn dochterken’.
9 J.A. dèr Mouw, Soms, als je 's winters op 't besneeuwde pad. In: Volledig
dichtwerk, Amsterdam 1986.
10 Jules Deelder, ‘Voor Ari’. In: Interbellum, Amsterdam 1987.
* Verzamelde liedjes en gedichten (Bert Bakker, 1986), Een hond gaat op reis (Bert
Bakker, 1992)

Ad Zuiderent
‘Veel van mijn favoriete gedichten zijn lang, of zij vormen een cyclus. Daardoor
bestaat mijn toptien uit heel wat meer dan tien gedichten. De hieronder vermelde
gedichten en cycli zijn mij allemaal even lief (geef ze dus elk 5,5 punt). De rangorde
die ik desondanks heb aangebracht, is omgekeerd evenredig aan de lengte. Hoe
korter een gedicht, hoe moeilijker het immers zal doordringen tot de toptien.
Zo gezien is Nijhoffs “Het tuinfeest” dus mijn echte favoriet (en dat is het in zekere
zin ook); maar misschien is het nog veelzeggender dat mijn lijstje begint en eindigt
met twee gedichten van Nijhoff. Hoe ruim mijn smaak ook is (“Wind in afwezige
pijnbomen” van Jacques Hamelink en “Verklärte Nacht” van Leonard Nolens hadden
er even goed bij gemogen als de “Hoveniersgedichten” van Richard Minne, “Air”
van Jan Luyken of Egidius, waer bestu bleven), uiteindelijk is zij ook buitengewoon
eenzijdig: wanneer ik maar één bundel mocht overhouden, zou ik, zonder verder
nadenken, voor de Verzamelde gedichten van Nijhoff kiezen (hoewel ik ook daarin
natuurlijk smokkel, want dat is een verzamelwerk en geen dichtbundel - zonder
smokkelen valt niet te kiezen).’
◆ Martinus Nijhoff, ‘Het tuinfeest’ (Vormen 1924). In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1990.
◆ Martinus Nijhoff, ‘Het kind en ik’ (Nieuwe gedichten 1934). In: Verzamelde
gedichten, Amsterdam 1990.
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◆ Hans Faverey, ‘Man & dolphin / mens & dolfijn’ (Gedichten 2, 1972). In:
Verzamelde gedichten, Amsterdam 1993.
◆ Jos de Haes, ‘Avond en morgen’ (Azuren holte 1964). In: Verzamelde gedichten.
◆ Lucebert, ‘lente-suite voor lilith’ (Apocrief/De analphabetische naam 1952). In:
Verzamelde gedichten.
◆ Guido Gezelle, ‘'t Er viel 'ne keer’ (Laatste verzen 1901). In: Verzameld
dichtwerk, Antwerpen/Amsterdam 1980.
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◆ Gerrit Achterberg, ‘Aquarium’ (Vergeetboek 1961). In: Verzamelde gedichten.
◆ Rutger Kopland, ‘G’. In: Al die mooie beloften, Amsterdam 1978.
◆ Martinus Nijhoff, ‘Awater’ (Nieuwe gedichten 1934). In: Verzamelde gedichten,
Amsterdam 1990.
◆ Martinus Nijhoff, Het uur U (1941). In: Verzamelde gedichten, Amsterdam 1990.
* Op het droge (De Arbeiderspers, 1988), Op de hoogte van Icarus (De
Arbeiderspers, 1993)

Favoriete gedichten van dichters
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

‘De Dapperstraat’, J.C. Bloem 22 (4x genoemd)
Mei, Herman Gorter 20 (3x)
‘Awater’, Martinus Nijhoff 19 (3x)
‘Vrede’, Leo Vroman 14,5 (3x)
Egidius, waer bestu bleven?, Anoniem 16 (2x)
‘Sterre’, Constantijn Huygens 14,5 (2x)
‘de laatste dagen van de zomer’, Gerrit Kouwenaar 14 (2x)
In de zwarte nacht..., Herman Gorter 13,5 (2x)
‘Melopee’, Paul van Ostaijen 13 (2x)
Snachts rusten meest de dieren, G.A. Bredero 12,5 (2x)
Zelden heeft de sprong..., Hans Faverey 12 (2x)
‘Het uur U’, Martinus Nijhoff 11,5 (2x)
‘Het huwelijk’, Willem Elsschot 11 (2x)
‘Wie zal de vriend...’, Rutger Kopland 11 (2x)
‘“Paradise Regained”’, H. Marsman 11 (2x)
‘een geur van verbrande veren’, Gerrit Kouwenaar 7 (2x)
‘een liefde’, Lucebert 6,5 (2x)

Favoriete dichters van dichters
1
2
5
6
7
9
10
12

Martinus Nijhoff (17x genoemd)
Gerrit Achterberg, Herman Gorter en J.J. Slauerhoff (10x)
Hans Faverey (9x)
Lucebert(8x)
Hugo Claus en Gerrit Kouwenaar (7x)
Paul van Ostaijen (6x)
Rutger Kopland en J.H. Leopold (5x)
J.C. Bloem, G.A. Bredero, Remco Campert, P.C. Hooft, H. Marsman, M. Vasalis
en Leo Vroman (4x)
19 Willem Elsschot, Chr. J. van Geel, Ida Gerhardt, Eva Gerlach, Hadewijch, Hans
Lodeizen, J.A. dèr Mouw, Adriaan Roland Holst, Bert Schierbeek en Paul
Snoeck (3x)
29 Hans Andreus, J.A. Deelder, Maarten Doorman, W.G. van Focquenbroch,
Guido Gezelle, Jos de Haes, Elma van Haren, Jotie T'Hooft, Constantijn
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Huygens, Adriaan Morriën, Jan van Nijlen, Willem van Toorn, Joost van den
Vondel, Karel van de Woestijne en Lela Zečković (2x).

Puntentelling van twee of meer keer genoemde dichters
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20

Martinus Nijhoff 110
J.J. Slauerhoff 62,5
Herman Gorter 59,5
Gerrit Achterberg 52,5
Hugo Claus 45
Hans Faverey 39,5
Paul van Ostaijen 38
Lucebert 36,5
Gerrit Kouwenaar 34
J.H. Leopold 33,5
J.C. Bloem 31,5
G.A. Bredero 29,5
Rutger Kopland 29
Remco Campert 25
Hadewijch 25
Eva Gerlach 23,5
H. Marsman 23
P.C. Hooft 20,5
Hans Lodeizen 18
Leo Vroman 17,5
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21
22
22
24
24
26
27
27
29
29
31
32
33
33
34
34
34
37
39
40
41
42
43

J.A. dèr Mouw 17
A. Roland Holst 16,5
Paul Snoeck 16,5
Bert Schierbeek 16
M. Vasalis 16
Jos de Haes 15,5
Ida Gerhardt 14,5
Constantijn Huygens 14,5
Willem van Toorn 13,5
Lela Zečković 13,5
Jotie T'Hooft 13
Willem Elsschot 12
Chr. J. van Geel 11,5
Guido Gezelle 11,5
Hans Andreus 11
Maarten Doorman 11
Joost van den Vondel 11
Karel van de Woestijne 9,5
W.G. van Focquenbroch 8
Elma van Haren 7,5
Jan van Nijlen 6,5
Adriaan Morriën 5
J.A. Deelder 4
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4.2 Abecedarium van ontstaansgeschiedenissen
Hoe ontstaat een gedicht eigenlijk? In de romantiek is de (later tot populaire
misvatting verworden) gedachte in zwang geraakt dat gedichten de neerslag zijn
van momenten van verheven inspiratie. De dichter is een door de muze bevlogen
uitverkorene, wiens geniale ingevingen uitgestort worden in dichtvorm. ‘My is 't
gevoel, de bron; by my, 't gevoelen dichten,’ schreef Willem Bilderdijk in De kunst
der poëzy (1809). ‘Neen, Dichtkunst is gevoel; gevoel den band
ontsprongen;/Behoefte van 't gevoel, door geen geweld bedwongen.’
Bilderdijk vertrouwde volledig op de ‘stormwindvleugelen’ van zijn ‘wolpluisvlokkige
heilgenadedrift’. In ‘De dichter’ (1827) kant Bilderdijk zich tegen diegenen die ‘'s
Dichters vrijen zang’ willen ‘sluiten in een rag van dwang’ - overigens in een gedicht
dat geen moment loskomt van de strenge classicistische versbouw. De derde strofe:
Zoo is der ware Dichtren lied,
Dat nu eens stout door de ader schiet
En aangrijpt waar zijn geest op staart;
Dan, als in stille lucht geheven,
Het eigen voorwerp van zijn gloed
Met zachter bruischen van het bloed
In neveldroomen schijnt te omzweven,
Met regelvaste en kalme vaart,
Om, op zijn ademtocht gedreven,
Het aan te grijpen in zijn schoon
Met streelingvollen hartentoon.

William Wordsworth (1770-1850) koestert in zijn Preface to the Lyrical Ballads (1801)
ook danig romantische, maar toch al heel wat meer bezonnen opvattingen: ‘Poetry
is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion
recollected in tranquillity.’
Postromantische (symbolistische) dichters zien het ontstaan van een gedicht veel
minder liggen in het hebben van persoonlijke aandoeningen. ‘Poetry is not personal,’
gelooft Wallace Stevens (1879-1955). ‘Perfection, c'est travail,’ beweert Paul Valéry
(1871-1945). En Gottfried Benn (1886-1956) durft zelfs te stellen dat een gedicht
eigenlijk vrijwel nooit ontstaat: ‘ein Gedicht wird gemacht’.
Maar hoe dan? Hoe wordt een gedicht gemaakt? Met bloed, zweet & tranen? Zijn
er eerst woorden, hele zinnen misschien? Of komt het voor dat de melodie en de
percussie van het gedicht er eerder zijn? En kan er in zo'n geval nog wel gesproken
worden van een gedicht in statu nascendi?
Soms kan een nachtmerrie, de dood van een geliefde, een herinnering of een
boze bui de aanleiding zijn voor een gedicht. Of nog prozaïscher: een acuut gebrek
aan geld, de herhaalde aanmaningen van een vertwijfelde uitgever, een opwelling
van liederlijke lustgevoelens. Valt er trouwens iets te zeggen over de locaties en de
kamertemperatuur die het meest geschikt zijn voor de bezigheid die dichten heet?
Bepaalde lichaamshoudingen, lichaamsbeweging - kan een dichter daarmee zijn
voordeel doen? Hoe kan een gedicht-in-wording mislukken? Hoe kunnen - andersom
- fouten en verschrijvingen juist produktief zijn? Hoe lang of hoe kort doen dichters
over een gedicht? Wat valt er te zeggen over gedichten die nooit afkomen, en
waardoor komen ze nooit af? Welke rol spelen het toeval en het noodlot bij het
ontstaan van gedichten?
In onderstaand abecedarium staan binnen het bestek van zesentwintig lemmata
(voor elke letter van het alfabet één) diverse anekdotes over ontstaangeschiede-
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nissen van gedichten. Daarbij wordt duidelijk dat gedichten niet alleen gemaakt
worden. Ze ontstaan vaak wel degelijk, soms op de meest bizarre wijze.

Argeloos
‘Het ding is af,’ schreef Herman Gorter 15 november 1888 op een briefkaart aan
Alphons Diepenbrock. Het ding is Mei, een gedicht dat hij, constateert hij achteraf
in brieven, met briljante argeloosheid maar ook met grote concentratie heeft
geschreven. Aan Willem Kloos: ‘Wat het ding zelf betreft: ik heb iets willen maken
van niets dan schittering en zonschijn. Het bestaat uit 3 deelen of boeken (in 't
geheel 4400). Het eerste is jeugd en, hoop ik, kinderlijk. Het tweede is veel zwaarder
en moeilijker; mannelijker heb ik het willen maken. Het derde is rustiger, doodscher
dan de twee andere. Maar de hoofdzaak was: het licht en het vlammen er van. Het
vlamde in mijn gedachten. Enfin, het moet voor zich zelf spreken.’ (4 december
1888)
Aan zijn oom ds. K. Gorter: ‘Wat nu het ding betreft, ik heb iets willen maken van
heel veel licht en met een mooie klank, verder niets. Er loopt een geschiedenis door,
en er zit een beetje philosophie in, maar dat is om zoo te zeggen bij ongeluk. Ik
weet wel dat dit het zwakke er van is, dat die geschiedenis en die philosophie vaag
en onvast zijn, maar ik kon in den tijd waarin ik het maakte niet beter. Ik voelde dat
ik iets maken kon met 'n mooi geluid en vol helderheid en daarom heb ik dat en
niets anders gewild. [...] Het heele boek zal dan een indruk achterlaten als van een
mooien helderen dag, ook niet meer dan dat. Zooals ik zeg, ik kon toen nog niet
beter. Ik zal probeeren of ik gaandeweg nog wat meer zal gaan kunnen doen.’ (23
maart 1889)
En aan K.J.L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel): ‘Toen ik Mei schreef deed
ik wat ik kon; ik voelde dat ik iets kinderlijks en iets wèlklinkends kon schrijven. Meer
kon ik niet, ik ging mijn leven voorbij, ik zag het niet; gij moet weten als gij soms
over mij denkt, dat ik vóór ik dat eerste boekje àf had, nooit een fransche roman
had gelezen. Nu gij dit weet is Uw verbazing minder. Als ik me indenk hoe gij over
mij denken moest, dat niet wetend, voel ik me een litterair monster. [...] Ik liep een
jaar rond met een licht hoofd en rare ogen als ik er nu aan denk. Mijn gezondheid
leed er zeer diep onder. Het was een literatuurziekte in me. Het is nu veel beter.’ (6
oktober 1890)
Mei (met de beroemdste beginregels uit de Nederlandse literatuur) verscheen op
19 maart 1889.

Bloed, zweet & tranen
De beste gedichten zijn vaak geschreven met de grootst mogelijke moeite, hield
A.L. Sötemann (oud-hoogleraar nieuwere Nederlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht) de studenten van zijn hoorcolleges graag voor. ‘Het
is allemaal een kwestie van bloed, zweet & tranen.’ Ook in zijn bundel Over poetica
en poëzie staan diverse stukken (met name die over Gerrit Kouwenaar en Martinus
Nijhoff) waarin de stelling te vinden is dat het schrijven van poëzie een moeizaam
gevecht is met de taal. In een toespraak over ‘Kouwenaar en Boutens’ bij de opening
van de tentoonstelling over Gerrit Kouwenaar in het Letterkundig Museum (op 4
november 1993) sprak hij die overtuiging nog eens uit. Sötemann typeerde Boutens
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en Kouwenaar als indrukwekkende vakmensen: ‘Ze beheersen hun métier als weinig
anderen en stellen daar ook hun eer in. Boutens heeft het nadrukkelijk over “de
strijd, de moeite, de verbeten inspanning”, het “worstelen om en met den vorm”; de
dichter moet studeren,
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hard werken, “het ambacht leren”, en niet rusten voor hij het overtuigende resultaat
heeft bereikt. [...] Gerrit Kouwenaar denkt daar niet anders over, al formuleert hij
dan zijn streven op een wat minder dramatische manier. Hij spreekt over het schrijven
van een vers als: “'t Moet gemaakt worden [...] Is 't niet goed, dan ga ik kijken,
waarom zit 't nou niet goed? [...] 't Is een kwestie van proberen [...] een rechtlijnige
manier van doorzetten.”’
Bloed, zweet & tranen, daar kan ook Kees Ouwens van meepraten. ‘Heeft u een
gedicht voltooid, dan zet u er een kruis doorheen, - ten teken dat het is uitgetypt.
Maar wat gebeurt er,’ wilde J. Heymans in een gesprek met Ouwens voor De Revisor
(1989/5) weten, ‘voordat het zo ver is? U schrijft een vooraf bedachte openingsregel
op. En dan...?’
‘...dan...hoe zal ik het zeggen...,’ haperde Ouwens, ‘ik concentreer me. Maar
waarop... Soms zie je gezichten in willekeurige patronen. Zo'n eerste zin is een
magneet, naar zijn ijzervijlsel op zoek. De woorden vormen hun figuur, als je
zienswijze juist is. In een krioelende menigte lopen wij elkaar tegen het lijf, we gaan
naar mijn blocnote voor het te laat is. Je moet die voortvluchtige stoffen te vlug af
zijn. Je lokt ze soms naar een apart blaadje, een kladblaadje, alsof ze maar
probeersels zijn, iets voorlopigs, ze ontglippen je anders weer. Het is je eigenlijk
niet om hen te doen, maar om een hoofdzaak. Dat helpt, ze blijven stabiel, wijken
niet, wanen zich veronachtzaamd, en je hoeft het net maar op te halen. Neem bij
voorbeeld het gedicht met de beginregel “Van goddelijke oorsprong heb ik
geprobeerd te zijn” (uit Droom, 1988), - zo'n regel schept verplichtingen. Waar was
ik aan begonnen! Dat noteerde ik: “en een vervolg op die regel heb ik gezocht”. Ik
had weer even uitstel, maar ook het woord gezocht. Dan kon de volgende regel
luiden: “Tot in mijn naden en kieren heb ik mij een weg gebaand”... Et cetera.
Er is een onzichtbare kluwen, maar een zichtbaar eindje steekt eruit: de
openingszin. Trek nu dat draadje uit de kluwen, maar de kunst is het niet in de knoop
te laten raken, het kan vast komen te zitten, zelfs breken. Wat een concentratie
breng je op, wat een geduld. Nu nog wat geluk. En sterke zenuwen. Er kan zoveel
mis gaan, wat staat er niet op het spel. Langdurig zitten dus, om de prooi niet te
verjagen, de ether van turbulenties te vrijwaren. Je mag niet opstaan [zie IJSBEREN],
niet weglopen, je schouwt. De spanning stijgt, wordt ondraaglijk, het zweet staat in
je handen. Je zal iets boven water halen, je weet dat het er is, maar niet wat het zal
zijn, nog niet... Dan zie je je kans schoon. De regels lopen vol, je gooit je pen neer,
springt op, vlucht bevrijd weg. Het is alweer uren later.’ (De Revisor, 1989/5) [Voor
bloed zie ZELFMOORD.]

Centen
Geld doet wonderen, en ook het wonder der dichtkunst ondervindt meestal een
extra stimulans als er betaald wordt. ‘Wanneer we het daarover eens zijn,’ schreef
Herman Pleij eens in een artikel over de maatschappelijke positie van middeleeuwse
dichters, ‘kunnen we ons [...] van harte aansluiten bij de hartekreet van weer een
andere dichter. Omdat het ongetwijfeld nog steeds geldt:
Omme 't ghebrec van goeden lone
Blijft menich rijm te makene scone
Van der dichters openbaer
Die lustelic te hoorne waer
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Zo zit dat. Als er niets betaald wordt, blijft veel ongeschreven. Wie zegt dat je van
de middeleeuwen niets kunt leren?’ (Ewald Vanvugt (red.), Een sober feest.
Schrijvers over hun werksituatie)
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Hoe begerenswaardig J.C. Bloem schoonheid en geluk ook vond, essentieel voor
hem waren leed en zonde: ‘Naar de eerste streeft men, maar in de laatste leeft men,
en uit dit conflict wordt de kunst geboren.’ Maar vaak vermochten conflict noch geld
Bloem te verleiden tot het schrijven van een stuk of wat gedichten. ‘Van mezelf
weinig nieuws en, voor zover er is, beroerd. Ik zucht onder mijn baantje en onder
geldgebrek: 't oude liedje. Ik doe al 't mogelijke om eronder vandaan te komen, maar
alles mislukt of 't wordt op de lange baan geschoven,’ schreef hij op 13 maart 1919
in een brief aan P.N. van Eyck. Jaren later was het nog altijd 't oude liedje. Bloems
aanhoudend geldgebrek bracht uitgever A.A.M. Stols op het idee een steunfonds
voor hem op te richten: ‘De leden konden voor een bepaald bedrag intekenen op
een nieuwe, kleine bundel die hij, met verlies natuurlijk, heel fraai uitgaf. Het was
alleen jammer dat Bloem zo laat zijn gedichten kwam brengen en het soms helemaal
vergat.
“Och Sander, had ik dat echt beloofd? Goed, ik zal het nu doen, eh... zou ik
misschien mogen vragen of...” En dan kreeg hij voor de zoveelste maal een
voorschotje.’ (Rico Bulthuis, De koorddansers)
Toch blijft dichten om den brode als ambacht een slechte remedie tegen hongerlijden
- dat wist ook Riekus Waskowsky. Kennelijk geldgebrek verleidde hem tot het
schrijven van een haiku:

Kunst
Apropos, heb jij
soms
f 1000,-

Adriaan Roland Holst hoefde niets te vragen. Hij kreeg na inlevering van zijn
debuutbundel Verzen (1911), geheel buiten zijn verwachting, geld toe. ‘Overigens
kan ik je het gelukkige nieuws meedelen dat de Heer Van Dishoeck de uitgave van
mijn bundel Verzen heeft aangenomen voor aanstaand voorjaar en in plaats van
mij ervoor te laten betalen, er zelfs de verbijsterende som van f 25,- voor geeft, en
f 50,- voor een (on)mogelijke 2e druk.’ (Brieven aan Marius Brinkgreve)
Gerrit Achterberg verkocht, om wat extra zakcenten over te houden, de handschriften
van zijn gedichten aan Joan Stakenburg, een advocaat, die vroeg ging rentenieren
van een familiekapitaal. Op zondag 18 juli 1943 brachten Achterberg en zijn
persoonlijk (en onbezoldigd) secretaris Jan Vermeulen een bezoek aan Bertus
Aafjes. Vermeulen: ‘Wij zetten ons even op Bertus' werkkamer en bezagen zijn
boeken. Niet veel. Krities proza van Paul van Ostaijen; Torso van Engelman. [...]
We dronken vervolgens koffie (Bertus uit een leeg mosterdpotje bij gebrek aan
beter) en gingen toen naar Americain, op Hoornik zitten wachten. Die kwam al gauw
en bracht mee Joan Th. Stakenburg. Dit kereltje (dat als curiositeit handschriften
verzamelt) en een soort jurist is, had als eenige goede eigenschap dat hij onze
biertjes enz. betaalde.’ (Geciteerd in: Wim Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie)
Op 16 oktober 1943 schreef Achterberg aan Vermeulen: ‘Moeten we Stakenburg
nog geld vragen voor h.s. Thebe bv.?? (Mr. Johan Th.; Minervaplein 5, A'dam-Z)’

Droom
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André Breton beschouwde de droom als een belangrijke grondstof voor kunst. Hij
definieerde het woord surrealisme in zijn eerste Surrealistisch Manifest van 1924
als ‘het geloof in de hogere realiteit van bepaalde associatievormen die tot
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zijn komst zijn verwaarloosd, in de almacht van de droom, in het belangeloze vrije
spel van het denken’. Maar hij gaf er ook meteen blijk van dat hij niet de eerste was
die aan dromen zo'n belangrijke plaats toekende als het om de dichtkunst gaat:
‘Men zegt dat Saint-Pol Roux vroeger iedere dag op het moment van slapen gaan
een bordje voor de deur van zijn buiten in Camaret liet bevestigen waarop te lezen
stond: DE DICHTER WERKT.’

Echec
Samuel Beckett heeft zijn lijfspreuk - ‘Ik faal dus ik ben’ - herhaaldelijk waargemaakt
in dichtvorm. Een voorbeeld is de laatste strofe uit een van Zes gedichten 1947-1949
(opgenomen in Echo's gebeente, vertaald door Laurens Vancrevel):
u wilt dat ik van A naar B ga ik kan dat
niet
ik kan er niet uit ik ben in een land
zonder sporen
ja ja het is me wat moois wat u daar
hebt echt wat moois
wat is dat dan vraag me maar niks meer
spiraal stof van ogenblikken wat is dat
hetzelfde
de rust de liefde de haat de rust de rust

‘Een volgend referaat zal veel verduidelijken.’ Zo luidt de slotregel van ‘Over de
vorm’, het laatste gedicht uit Arcadia (1968), de debuutbundel van Kees Ouwens.
Het verduidelijkende referaat kwam echter niet, en het gedicht verdween in de
herdruk van Arcadia (1977). Het was dus eigenlijk dubbel mislukt, en Kees Ouwens
zei er dit over: ‘Dat gedicht is geschreven na het manuscript van De strategie, en
bij nader inzien vond ik het geen goed gedicht. [...] Toen in '76 het herdrukken van
Arcadia aan de orde kwam, heb ik de al te luidruchtige gedichten, een stuk of tien,
geschrapt. Daartoe behoorde ook het gedicht over de Gombrowicziaanse vorm, een gedicht dat nog in het laatste, aan de Poolse meester gewijde nummer van
Soma werd afgedrukt. Het Gombrowiczgedicht paste, naar mijn oordeel, niet meer
in het achteraf ontwikkelde thema van de bundel, - de queeste van een ik-figuur
naar een Ander. Op grond van de herdruk van Arcadia moet de conclusie dus luiden:
het op ironische wijze aangekondigde, veel verduidelijkende referaat is er nooit
gekomen. Het gedicht was slechts een gebaar.’
De gedichten uit zijn derde bundel Als een beek (1975) beschouwde Ouwens
achteraf zelfs bijna allemaal als min of meer mislukt: ‘In de tweede bundel is het
gebeuren, de handeling, als taal werkelijk - een synthese die in de derde niet meer
kon worden voltrokken. [...] Ik wilde begrijpen, geen roes verwekken.’ Maar hij kreeg
geen versregels meer aangereikt: ‘Dat maakte de zinnen in Als een beek gewrongen,
zij kunnen zich niet uitspreken over een ander, zij wenden zich tot zichzelf, raken
daarin verstrikt. Ze zijn niet ontstaan, maar afgedwongen, uit verbetenheid gemaakt.
Als een beek is derhalve niet de afrekening geworden, bleek me onlangs bij
herlezing, die ik me had voorgesteld [...], op een enkele uitzondering na: een gedicht
als “Gave”. [...] Vat ik samen waarover Als een beek had moeten handelen, dan
kan het gedicht “Gave” als het scharnierpunt van de bundel beschouwd worden, de duidelijkste realisatie van wat ik me ten doel had gesteld. Ik had dus een hele
bundel in gedachten gehad, van het allooi van “Gave”, maar ik bleek tot niet meer
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dan één dergelijk gedicht in staat. [...] Toen ik mij kort na de voltooiing van de bundel
buiten bevond, daar wat rondliep in het zomerse licht, over een dijkje door weilanden,
langs een kanaal,
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met zicht op de rand van de stad, onderging ik heel sterk de invloed van de dingen
die ik zojuist had opgeschreven. Ik was toen sprakeloos, ik zag dat mij vertrouwde
stukje van de werkelijkheid en het leek niets te noemen dan: flatgebouw, weiland,
autoweg, zonlicht, verkeerslawaai, zwaluw et cetera. Het was geen doen om meer
te willen zeggen en zien. Die werkelijkheid was onweerlegbaar want voorhanden.
Ik keek onafgebroken, bij mijzelf herhalend: de zichtbare wereld, de zichtbare wereld.
Ik was overtuigd, maar anders dan vroeger. Ik had genoeg gezien en genoeg van
het zien. Niet lang daarna gingen mijn ogen achteruit.’ (De Revisor, 1989/5)
H.C. ten Berge weet iets ter voorkoming van het mislukken van gedichten. Diens
‘Texaanse elegie V’ begint aldus:
Kill your darlings, dichter!
Bijen klitten tussen ribben van een
weggerot karkas;
Was hij soms zo'n jongen met te groot
verlangen
Dat hij al zijn honing op een dag
verloor -

Jan Kuijper vroeg H.C. ten Berge of dat ‘Kill your darlings’ zo veel wil zeggen als:
als je iets moois geschreven hebt, moet je het weer doorstrepen. In zijn antwoord
verwijst Ten Berge, zonder hem te noemen, ook naar Gerrit Achterberg, de dichter
die zoveel verzen wijdde aan de pogingen een gestorven geliefde nieuw leven in
te blazen. ‘Nee, dat lees je niet verkeerd, hoewel een hoop mensen (denk ik) er een
andere mededeling in zouden kunnen lezen. Het ombrengen van degenen die je
dierbaar zijn is aan te bevelen, dat zou natuurlijk een eerste uitleg van die regels
kunnen zijn; maar we weten allemaal wel dat dat niet de bedoeling is. [...] “Kill your
darlings”... is een regel waarvan ik ook in een noot achterin heb aangegeven dat ik
hem niet aan mezelf te danken heb, maar dat ik hem heb opgedaan tijdens een
gesprek met de schilderes Elizabeth de Vaal. Dat gesprek ging erover dat je vaak
iets goeds bij de kop denkt te hebben, maar op de een of andere manier kom je er
niet mee verder. Het beeld werkt wel op zichzelf, maar er komt niets uit voort, het
genereert niets, het is geen produktief beeld. Je denkt iets voortreffelijks te hebben
gevonden en het loopt steeds vast, het is een soort cul-de-sac, een doodlopende
straat; waaruit je kunt concluderen, dat het ding [zie ARGELOOS] danal af is, dat je
misschien iets van één regel hebt dat in zichzelf klaar is en afgerond, waaraan je
niets kunt toevoegen.’ (De Revisor, 1985/2)

Fouten
De mooiste fouten in gedichten zijn díe fouten die produktief blijken voor het gedicht
(soms zelfs voor een hele bundel) - fouten die betekenis toevoegen. De mooiste
fout van J. Bernlef was een spelfout, een verschrijving eigenlijk.
De beginstrofe (-alinea) uit het gedicht ‘Droom voor de storm’: ‘Op een ochtend
zijn de vogels binnen. De bosrand rukt op. De grond golft. De lucht werkt zich in
een kolkende slurf door de opengevlogen ruimte naar binnen. Maar midden in het
epicentrum is het doodstil, slaat geen naald uit.’ In de eerste versie van dit gedicht
had Bernlef per ongeluk ‘episch centrum’ geschreven, wat iets heel anders is dan
‘epicentrum’ dat de plaats aangeeft vanwaaruit aardbevingsgolven zich over het
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aardoppervlak verspreiden. Maar het was een heel vruchtbare verschrijving. Ze
deed hem beseffen dat het centrum vanwaaruit zijn zinnen zich over de pagina
verspreidden inderdaad een episch (verhalend) centrum was. De bundel bevat niet
voor niks veel prozage-
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dichten, en draagt als titel Verschrijvingen (1985).
Fout, maar al eveneens in produktieve zin, liep het met het gedicht ‘Enigma’ van
Ad Zuiderent, opgenomen in de bundel Natuurlijk evenwicht (1984). ‘Ik had het idee
dat ik een sonnet ging maken toen ik hieraan begon. Maar ik merkte dat ik met
veertien regels niet klaar was, en toen ik eenmaal aan de vijftiende was, toen was
het tóch uit zijn vorm geschoten; toen had ik ineens veel ruimte om dat gedicht heel
anders te maken.’ (De Revisor, 1984/2) Op het moment dat Jan Kuijper Zuiderent
interviewde was de titel Natuurlijk evenwicht er nog niet. Kuijper sprak van een
naamloze bundel, en daar stond een asterisk achter, verwijzend naar een noot: ‘Het
gesprek vond plaats op 29 september 1093 in De Balie te Amsterdam.’ Dat moet
dan niet lang na de verschijning van het Domesday Book zijn geweest.

Gramschap
P.N. van Eyck verkeerde in een heftige geestelijke turbulentie wanneer hij zwanger
was van een gedicht, en dan beefde heel het huis mee. Dat herinnerde Geerten
Gossaert zich in een op 1 oktober 1954 uitgesproken rede (‘Bij de herdenking van
Van Eyck’): ‘Vooral zijn bevalling van een nieuw poëem was een angstige
gebeurtenis; ik herinner mij, hoe Geyl en ik, wel eens aan de telefoon met bezorgde
stemmen stonden te informeren, hoe het er mee stond? en of het al af was? en
wanneer hij het dan verwachtte? en dan fluisterde van de andere kant Nelly's
bedrukte stem, dat het vréselijk was, dat we maar moesten wegblijven tot we het
geboortebericht hadden. Ik plaagde hem graag daarmee, te liever, omdat ik in mijn
poëtische tijd even moeilijk gewerkt had, en wreekte me tevens over zijn afkeuring
van mijn vlucht in het zakenleven: “Dat heeft de olie dan toch maar voor mij gedaan,
dat ik van die zenuwslopende poëterij àf ben!”’ (C. Gerretson, Verzamelde Werken.
Literatuur 1)
‘“Aan alles en iedereen” (1916) is een van de hevigste uitbarstingen van de jaloezie
die Vladimir Majakovski's relatie met Lilja Brik, de vrouw van zijn vriend Osip Brik,
vergiftigde. [...] De openingsverzen over de gestolen lepels hebben geen betrekking
op enig bekend feit. Hier spreekt de armoedzaaier die zijn geliefde niets kan bieden
van de materiële genietingen, waarmee haar echtgenoot haar overlaadt. Voor haar
kilte jegens hem moet de hele mensheid boeten. [...] De twee slotstrofen, waarin
de dichter weer een beetje tot zich zelf lijkt te komen, vormen een merkwaardig
contrast met het overige gedicht, bijna een non sequitur: een aanroep tot wraak,
maar in wezen tot de poëzie, om hem boven zijn verwarring uit te heffen. De nazaten
van de eerst door hem verdoemde mensheid van zijn tijd vermaakt hij de rijkdommen
van zijn ziel, die de geliefde versmaadt.’ (Marko Fondse, ‘Heel mijn enorme
zielebongerd. Over Vladimir Majakovski’, De Revisor, 1988/5).
De eerste strofe van ‘Aan alles en iedereen’:
Nietes.
Leugens.
Nee.
Jij ook al?
Mijn liefste,
toe nou, meen je 't?
O.K. -
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ik liep je deur plat,
met bloemen,
maar niet ik heb de zilveren lepels gejat
uit de la, niet eentje
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Hokjesgeest
De benauwde ruimte van het toilet heeft heel wat dichters aan verzen geholpen.
Leo Vroman schreef een deel van zijn gedichten tijdens zijn internering in de Japanse
kampen in voormalig Nederlands Indië op de wc. Rob Nieuwenhuys: ‘In maart
moesten we in een primitieve touwslagerij werken met allerlei klossen en klosjes.
Leo ging er zo onhandig mee om, dat de Japanse instructeur hem als straf een paar
uur in de wc opsloot. Toen wij naar het kamp marcheerden, zei Leo tegen mij dat
hij een gedicht had gemaakt. “Waar is het dan?” vroeg Erik de Vries. “Ik moet het
nog opschrijven,” zei Leo. In de barak zette hij zich ertoe en in één ruk zonder
doorhalingen schreef hij “Volencis”.’ (Zestig jaar Leo Vroman. Tirade, 1975/19)
Gerard den Brabander zat in de oorlogsjaren gevangen in het Oranje Hotel in
Scheveningen. Daar ontstond een bundel gedichten onder de titel De deur op het
haakje. In 1944 verscheen onder redactie van Gerard den Brabander, Harm Brander
en Michiel Huizinga het clandestiene literaire tijdschrift 't Spuigat, later voortgezet
in Het Spuigat. Van Den Brabander is ook het puntige vers ‘De dichter’:
De dichter is alleen maar dorst en buik,
een tot den boorde berstensvolle kruik.
Hij gist en borrelt tot hij eindelijk barst
en in de droesem zinkt en tandenknarst.

In Eylders. Het leven van een tegendraadse Amsterdammer (1971) zegt Joh. Eylders:
‘Ook Gerard den Brabander was in de oorlog wel eens een paar weken opgepakt,
maar dan kwam hij weer vrolijk vanaf de Weteringschans binnen met gedichten op
stukjes wc-papier!’
Daniel Pennac vertelt in zijn boek In één adem uit. Het geheim van het lezen
(Comme un roman) over de stiekeme leeservaringen van een soldaat tweede klas
Dinges in een Franse leeskazerne. Hij las de hele Gogol, 1900 bladzijden dik, op
een van de kazernetoiletten. Toen hij dit karwei geklaard had, was hij er zo verrukt
over dat hij spontaan twee alexandrijnen afscheidde die, schrijft Pennac, ‘tot de
luisterrijkste van de Franse poëzie behoren’, en die Dinges in het gietijzer van de
stortbak had gekrast. De vertaling ervan:
Ik heb, ga zitten pedagoog, 't is geen
kouwe kak,
Gogol van a tot z gelezen op 't geheim
gemak.

Inspiratie
In januari 1970 was Vroman de lust vergaan om nog gedichten in het Nederlands
te schrijven. Niet omdat het creatieve proces tot stilstand was gekomen, maar omdat
hij stilaan het gevoel gekregen had dat ‘Holland al genoeg Vroman’ had. Later
vertelde hij in een interview met Jan Brokken hoe hij zich eind jaren zeventig toch
weer liet inspireren tot gedichten schrijven:
‘Ik heb jaren lang niet of heel weinig gedicht. In mijn verzamelbundel, 262
gedichten [...] heb ik zelfs officieel afscheid genomen van mijn lezers. “Je weet wel,”
schreef ik in het laatste [Nederlandstalige] gedicht van die bundel, “Ik publiceer/in
Holland geen verzen meer.” Dat was in 1974. [...] Ik had er geen zin meer in.’
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En verderop in het interview: ‘Eén gebeurtenis heeft misschien wel de doorslag
gegeven dat ik weer ben gaan dichten. Samen met mijn dochter Geri en haar man
David at ik een paar jaar geleden in een restaurant in Maastricht. Aan een tafeltje
naast ons zaten een jonge man en een jonge vrouw. De vrouw herkende me duidelijk,
en toch durfde ze me niet aan te kijken, ze geneerde zich een
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beetje, wilde geen gesprek aanknopen. Tot ze op een gegeven moment opstond,
naast ons tafeltje kwam staan en zei: “Neemt u mij niet kwalijk, ik wil u niet lastig
vallen, ik wil alleen maar zeggen dat ik het jammer vind dat u niet meer schrijft.”
Natuurlijk, mijn uitgever had dat al vele malen gezegd, een paar vrienden drongen
aan, maar ach, dat deden ze uit beleefdheid of omdat het hun vak was. Dit was de
reactie van een echte lezer.’
H. Marsman had op een gegeven moment haast een overvloed aan
nietzscheaanse inspiratie. Eind december 1921 schreef hij aan Arthur Lehning: ‘Ik
heb maar weinig tijd voor lezen: ik wandel uren en schrijf dan thuis dingen, onderweg
gevonden, op; dat gaat nu al vijf dagen zo. En zonder veel moeite. Zoiets als God
in de scheppingsweek.’ (Arthur Lehning, De vriend van mijn jeugd)
In ‘Een groot schrijver’ van Kees Ouwens (opgenomen in Arcadia, 1968) is het de
eigen verbeelding als eigendunk die tot inspirerende gedachten leidt:
Ik legde mijn pen neer en begaf mij
naar buiten.
Daar keek ik omhoog en zag de sterren.
Het was een stille nacht.
Ik ben een groot schrijver,
dacht ik.
Toen begaf ik mij weer naar binnen
om die regel op te schrijven
en er schoot mij een traan te
binnen, die op mijn schrift viel.
Ik huilde om de waarheid.

Het gedicht inspireerde op zijn beurt tot het schrijven van de roman De strategie
(1968), waarvan de openingszinnen ontleend zijn aan het geciteerde gedicht: ‘Kijk
eens aan! Blijkbaar handelt dit gedicht over een groot schrijver, althans iemand die
beweert dat hij dat is, en ikzelf had een idee voor een boek. De eerste zin kan dan
een hindernis vormen. Om die te omzeilen greep ik naar dat gedicht. En er was
meteen een situatie. Ik had vrij entree en het verhaal was in gang gezet. [...] Het
was misschien wat overmoedig om een roman in te zetten met een citaat, ontleend
aan een tekst waarin de zinsnede “Ik ben een groot schrijver” voorkomt, terwijl ik
nog nooit een boek had geschreven.’ (De Revisor, 1989/5. Interview door J.
Heymans)

Jeugdwerk
De vroegoude P.N. van Eyck schreef al op zijn vijftiende gedichten en probeerde
op zijn zestiende het podium van de literatuur te beklimmen door werk in te zenden
naar het tijdschrift De xxe eeuw. De inzending werd aanvaard, maar nooit geplaatst.
H.A. Wage in zijn nawoord bij Gedichten. De tuinman en de dood (1993), een keuze
uit Van Eycks gedichten: ‘Steeds sterker wordt in die pubertaire fase een droom
van liefde. Hij publiceert druk in allerlei bladen, ontvangt van verschillende kranten
lof, die hem aanmoedigt. 1907 is eveneens een cruciaal jaar, onderstreept door een
groot gedicht: “I lock my door upon myself”, gepubliceerd in Verwey's De beweging
van september.’ Van Eyck, die dan twintig jaar is, noemt het zijn debuut. De drie
eerste regels zetten de toon:
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De jonge vrouw peinst:
Dit is de dag, waarop mijn droom van
jeugd zal breken,
Waarop mijn laatste kinderlach zal
sterven gaan.

Heel anders oordeelde Neeltje Maria Min naderhand over haar veel verkochte
debuutbundel Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966): ‘Je moet dat zien als een
oprisping, oprispingen van iemand tussen de veertien en de twintig [...] Het

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

138
was misschien beter dan de gemiddelde scholier schrijft, dat weet je niet, maar als
je in al die nachtkastjes kon kijken.’ (Interview door Corine Spoor, De Tijd, 8-5-1981)

Langzaam maar zeker
Hans van Straten in De omgevallen boekenkast: ‘Achterberg vertelde mij eens hoe
hij zich in een zomervakantie had voorgenomen elke dag een kwatrijn te schrijven.
Hij werkte in die dagen bij zijn vader op het land, soms was het al avond en had hij
nog een regel, maar voor hij in bed stapte arriveerde toch onafwendbaar Het Kwatrijn.
Daarmee bewees hij dat men tegelijkertijd christelijk-hulponderwijzer-met-vakantie,
landarbeider en dichter van onsterfelijke kwatrijnen kan zijn - mits men Gerrit
Achterberg heet.’

Masturbatie
‘Hij vertelde me alles, was een open boek,’ herinnerde Arie Dekker zich tegenover
Wim Hazeu in Gerrit Achterberg. Een biografie: ‘Zo zei hij mij dat hij elke dag heel
veel onaneerde. Zeven keer was gewoon. Daar schrok ik zo van, dat ik met
instemming van Gerrit de plaatselijke arts, dokter Steen, vroeg of er iets aan gedaan
moest en kon worden. “Dat gaat vanzelf over”, antwoorde de arts.’ Hazeu constateert
in zijn biografie dat de man ongelijk had: ‘Vele jaren later zouden medici de
buitensporige onaniefrequentie als typerend voor Achterbergs driftleven beschouwen.
De “dat-gaat-vanzelf-over”-periode heeft heel lang geduurd en Achterberg maakte
zich daar zorgen over. Een cultus heeft hij er niet van gemaakt, zoals Lodewijk van
Deyssel dat deed, getuige zijn Intiem Journaal. En er uitvoerig over schrijven was
uit den boze.’ Maar in bedekte termen schreef hij er wel degelijk over, zoals in
‘Bruidegom’. Of in ‘Slootkant’:
Tussen de vissen staat uw heden in:
eeuwige schede van bevrediging.
Het water nam u in zijn lichaam op
als bloedverwant en samenloop;
met elke vinbeweging
wordt uw symbool beleving,
verdronken bol, geloken oog,
licht dat naar binnen boog.
Rietstengel door u heen.
Ik sta van top tot teen.

Noodlot
Vage toespelingen op homo-erotische handelingen in zijn bundel Het heilig licht
(1923) werden de dichter Willem de Mérode fataal. Jaap Goedegebuure daarover
in Nederlandse Literatuur, een geschiedenis: ‘In 1924 werd de protestants-christelijke
dichter Willem de Mérode tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege
seksuele contacten met minderjarige jongens. Nog voor het gerechtelijk vonnis was
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er al een literair oordeel geveld. Criticus en geloofsgenoot Roel Houwink sprak naar
aanleiding van De Mérodes bundel Het heilig licht 1923 van “een onuitgebalanceerde
erotiek, welke oorsprong schijnt te kiezen in een ganschelijk ontspoorde sexualiteit”.
Of de officier van justitie het voorbeeld van Houwink volgde is niet bekend, maar in
het requisitoir werd wel degelijk gebruik gemaakt van de gedichten die de verdachte
aan zijn vriendjes had gewijd. En toen het bericht van de acht maanden celstraf
publiek eenmaal tot de letterkundige goegemeente was doorgedrongen, schreef
Seerp Anema in Moderne kunst en ontaarding (1926) over “een christen-literaat”
die net als Oscar Wilde en Paul Verlaine “den geest van Sodom en Gomorra boven
Christus in zijn ziel liet heerschen”.’
Jan Kuijper, zelf een levenslang tot sonnetten schrijven veroordeeld dichter, had
toch goed gezien dat Ed Leeflangs
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gedicht ‘Bijwoorden’ een sonnet was. ‘Is dit een sonnet?’ wilde Kuijper weten. ‘Voor
zover ik weet niet, maar nu je er zo naar vraagt... Ik heb het niet als een sonnet
geschreven, nee. Misschien zie jij gauw een sonnet ergens in.’ ‘Nou kijk, als iets
twee kwatrijnen en twee terzinen heeft...’ ‘Waar zie jij dan twee terzinen? O ja...’
‘Ze staan door elkaar he.’ ‘Ik heb er niet bij stilgestaan.’ ‘Ernaast staat een gedicht,
“De drieteenstrandloper”, dat lijkt nog meer op een sonnet, dat moet ik toegeven.
Maar dat vind jij natuurlijk ook geen sonnet.’ ‘Nee. 't Is wel gek, die veertien regels
steeds. Zou dat het uiterste zijn wat een mens kan volhouden, eigenlijk?’ (De Revisor,
1984/6)

Onvoltooid
Wat af is, is niet gemaakt. ‘Een kunstwerk is nooit noodzakelijk af, want wie het
gemaakt heeft is nooit volmaakt en de kracht en behendigheid die hij eruit gewonnen
heeft verlenen hem precies het vermogen om het te verbeteren, en zo verder... Hij
haalt eruit wat nodig is om het uit te wissen en opnieuw te maken,’ schrijft de dichter
Paul Valéry in een van zijn essays.
Wat af is, is niet gemaakt - het moet ook een credo van J.H. Leopold (1865-1925)
zijn geweest. Het tweede deel van diens tweedelige Verzamelde verzen - de
nagelaten poëzie - bestaat strikt genomen zelfs uitsluitend uit onvoltooide gedichten.
H.T.M. van Vliet en A.L. Sötemann in de verantwoording bij de uitgave: ‘De status
van de gedichten in Leopolds nalatenschap is niet gelijk aan die van de tijdens zijn
leven gepubliceerde verzen. Van de laatstgenoemde zijn door de dichter zelf
vastgestelde voltooide en definitieve versies beschikbaar. Dit geldt niet voor de
nagelaten verzen. De tekst daarvan heeft een voorlopig karakter. Zelfs de in het net
overgeschreven (vrijwel) voltooide gedichten zijn nog niet definitief. Op een paar
uitzonderingen na zou Leopold de nagelaten gedichten in de huidige vorm nimmer
ter publikatie hebben aangeboden.’ En dan zijn talrijke ‘losse snippers’ niet eens in
de Verzamelde verzen terechtgekomen. Dat is in één geval jammer, omdat het een
gedicht betreft dat zijn onvoltooidheid op zeer pregnante wijze waarmaakt. Het telt
slechts één regel. Deze:
O rijkdom van het onvoltooide

Postuum
Veel dichters krijgen tijdens hun leven niet de eer die hun toekomt. Grote delen van
hun dichterlijke produktie verschijnen pas na hun dood. Dat overkwam in Nederland
de jong gestorven dichters Wilfred Smit (1933-1972) en Hans Lodeizen (1924-1950),
van wie tijdens zijn leven slechts één bundel, Het innerlijk behang, verscheen.
In zekere zin tragischer was Emily Dickinson (1830-1886), van wie tijdens haar
leven zegge en schrijve vier gedichten gepubliceerd werden. Na haar dood vond
haar zuster Lavinia in de onderste la van Dickinsons ladenkast nog een kleine
duizend andere terug in een doos. Deze had niet het geringste vermoeden dat Emily
zoveel gedichten geschreven had. Daarna duurde het nog meer dan zestig jaar
voordat de gedichten uiteindelijk, in 1950, compleet werden uitgegeven.
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In 1862 stuurde Emily Dickinson enkele gedichten in naar The Atlantic Monthly,
na een oproep van schrijver en criticus Thomas Wentworth Higginson die werk van
aanstormende literaire talenten in zijn blad wilde hebben. Deze ging er nooit toe
over haar gedichten te publiceren, hoewel hij Dickinson voortdurend vroeg nieuw
werk in te sturen. ‘Er onstond een jarenlange correspondentie tussen Emily Dickinson
en Tho-
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mas Higginson,’ schrijft Louise van Santen in het nawoord bij haar vertaling van een
bloemlezing van Dickinsons Gedichten. ‘E.D. stuurde hem in de loop der jaren een
vijftigtal gedichten, maar Higginson was niet in staat om het talent van de dichteres
te herkennen en zeker niet om het geniale in haar te zien. Wel bleef hij al die tijd
geïnteresseerd en gefascineerd. Hoewel zij geen erkenning vond voor haar literaire
werk, hield zij nooit op met schrijven. [...] In 1890 verscheen het eerste bundeltje.
Bijna alle gedichten waren verminkt door Higginson, die zich geroepen voelde
“verbeteringen” aan te brengen; schijnrijm te vervangen door “echt” rijm, metaforen
die niet direct begrepen werden te verduidelijken.’
Echt postuum schrijven - bestaat dat ook? Een boeiend geval over Simon Vestdijk
beschrijft Ton Anbeek in De Revisor (1974/1), drie jaar na het overlijden van de
schrijver: ‘Het zal vele liefhebbers van lezen ongetwijfeld verheugen dat het oeuvre
van de Duivelskunstenaar uit Doorn voorlopig nog niet als afgesloten moet worden
beschouwd. Behalve de romanschema's die door de heer Terpstra uitgewerkt zullen
worden, is een nieuwe en wel zeer verrassende mogelijkheid tot continuering
gevonden in de persoon van mevrouw Hofstra, medium te Baarn. (Zij heeft o.a. al
enkele fuga's van Bach op haar naam staan.) Woensdag 1 augustus 1973 waren
bij haar te gast de Vestdijkkenners Gregoor en Hartkamp, plus de dichter A. Roland
Holst. Tijdens deze seance gaf een stem op dicteersnelheid de eerste alinea's van
een nieuwe roman door. De stem werd door alle aanwezigen als die van de meester
herkend (de hond van Vestdijk begon zelfs te janken); alleen de heer Holst dacht
dat Koningin Wilhelmina persoonlijk het woord tot hem richtte. Mocht over het geluid
dan geen eenstemmigheid bestaan, de stijl sluit elke twijfel buiten. De roman begint
nl. aldus: “Tine Vlastuin had een gezicht als half geronnen zeep, spierwit, dat
tegelijkertijd een zekere puimstenen hardheid verried; het scheen scherpgetekend
en toch broddelig, met een toets van geordende breekbaarheid.”’ Niet bekend is,
of Vestdijk ook postuum gedichten heeft geschreven; wél, dat hij daar in principe
toe in staat was.

Quickly
Als een zeer produktief dichter staat Jan Kuijper niet bekend. Daar staat weer
tegenover dat hij als redacteur van uitgeverij Querido jaarlijks aan honderden
gedichten een trefzekere laatste hand legt. Zelf publiceerde hij in twintig jaar vier
bundels, alle vol sonnetten. Kuijper hoopt altijd te mogen hopen op de genade van
de eerste twee regels. Als hij die eenmaal heeft, dan raakt een gedicht ook in
vliegende vaart voltooid. Dan is het binnen een half uur af.
Sneller, scherper en korter dan Vondel kan echter geen dichter meer zijn. Er bestaat
een apocrief verhaal waarin Vondel op zekere dag in gezelschap van onder anderen
een ambitieuze, maar veel mindere dichter op een zeilscheepje voer. Toen de wind
eenmaal flink in de zeilen stond, daagde de onbekende dichter Vondel uit om te
bepalen wie van beiden het kortste gedicht zou kunnen ‘schrijven’. Vondel
aanvaardde het duel. Daarop beende de ander, ongetwijfeld een rederijker, naar
de mast van het schip. Daar streek hij een klodder smeer vanaf en smeet die op
Vondels mantel. ‘Vet spet,’ sprak hij triomfantelijk. Vondel aarzelde geen moment.
Hij stond op, gaf de onverlaat een geweldige draai om de oren, ging wijdbeens voor
hem staan en zei, daarmee de wedstrijd winnend: ‘Nu u.’
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In een variant op deze anekdote figureren Jacob Cats en een concurrerend dichter,
is het vervoermiddel een rijtuig, zegt de eerste ‘Vet smet’ (na iets vettigs op de
kleding van Cats te hebben achtergelaten) en reageert Vadertje Cats met: ‘Ik tik.’

Ritme, rijm & klank
Soms gaat de ontdekking van een ritme, iets van een cadans of een deining, vooraf
aan het ontstaan van een gedicht. En soms opent alleen al zo'n nauwelijks
gearticuleerde vondst een zee van mogelijkheden, zoals bij Osip Mandelsjtam, voor
wie gedichten aanvankelijk vaak alleen als een soort innerlijke muziek aanwezig
waren. Is dat wat J. Bernlef bedoelt in zijn gedicht ‘Verbindingen’ (Verschrijvingen,
1985)?
Je neemt de telefoon op en bent
verbonden met het grotere
net dat aan satellietboeien hangend
boven de wereld zweeft.
[...]
Alle talen, alle grammatica's, alle
woorden. Daarom versta je
niets. Een palet met miljoenen
schetsende handen. Dat is ook
waar muziek over gaat: er is andere
muziek, nu nog ver weg,
nu nog niets dan geruis. Heel in de
verte klinkt een stem, nog
zonder taal.
Je bent verkeerd verbonden, maar je
hebt verbinding. Het
ruisen zwelt aan. Spoedig! Blijf aan de
lijn tot je de schok
voelt en de reis kan beginnen.

Veel gearticuleerder, maar ook nauw luisterend naar ritme en klank, is wat Paul van
Ostaijen verstaat onder sonoriteit. ‘Noch de zin, noch de klankwaarde alleen kan
men als uitsluitend algemeen geldende waarde aanvaarden.’ Het gaat hem om de
resonantie in het onderbewustzijn. Het moet niet alleen maar ‘zuivere lyriek’ zijn en
zeker niet alleen maar logisch en verstandelijk te beredeneren - dat helemáál niet.
Het gaat om een symbiose: ‘Zijn beide verenigd, de zin en de klankwaarde, dan
spreek ik van de sonoriteit van het woord en daarmee bedoel ik, zoals in de
schilderkunst, het trillen der waarden tot elkaar [...] Hoe dit mij gebeurde: dat ik
doelloos door de straten liep en dan plots in de schijn van veel licht, schitterden
deze drie bioscoopwoorden: “de Blijde Dood”. Zij hadden een zeldzaam ontsluierende
kracht toen ik ze naprevelde; hoe ik verder ging in deze woorden, vreemd en
vertrouwd, zij waren twee gezellen die elkaar gevonden hadden, ik weet niet of het
onverwacht was dan wel of het geschreven stond dat eens zij elkaar moesten treffen,
en hoe het adjectief aanleunde tegen het naamwoord, hoe dit daardoor lichter werd,
hoe ik trachtte daar rond iets te vinden dat zou hebben uitgedrukt de diepte van
deze resonantie [...] een voorbeeld van wat ik in volle sonoriteit noem.’
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Drs. P, de dichter die er als eerste in slaagde een rijmwoord op herfst toe te passen
(‘op zijn Wieringerwerfst’), vindt iets heel anders belangrijk dan Van Ostaijen. Bij
Drs. P (pseudoniem van H.H. Polzer) luistert vooral het rijm nauw, weet Jan Kal: ‘Ik
herinner me de eerste keer dat ik Heinz Polzer tegenkwam en dat hij wat over
Fietsen op de Mont Ventoux zei. Hij had het gedicht “Marie Jeanne” voor zich
genomen en zei (Jan imiteert de wat krakerige stem): “Mijnheer Kal, dat u de lange
ij op de korte ei laat rijmen, nou goed, dat kan ik nog wel door de vingers zien, maar
dat u meent dat Marie Jeanne rijmt op tranen,
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dát acht ik onvergeeflijk.” Vroeger vond ik dat onzin, maar tegenwoordig doe ik het
niet meer, behalve in een noodgeval.’ (Interview met Marianne Gort, in Caramba,
28-10-1978)

Spijt
In Nieuwe veters, een dichtbundel van Robert Anker, wemelt het van randfiguren.
De dichter beschouwt ze als afsplitsingen van de ik-figuur, die weer een afsplitsing
van hemzelf is: ‘Ze dienen, denk ik, als projectie van m'n eigen Weltschmerz. [...]
Maar Nieutve veters is ook een hommage aan al die randfiguren.’ Wat dus betekent
dat hij met Nieuwe veters ook een klein beetje een hommage aan zichzelf heeft
gebracht.
Langzamerhand kwamen er echter steeds meer randfiguren in de gedichten, en
toen kreeg Anker een gevoel van spijt: ‘Het heeft iets kokets om menselijk wrakhout
als metafoor te gebruiken. En daar schaam ik me ook voor. Ik voel me solidair met
die mensen, maar ik ben machteloos en bovendien gebruik ik ze. Er gaat een groot
mededogen naar die mensen uit, - ik hou echt van ze. Ik stond laatst in de tram en
toen stapte er een geestelijk gehandicapte jongen in, die ik vaak op straat had
gezien. Daar moest ik even mee praten, maar tegelijkertijd voelde ik de schaamte
in me opkruipen, omdat ik niet een van hen ben. Waarom laat ik die mensen niet in
hun waarde, waarom gebruik ik ze in m'n gedichten?’ (Interview door J. Heymans,
De Revisor, 1989/6)
Een omgekeerd gevoel van spijt kreeg de Engelse dichter en schilder Dante Gabriel
Rossetti (1828-1882). Hij wilde terug hebben wat hij voor eeuwig dacht te hebben
afgestaan. Rossetti trouwde in 1860 met Elizabeth Siddal, die model was voor veel
van zijn schilderijen met een middeleeuws en religieus thema. Elizabeth Siddal was
een uitzonderlijk mooie vrouw, en toen zij zich in 1862 van het leven beroofde met
een overdosis laudanum, was Rossetti door verdriet overmand. Het merendeel van
zijn gedichten ging over haar, of was voor haar geschreven. Tijdens de begrafenis
stopte hij het kleine boekje met de handgeschreven verzen zorgvuldig onder haar
lange gouden lokken en liet het met zijn geliefde in het graf zakken. Over afschriften
beschikte hij niet. Met het voortschrijden der jaren werd Rossetti steeds rouwiger
om het verlies van zijn gedichten, en hij kwam tot de slotsom dat het stompzinnig
was om sommige van zijn beste literaire voortbrengsels te laten vermolmen met de
doden. Het kostte Rossetti grote moeite toestemming te krijgen, maar toen hij
eenmaal permissie had, liet hij het graf openen en het boek er uithalen. De inhoud
ervan werd, met enkele aanvullingen, in 1870 gepubliceerd onder de titel Poems,
en de bundel was direct een doorslaand succes.

Teder
De Nederlandse letteren danken de door velen nog altijd als onovertroffen
beschouwde vertaling van de hele Shakespeare (twaalf delen, 1884-1888) door
L.A.J. Burgersdijk aan de tedere gevoelens die de vertaler voor zijn echtgenote
koesterde. Burgersdijk werd tot de Shakespeare-vertaling gebracht uit liefde voor
zijn chronisch zieke en bedlegerige vrouw die geen Engels kende.
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Uitgevers
Zonder veel affiniteit te hebben met de erin opgenomen dichters stond uitgever
A.A.M. Stols aan de wieg van Atonaal (1951), de door Simon Vinkenoog
samengestelde bloemlezing van de nieuwe generatie dichters die later naam hebben
gemaakt als de Vijftigers. Stols behoorde eind 1950 tot de deelnemers aan een en-
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quête door Elsevier over de jonge Nederlandse poëzie. Het antwoord van Stols
kwam er, net als dat van de meeste anderen (onder wie Godfried Bomans, J.C.
Bloem en Hendrik de Vries), op neer dat de jonge dichters er niets van konden. In
reactie daarop hield Vinkenoog in februari 1951 een enquêtein hetliteraire tijdschrift
Blurb, en daaruit doemde een heel ander beeld op. Redbad Fokkema in Het komplot
der Vijftigers (1979): ‘Per saldo schrijven “nieuwe poëzie”: Lodeizen, Andreus,
Campert, Charles, Claus, Elburg, Hanlo, Kouwenaar, Lucebert, Polet, Vinkenoog,
Diels en Schuur. (...) De Blurb-enquête kan uitgever A.A.M. Stols de gedachte
hebben ingegeven juist Simon Vinkenoog te vragen een bloemlezing samen te
stellen uit de nieuwste poëzie. De uitgever vindt het immers in de Elsevier-enquête
aanbevelenswaardig “dat iemand zich de moeite gaf een uitgebreide bloemlezing
samen te stellen uit het werk van jongeren en jongsten, zoals indertijd Van
Heerikhuizens Stille opmars”. Hij zegt dit in weerwil van zijn mening dat er een “groot
gebrek aan talent” is en niettegenstaande zijn bekentenis dat experimenten of
tekenen van vernieuwing niet tot hem doordringen.’
Wanneer Vinkenoog in maart 1951 in café Scheltema een afspraak heeft met
Kees Lekkerkerker, blijkt deze Stols bij zich te hebben zitten. Vinkenoog in een brief:
‘Na vijf minuten spreken (of minder) vroeg hij me een bloemlezing te maken. Ik dacht
na, vroeg hem waarom hij mij koos, “omdat ik denk dat u het kunt” en zei daarop:
Ja.’ Direct na zijn ontmoeting met Stols stelt Vinkenoog Remco Campert, Rudy
Kousbroek, Lucebert en Bert Schierbeek op de hoogte. Een week later belt hij vanuit
Parijs naar Stols met de mededeling dat hij de medewerkers aan de bloemlezing
kan noemen. Uiteindelijk zouden er gedichten in staan van Hans Andreus, Remco
Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen
(die dan al overleden is), Lucebert, Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon Vinkenoog.
De tekeningen zijn van Karel Appel en Corneille.

Voornemens
In Het literair anekdotenboek laat John Müller Hugo Claus aan het woord over een
vluchtige (maar hoe vluchtige?) verliefdheid: ‘Soms ook breken bepaalde
ontroeringen pas veel later op. Ik herinner me nu plots weer een tafereel van twaalf
jaar geleden in de metro van Parijs. Ik stond bij de ingang, vijf meter van een meisje
af. Ik was toen nog slank en mooi en ze kijkt me aan. We doen samen een kleine
beweging naar elkaar toe en ik streel haar arm. Dan moet ik weg en haar blik vulde
zich ineens met de grootste waterlanders. Ik heb daar, vreemd genoeg, nooit iets
over geschreven. Maar misschien schrijf ik op mijn 82ste nog een gedicht “In de
metro”.’

Woord
De hang naar het woord, het grote vertrouwen in, maar het zo mogelijk nog sterkere
wantrouwen jegens het perfecte woord - dat is een opmerkelijke obsessie van
symbolistische dichters, zij die met hun gedichten een op zichzelf staande
werkelijkheid willen oproepen, die hun gedichten een ding van taal willen doen zijn.
Helaas, verzuchtte Gerrit Kouwenaar, is het woord ‘tafel’ niet van hout. Achterberg
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kon zelfs dichten over de hoop ooit met een woord de geliefde u te materialiseren:
‘Nochtans moet het woord bestaan/dat met u samenvalt’.
Eén woord nog, en dan was het gedicht ‘Les grenades’ van Paul Valéry af, voor
zover ooit een gedicht van hem af kón zijn [zie ONVOLTOOID). Hij werd zo gegrepen
door de hardnekkigheid waarmee het gezochte woord zich bleef ver-
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schuilen dat hij er een ander gedicht aan wijdde:
Poésie
Je cherche un mot (dit le poète) un mot
qui soit:
féminin,
de deux syllabes,
contenant P ou F,
terminé par une muette,
et synonyme de brisure, désagrégation;
et pas savant, pas rare.
six conditions - au moins!

Een woord dus, dat vrouwelijk is, bestaat uit twee lettergrepen, een p of een f bevat,
eindigt op een stomme letter, synoniem is met breuk en uiteenvallen, en geen geleerd
of ongewoon woord mag zijn. Zes voorwaarden derhalve, op zijn minst. Valéry vond
dat woord uiteindelijk. Het staat in ‘Les grenades’ (De granaatappels): ‘rupture’.

X
Wie was toch Eva Gerlach? Achter die naam moest zich minstens een groot en
bekend schrijver of dichter verschuilen. Maar Eva Gerlach was gewoon Eva Gerlach,
een dichter die liever niet als persoon in de openbaarheid treedt en de pers schuwt
als de pest. Marieke Jonkman was gewoon Marieke Jonkman, een jonge vrouw
(geboren 1963) die gedichten schrijft. Niet dus. Marieke Jonkman bleek een
heteroniem van Anton van der Ent, leraar Nederlands die onder de dichtersnaam
Anton Ent al diverse bundels had gepubliceerd. ‘Wanneer is Marieke Jonkman
geboren?’ vroeg Guus Middag aan Van der Ent. ‘In 1963 schreef ik voor het eerst
een hele bundel vanuit een vrouw, en daarom heb ik Marieke Jonkman als
geboortejaar 1963 gegeven.’ Maar die naam kreeg ze pas echt toen in maart 1991
haar eerste bundel verscheen. Het naast elkaar bestaan van Anton Ent en Marieke
Jonkman heeft voor Van der Ent niks te maken met androgynie, tenminste niet in
de modieuze zin van het woord: ‘Volgens mij gaat het om een heel andere vorm
van tweeslachtigheid: dichterlijke tweeslachtigheid.’ ‘Hoe moet ik me de aanwezigheid
van Marieke Jonkman voorstellen?’ vroeg Middag. ‘Als ik bij een psychiater zou
zitten, dan zou ik zeggen: ze stijgt in mij op, ze neemt bezit van mij, van mijn lichaam.
Ik voel haar huid, zoals ze die beschrijft; ik voel haar armen, haar borsten en heupen,
en ik ervaar haar stem. Zij is geen object, geen verzonnen figuur.’ ‘Is Anton niet
jaloers op het succes van Marieke?’ ‘Ik vind het altijd prima wanneer het anderen
goed gaat. Als Marieke gevraagd wordt voor optredens of voor gedichten, dan doet
mij dat deugd. Dan denk ik niet meteen: goh, wat is het jammer dat Anton Ent dat
niet overkomt.’ (NRC Handelsblad, 26-11-1993)
Een andere afsplitsing, Arno Breekveld (de dichterlijke uitlaatklep van Atte Jongstra),
kreeg zelfs in alle ernst een uitnodiging van de Vereniging van Letterkundigen (VvL)
om toe te treden tot de schrijversbond. Helaas kon de dichter op deze geste van
voorzitter Hugo Verdaasdonk niet ingaan. Breekveld is een geïterneerde schizofreen,
en hij mag niet van zijn oppassers. In het literaire tijdschrift Optima schreef hij er
wel een vers over, getiteld ‘In de hedeneeuwse kamer’, waarvan hieronder de eerste
strofe volgt:

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

- Heer President V. wil mij
innemen
de bond in van dichtenstokers, dit
schreef hij zodanig in een brief dat ik
de verzen tegen prikkels sloeg, ook
meteen
zodanig dat Heer dokter Jelgersma mij
VVL
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van het gangkastje voerde, in de
gangkast der dichteren (kast
hedeneeuws) druppelde om er tributie
op te doen.
Stond mijn lijf toen daar niet
in die kamer - Gorters lamplicht
aangeklikt heel allenig om mij heen te tittelen?

IJsberen
Als Harry Mulisch in zijn werkkamer op zinnen zit te broeden, staat hij soms uit zijn
stoel op, om langs onzichtbare maar kaarsrechte lijnen, die een geometrische figuur
vormen in het blikveld voor zijn schrijftafel, sporen te trekken, net zolang tot zich
een oplossing voor zijn tijdelijke impasse aandient. Deze gang van zaken roept de
vraag op of- aangezien Mulisch niet in de eerste plaats een dichter is - er zoiets
bestaat als een lichaams-dynamica van poëziegenese. Is er een dichterlijk
benenstrekken dat de voortgang der woorden bevordert? Volgens Martin Reints
wel. In de bundel Lichaam en ziel (1992) staat het gedicht ‘De liefdesbrief’. Een
fragment daaruit:
Zo was de man in het huis onder de
sterrenhemel
aan het denken geraakt
hij legde zijn pen neer,
begon heen en weer te lopen
en ontdekte nu de overeenkomst tussen
de gang van zijn gedachten
en de gang van zijn lichaam door de
kamer
er is weemoed in ijsberen
en vasthoudendheid

Hier zijn ervaringen in dichtregels beklonken. Reints heeft een tijdlang in de
kunstenaarskolonie van Worpswede aan zijn gedichten gewerkt. Daar zat hij in een
groot atelier, waar hem alle ruimte gegeven was om te ijsberen, en daar ligt ook de
kiem van het gedicht. Reints: ‘Vooral schilders ijsberen veel, denk ik, omdat die in
grote ruimtes werken. Ik ben daar in Worpswede nog geïnterviewd door een Duitse
journalist, tegen wie ik over “ijsberen” begon. Maar dat woord hebben ze in het Duits
niet, dus doet “eisberen” aan iets als “ijsbessen” denken. Daarom heb ik hem maar
voorgedaan hoe je dat doet, ijsberen. Hij was laaiend enthousiast over dat woord.
Er was ook een fotograaf bij, en die sloeg daar aan het klikken alsof hij iets
buitengewoon wonderlijks aan het bekijken was.’

Zelfmoord
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Het laatste grote gedicht van de Russische dichter Sergey Aleksandrovich Yesenin
(1895-1925) waseen bekentenisgedicht, ‘Cherny chelovek’ (De zwarte man), dat
valt te lezen als een meedogenloze zelfkastijding vanwege de daarin gereleveerde
mislukkingen. In 1925 was hij enige tijd in een inrichting opgenomen vanwege een
zenuwinzinking. Kort daarna hing hij zichzelf op in een hotel in Leningrad, nadat hij
zijn laatste regels had geschreven met zijn eigen bloed. Gordon McVay schreef een
biografie over hem, Esenin. A Life (Paragon House, New York 1988), en Gerrit
Kouwenaar werd geïnspireerd tot een gedicht ‘le poète y. sur son lit de mort’,
opgenomen in de bundel Landschappen en andere gebeurtenissen. De titel ontleende
Kouwenaar aan het onderschrift van een foto van de dichter op zijn sterfbed
(Variétés, revue mensuelle, Brussel 1930). Het bekendste gedicht uit deze cyclus
van vier (vanwege de beginregels) is [zie ONVOLTOOID]:
Van alle maken is doodmaken
wel het volmaaktste
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hier schieten woorden te kort, logisch
dat men present roept en dood
leuk zit op zijn wip
toch zonder tegenwicht zitten zakt
al gauw onderuit, dus sprakeloos liggen
in overal zwart, zo ook
wie doof is spelt opgelucht
zijn reddende medeklinker
de tijd (bij wijze van spreken)
raakt zo verward in zijn lengte
dat hij raast in een verzonnen stip
maar nader bekeken rust hij
dus roest -

Algemene bronnen:
Jeroen Brouwers, Zachtjes knetteren de letteren. De Arbeiderspers, Amsterdam,
1983 (tweede druk).
John Müller, Het literair anekdotenboek. De Bijenkorf, Amsterdam, 1988.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis. Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, 1993.
A.L. Sötemann, Over poetica en poëzie. Wolters Noordhoff, Groningen, 1985.
Hans van Straten, De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1993.
Hans van Straten, De omgevallen boekenkast. De Arbeiderspers, Amsterdam,
1987.

5.1 Auteurs
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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5.2 Uitgevers
Deze lijst bevat de adressen en telefoonnummers van de belangrijkste Nederlandse
en Vlaamse uitgevers van algemene boeken. Bij de selectie is vooral gelet op de
aanwezigheid van literair werk en kwaliteits non-fictie in het uitgeversfonds. Imprints
- uitgeverijen met een eigen fonds die deel uitmaken van een groter huis - zijn apart
opgenomen. Per adres is kort aangegeven in welk soort boeken de uitgever
gespecialiseerd is. In het register is grotendeels voorbijgegaan aan de talrijke kleine
(niet-professionele) literaire en bibliofiele fondsen die Nederland en Vlaanderen
gelukkig nog altijd rijk zijn. Velen van hen verzamelen zich tweejaarlijks op de beurs
voor kleine uitgevers, een wapenschouw die gepaard gaat met de publikatie van
een catalogus van de deelnemende uitgevers. De uitgave behorend bij deeditie
1992-1993 van deze beurs heet Klein uitgeven. Bijzondere boeken uit de marge
van het boekenbedrijf '92/'93. Ze bevat de adressen en fondslijsten van 65 kleine
uitgevers. De gids is te bestellen bij Uitgeverij NPA, Antwoordnummer 10441, 1000
RA Amsterdam.

Nederlandse uitgevers
010 Publishers
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam
[phone] 010-4333509
Architectuur, design
C.J. Aarts
Bethaniënstraat 22 hs, 1012 CA Amsterdam
Letterkunde
Agathon
Postbus 97, 3990 DB Houten
[phone] 03403-77660
Vertaalde literatuur
Agon
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
[phone] 020-5511262
Geschiedenis, kronieken, reizen
Amber
Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam
[phone] 020-6261655
Nederlandse en vertaalde literatuur, reizen, literaire non-fictie
Ambo
Prinses Marielaan 8, 3743 JA Baarn
[phone] 02154-22644
Filosofie, psychologie, sociologie, geschiedenis, literatuur, klassieken,
maatschappijvraagstukken
Amsterdam University Press (AUP)
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
[phone] 020-4200050
Wetenschappelijke boeken
Anthos
Parkstraat 7, 3743 ED Baarn
[phone] 02154-18441
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Vertaalde literatuur, biografieën, literaire non-fictie
Aramith
Postbus 160, 2060 AD Bloemendaal
[phone] 023-257150
Literaire non-fictie, (natuur)wetenschappen, denksport
De Arbeiderspers
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
[phone] 020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, ego-documenten, thrillers
Arena
De Ruyterkade 39, 1012 AA Amsterdam
[phone] 020-6204777
Vertaalde en Nederlandse literatuur
Athenaeum - Polak & Van Gennep
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
[phone] 020-5511262
Klassieken, vertaalde en Nederlandse literatuur
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Atlas
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur, reizen
Balans
Herengracht 164, 1016 BP Amsterdam
[phone] 020-6268982
Non-fictie, kunstbeschouwing, politiek, religie, hedendaagse geschiedenis,
autobiografieën
Uitgeverij De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
[phone] 020-6233673
Literaire essays, politiek, maatschappijvraagstukken
De Bataafsche Leeuw
Rooseveltlaan 191, 1079 AP Amsterdam
[phone] 020-6446458
Geschiedenis, zeevaart
Bert Bakker
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
[phone] 020-6241934
Nederlandse en vertaalde literatuur, (cultuur)geschiedenis, wetenschap,
psychologie, politiek
De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1, 1071 DW Amsterdam
[phone] 020-6735731
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire essays
Uitgeverij Erven Bijleveld
Janskerkhof 7, 3512 BK Utrecht
[phone] 030-317008
Wetenschap
Bodoni
Nassaulaan 10, 3743 CC Baarn
[phone] 02154-17241
Literatuur en literaire non-fictie
BoekWerk
Emmastraat 31-2, 9722 EW Groningen
[phone] 050-265559
Vertaalde literatuur, tweetalig
Uitgeverij Boom
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
[phone] 020-6226107
Klassieken, filosofie, sociale wetenschappen, geschiedenis, psychologie,
economie, menswetenschappen
A.W. Bruna
Atoomweg 464, 3542 AB Utrecht
[phone] 030-470411
Spannende en romantische boeken, algemene non-fictie
BZZTÔH

Laan van Meerdervoort 10, 2517 AJ Den Haag
[phone] 070-3632934
Crime, literatuur, kinderboeken, kookboeken
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Cadans
Postbus 1895, 1000 BW Amsterdam
[phone] 020-6206263
Nederlandse en vertaalde literatuur
Candide
Postbus 19024, 3501 DA Utrecht
[phone] 030-332549
Psychologie, psychiatrie, cultuurgeschiedenis
Conserve
Vuurdoornweg 37, 1871 TR Schoorl
[phone] 02209-3693
Historische romans, thrillers en detectives, Indische letteren, man-vrouwrelaties,
19de eeuw, Scandinavische vertalingen
Uitgeverij Contact
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur,
literaire non-fictie, (cultuur)geschiedenis,
wetenschap, businessboeken,
reizen, ego-documenten
Coppens & Frenks
Alexanderkade 122, 1018 ZC Amsterdam
[phone] 020-6258074
Vertaalde literatuur, pockets

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

169
Coutinho
Postbus 10, 1399 ZG Muiderberg
[phone] 02942-61888
Leerboeken, literatuur- en kunstwetenschappen
Ad. Donker
Koningin Emmaplein 1, 3016 AA Rotterdam
[phone] 010-4363009
Nederlandse literatuur, algemene non-fictie
Uitgeverij Elmar b.v.
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk
[phone] 015-123623
Reizen en reisgidsen, sport, gezondheid, natuur, geschiedenis en literatuur
De Fontein
Prinses Marielaan 8, 3740 AA Baarn
[phone] 02154-221541
Populaire romans en gedichten, Nederlandse literatuur, jeugdboeken
Forum Boekerij
Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam
[phone] 020-6237675
Algemene en populaire non-fictie
Fragment
Conradstraat 23, 1018 NE Amsterdam
[phone] 020-267133
Vertaalde literatuur, fotografie
Furie
Overtoom 270, 1054 JB Amsterdam
[phone] 020-6832057
Nederlandse en vertaalde literatuur, feminisme en vrouwelijke homoseksualiteit
Van Gennep
Spuistraat 283, 1012 VR Amsterdam
[phone] 020-6247033
Vertaalde en Nederlandse literatuur, sociale geschiedenis, politiek, jazz
De Geus
Postbus 1878, 4801 BW Breda
[phone] 076-228151
Vertaalde en Nederlandse literatuur, derde-wereldliteratuur
Goossens
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk
[phone] 015-123623
Vertaalde literatuur
Gottmer/Becht
Postbus 160, 2060 AD Bloemendaal
[phone] 023-257150
Reisgidsen, kinderboeken, levensbeschouwing, kunst, muziek, hobby
De Haan
Postbus 97, 3990 DB Houten
[phone] 03403-77660
Geschiedenis, politiek, kunstbeschouwing
De Harmonie
Spuistraat 272, 1012 VW Amsterdam
[phone] 020-6245181
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Nederlandse en vertaalde literatuur, strips, cartoons
Herik
Herik 6, 6374 RJ Landgraaf
[phone] 045-311510
Bibliofiele uitgaven, poëzie
Hes Uitgevers
Oudegracht 206, 3511 NR Utrecht
[phone] 030-316977
(Kunst)geschiedenis, literatuurwetenschap, topografie, literair-historische
uitgaven
Uitgeversmaatschappij Holland
Spaarne 110, 2011 CM Haarlem
[phone] 023-323061
Jeugdliteratuur, poëzie, algemene non-fictie
Hollandia
Beukenlaan 20, 3741 BP Baarn
[phone] 02154-18941
Romans, oorlogsromans, geschiedenis, nautische boeken, tuin en natuur
Historische Uitgeverij Groningen b.v.
Westersingel 37, 9718 CC Groningen
[phone] 050-181700
Literatuur, kunst- en literair-historische uitgaven, essays
IJzer
Postbus 167, 3500 AD Utrecht
[phone] 03404-52718
Nederlandse literatuur en vertalingen
In de Knipscheer
Singel 450, 1017 AV Amsterdam
[phone] 020-6257189
Nederlandse, Nederlands-Caribische en vertaalde literatuur
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International Theatre & Film Books
VII

Kleine Gartmanplantsoen 21 , 1017 RP Amsterdam
[phone] 020-6389329
Toneel- en filmboeken
Kasimir
Postbus 15421, 1001 ME Amsterdam
[phone] 020-6738665
Vertaalde literatuur
De Kern
Nassaulaan 10, 3743 CC Baarn
[phone] 02154-17241
Nederlandse en vertaalde literatuur, algemene non-fictie
Kok Agora
Postbus 130, 8260 AC Kampen
[phone] 05202-92555
Filosofie, kunstbeschouwing, religie, humaniora
Kok Lyra
Postbus 130, 8260 AC Kampen
[phone] 05202-92555
Reizen en reisgidsen, muziek en theater, geschenkboeken, vrouwenthema's,
gezondheid
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
[phone] 020-5688406
Koloniale geschiedenis, land- en volkenkunde
Kosmos Z&K
Postbus 14095, 3508 SC Utrecht
[phone] 030-349211
Taal, reizen, gezin & gezondheid, culinair, tuinboeken, sport, esoterie,
documentaires, naslagwerken
Kwadraat
Postbus 19024, 3501 DA Utrecht
[phone] 030-332549
Nederlandse en vertaalde literatuur, (kunst)geschiedenis, algemene non-fictie
Lemniscaat
Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam
[phone] 010-4141744
Jeugdboeken, psychologie, maatschappij
Bas Lubberhuizen
I

J.W. Brouwersstraat 32 , 1071 LK Amsterdam
[phone] 020-6769200
Literatuur en literatuurgeschiedenis
Luitingh-Sijthoff
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Thrillers, horror-romans, vertaalde literatuur, algemene non-fictie
Menken, Kasander & Wigman
Lange Houtstraat 17, 2508 CL Den Haag
[phone] 071-128333
Vertaalde literatuur
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Merweboek
Postbus 217, 3360 AE Sliedrecht
[phone] 01840-10224
Poëzie
Jan Mets/Passatempo
Westeinde 16, 1017 ZP Amsterdam
[phone] 020-6256087
Reisgidsen, mini-biografieën
J.M. Meulenhoff bv
Herengracht 505, 1017 BV Amsterdam
[phone] 020-5533500
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie, kunst en plaatwerken,
science fiction
Nijgh & Van Ditmar
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
[phone] 020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie
Ooievaar Pockethouse
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
[phone] 020-6241934
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van de samenwerkende uitgeverijen
Bert Bakker en Prometheus
G.A. van Oorschot
Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
[phone] 020-6231484
Nederlandse en vertaalde literatuur, Russische en Franse bibliotheek
Pandora Pockets
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van Atlas, Contact en L.J. Veen
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Uitgeverij Passage
Postbus 216, 9700 AE Groningen
[phone] 050-271332
Nederlandse literatuur, (literatuur)geschiedenis, algemene non-fictie
Pegasus
Rhijnvis Feithstraat 28 hs, 1054 TZ Amsterdam
[phone] 020-6189531
Literatuur, jeugdliteratuur
Perdu
Kerkstraat 391, 1017 HX Amsterdam
[phone] 020-6234874
Nederlandse en vertaalde literatuur
Plantage/G&S
Postbus 984, 2300 AZ Leiden
[phone] 071-131197
Vertaalde en Nederlandse literatuur, literair-historische documenten
Poema Pockets
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van Luitingh-Sijthoff
De Prom
Postbus 1, 3743 AA Baarn
[phone] 02154-22141
Nederlandse en vertaalde literatuur, biografieën, literatuurgeschiedenis
Prometheus
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
[phone] 020-6241934
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie
Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
[phone] 020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie, jeugdliteratuur
Rainbow Pocketboeken/Maarten Muntinga
De Ruyterkade 39, 1012 AA Amsterdam
[phone] 020-6263622
Pockets van Nederlandse en vertaalde literatuur, en van literaire non-fictie
Thomas Rap
Staalstraat 10, 1011 JL Amsterdam
[phone] 020-6237278
Nederlandse literatuur, algemene non-fictie, sportboeken
Rothschild & Bach
Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
[phone] 020-6226489
Nederlandse en vertaalde literatuur
Uitgeverij Scheffers
Prof. Hugo de Vrieslaan 1, 3571 GE Utrecht
[phone] 030-721172
Algemene non-fictie, geschiedenis en literatuur
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht
Koninginnegracht 63, 2500 GK Den Haag
[phone] 070-3429780
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Taal, politiek, geschiedenis, architectuur, kunst & cultuur, juridische & fiscale
uitgaven
Sesam
Postbus 1, 3740 AA Baarn
[phone] 02154-82403
Vertaalde literatuur, algemene non-fictie, naslagwerken
Het Spectrum
Postbus 2073, 3500 GB Utrecht
[phone] 030-650650
Algemene fictie, woordenboeken, overzichtsboeken, geïllustreerde non-fictie
Strengholt
Flevolaan 41, 1411 KC Naarden
[phone] 02159-58411
Nederlandse en vertaalde literatuur, jongerencultuur, algemene non-fictie
SUA

Rapenburg 33, 1011 TV Amsterdam
[phone] 020-6225773
Cultuur, (homo)seksualiteit, maatschappijwetenschappen
SUN

Bijleveldsingel 9, 6521 AM Nijmegen
[phone] 080-221700
(Cultuur)geschiedenis, cultuurhistorische naslagwerken, filosofie,
maatschappijgeschiedenis, Nederlandse en vertaalde literatuur
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Thoth
Prins Hendriklaan 13, 1404 AS Bussum
[phone] 02159-44144
Nederlandse en vertaalde literatuur, kunst, architectuur, schaalmodellen
Gerard Timmer Prods. (GTP)
Postbus 11377, 1001 GJ Amsterdam
[phone] 020-6642724
Nederlandse literatuur, algemene non-fictie
Tirion
Postbus 309, 3740 AH Baarn
[phone] 02154-12050
Sport, natuur, culinair, gezondheid & gezin, hobby & praktijk, reizen, kunst,
cultuur & godsdienst, almanakken
Umbra
Postbus 6178, 9702 ND Groningen
[phone] 050-257507
Literatuur en literair-historische uitgaven
L.J. Veen
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
[phone] 020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur, klassieken, reizen
Uitgeverij Verioren
Alexanderlaan 14, 1213 XS Hilversum
[phone] 035-859856
Historische boeken
Feministische Uitgeverij Vita
Overtoom 270, 1054 JB Amsterdam
[phone] 020-6832057
Nederlandse en vertaalde literatuur, feminisme, literaire non-fictie
Voetnoot
Entrepotdok 60 A, 1018 AD Amsterdam
[phone] 020-6246129
Literair-historische documenten, fotografie, kunstgeschiedenis
Vrij Geestesleven
Postbus 851, 3700 AW Zeist
[phone] 03404-24953
Vertaalde literatuur, esoterie
VU Uitgeverij
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
[phone] 020-6444355
Wetenschappelijke boeken
Waanders
Postbus 1129, 8001 BC Zwolle
[phone] 038-658628
Geschiedenis, kunst, cultuur, heemkunde
Walburg Pers
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen
[phone] 05750-41025
Geschiedenis, architectuur, monumentenzorg
Waterland van Wezel
Postbus 160, 2060 AD Bloemendaal
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[phone] 023-257150
Algemene non-fictie
Wereldbibliotheek
Keizersgracht 524, 1017 EK Amsterdam
[phone] 020-6381899
Vertaalde en Nederlandse literatuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, kunst
en wetenschap
Het Wereldvenster
Postbus 97, 3990 DB Houten
[phone] 03403-77660
Literatuur en non-fictie
Vlaamse uitgevers
Coda
Frankrijklei 111, 2000 Antwerpen
[phone] 03-2261534
Non-fictie en kunstboeken
Davidsfonds/Clauwaert
Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven
[phone] 016-221801
Oorspronkelijke literatuur, jeugdboeken, non-fictie
Dedalus
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen
[phone] 03-2337711
Oorspronkelijke en vertaalde literatuur, toneelteksten, non-fictie
Dilbeekse Cahiers VZW
Spanjeberg 9, 1700 Dilbeek
[phone] 02-5695488
Poëzie
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EPO

Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Antwerpen (Berchem)
[phone] 03-2396874
Politiek, derde-wereldliteratuur en non-fictie
Hadewijch/Houtekiet
Vrijheidstraat 33, 2000 Antwerpen
[phone] 03-2381296
Vlaamse en vertaalde literatuur, non-fictie, poëzie, jeugdliteratuur
Kritak
Diestsestraat 249, 3000 Leuven
[phone] 016-231264
Vlaamse, Nederlandse en vertaalde literatuur, non-fictie
Lannoo
Kasteelstraat 97, 8700 Tielt
[phone] 051-424211
Kunstboeken, fotoboeken, toeristengidsen, algemene non-fictie, poëzie, religie
en kinderboeken
Manteau
Isabellei 76, 2018 Antwerpen
[phone] 03-2301264
Vlaams en Nederlands proza en dichtwerk
Pelckmans
Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen
[phone] 03-6645320
Literatuur, (cultuur)geschiedenis, filosofie, godsdienst, maatschappij, economie
Poëziecentrum
Hoornstraat 11, 9000 Gent
[phone] 09-2252225
Poëzie
Standaard
Belgiëlei 147 A, 2018 Antwerpen
[phone] 03-2395900
Strips, algemene non-fictie, Vlaamse literatuur en kinderboeken
De Vries-Brouwers
Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen
[phone] 03-2374180
Kunstboeken, algemene non-fictie, literatuur en kinderboeken
Vub-press
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
[phone] 02-6413590
Non-fictie
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5.3 Stichtingen en instellingen in het boekwezen
Onderstaande lijst bevat adressen van stichtingen en instellingen die op
uiteenlopende terreinen opereren in het boekwezen of zich bezighouden met het
organiseren van literaire activiteiten. Fondsverstrekkers, culturele organisaties,
leesbevorderende instellingen, beleidsmakers, belangengroeperingen en, zoals
aangekondigd in hoofdstuk 3, literaire genootschappen en instellingen waar informatie
is te verkrijgen over leesclubs - de lezer vindt ze hier door elkaar en alfabetisch naar
trefwoord gerangschikt.
Als vuistregel kan gelden dat gealfabetiseerd is op het onderscheidende deel van
de naam. Daarvan is alleen in het geval van afkortingen afgeweken. De KNUB
(Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond) is onder de k en niet onder de u van
uitgevers opgenomen, omdat in het spraakgebruik de afkorting gangbaar is. Er is
gekozen voor één lijst in plaats van naar doelstelling en functie van de instellingen
onderscheiden deellijsten. In de meeste gevallen spreekt de naam van een instelling
of stichting namelijk al voor zichzelf. Er is één uitzondering gemaakt. De instellingen
voor beginnende schrijvers zijn voor de overzichtelijkheid in een afzonderlijke lijst,
achteraan in dit overzicht, opgenomen.
Uiteraard biedt dit overzicht geen compleet bestand van alle denkbare stichtingen
en instellingen rondom het boekwezen. De nadruk ligt op het Nederlands taalgebied
en op stichtingen en instellingen die voor bezoekers van literaire en culturele
activiteiten, voor lezers en beginnende schrijvers van belang kunnen zijn.
Stichting Genootschap Gerrit Achterberg
Hermelijnlaan 24, 3734 HC Den Dolder
Stichting John Adams Instituut
West-Indisch Huis
Herenmarkt 97, 1013 EC Amsterdam
[phone] 020-6247280
Stichting Amazone
Singel 72, 1015 AC Amsterdam
[phone] 020-6279000
American Booksellers Association (ABA)
560 White Plains Road, Tarrytown, N.Y. 10591
De Amsterdamse Boekenmarkt
p/a Den Ilp 132, 1127 PM Den Ilp
[phone] 02908-1453
Nederlandse Vereniging van Antiquaren
Jansweg 39, 2011 KM Haarlem
[phone] 023-323986
Stichting Auteursrecht Amsterdam
Keizersgracht 696, 1017 EV Amsterdam
[phone] 020-6853238
v.z.w. Behoud de Begeerte
Luc Coorevits
Congresstraat 67, 2060 Antwerpen
[phone] 03-2724041
Samuel Beckett Stichting
Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag
Bibliofoon
[phone] 06-8411
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Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC)
Postbus 93054, 2509 AB Den Haag
[phone] 070-3141500
Vereniging Het Bilderdijk Museum
Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen
Boekblad
Nieuwsblad van het boekenvak
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
[phone] 020-6253131
Boekenpost
Tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekcuriosa
Postbus 395, 9640 AJ Veendam
[phone] 05987-27700

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

175
Godfried Bomans Genootschap
Othello 15, 2907 JD Capelle a/d IJssel
Louis Paul Boon Genootschap
voor Nederland:
p/a G.J. van Bork
Kortenhoefsedijk 151, 1241 LZ
Kortenhoef
voor België:
p/a Willy van Canegem
Fossebaan 65, 1741 Ternat
Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45, 1012 KD Amsterdam
[phone] 020-6229014
Stichting Willem Brakmankring
p/a dhr. A. Megens
Sint Jansstraat 1, 5171 CJ Kaatsheuvel
[phone] 04167-73606
Literair Theater Branoul
Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag
[phone] 070-3657285/3640249
Stichting Bredevoort Boekenstad
't Zand 21a, 7126 BG Bredevoort
[phone] 05437-52380
Stichting Bulkboek
Henri Polaklaan 14, 1018 CS Amsterdam
[phone] 020-6279549
Carmiggeltvrienden
St. Francisbaai 19, 2904 AC Capelle
a/d IJssel
Paul Celan Genootschap
p/a KUB - Faculteit der Letteren
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
[phone] 013-662944
Centraal Boekhuis (CB)
Erasmusweg 10, 4104 AK Culemborg
[phone] 03450-75911
Centrum voor Jeugdliteratuur
[phone] 03-2341667
Bureau CIP
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
[phone] 070-3140911
Ernest Claesgenootschap
Brusselsesteenweg 142, 3009 Winkelse-Herent
Stichting Louis Couperus Genootschap
Postbus 339, 2300 AH Leiden
[phone] 078-146270/071-219957
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)
Keizersgracht 391, 1016 AJ Amsterdam
[phone] 020-6264971
Ministerie van Cultuur
Dienst Cultuur
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Brussel
[phone] 02-5103599
Damesleesmuseum
Nassauplein 15, 2585 DenHaag
[phone] 070-3636568
Depot van Nederlandse Publikaties
Postbus 74, 2501 Den Haag
[phone] 070-3644920
Maison Descartes
Vijzelgracht 2A, 1017 HR Amsterdam
[phone] 020-6224936
Stichting Dimensie
Voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven
Postbus 11227, 2301 EE Leiden
[phone] 071-132647
Drukwerk in de Marge
Mauritskade 113, 1093 RT Amsterdam
[phone] 020-6353995
Frederik van Eeden Genootschap
Pascalstraat 6 hs, 1098 PB Amsterdam
Elspeet
Studiegroep Boekhandel en Uitgeverij
p/a Uitgeverij Homeovisie
Postbus 9292, 1800 GG Alkmaar
[phone] 072-661133
Willem Elsschot Genootschap
Schoytestraat 72, 2000 Antwerpen
Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie
P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven
[phone] 016-230131
Faculteit Informatie en Communicatie (FIC) [voorheen Frederik Muller Akademie]
Studierichting Boekhandel en Uitgeverij Herengracht 330, 1016 CE Amsterdam
[phone] 020-6265155
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Fiera del Libro per Ragazzi Bologna
Piazza della Costituzione 6, 40129 Bologna
Foire du Livre de Bruxelles
Rue Campenhout 72, 1050 Bruxelles
Frankfurter Buchmesse
Postfach 2404, 6000 Frankfurt am Main
[phone] 069-2102218/1306206
Stichting It Fryske Boek
Ged. Haven 11, 9001 AX Grouw
[phone] 05662-3500
Groep Algemene Uitgevers (GAU)
Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam
[phone] 020-6267736
Guido Gezelle Genootschap
Kapelstraat 224, 2080 Kapellen
Goethe Instituut
Herengracht 470, 1017 CA Amsterdam
[phone] 020-6230421
Instituut voor Informatierecht
Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ Amsterdam
[phone] 020-5253947
Italiaans Cultureel Instituut
Keizersgracht 546, 1017 EM Amsterdam
[phone] 020-6265314/6263987
Stichting A.M. de Jong
Voorstraat 29, 4681 AC Nieuw-Vossemeer
Stichting Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
[phone] 020-6386295
Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring
Columbusplein 173, 1057 TW Amsterdam
[phone] 020-6891609
Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie
Raapstraat 4, 2000 Antwerpen
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Postbus 74, 2501 AJ Den Haag
[phone] 070-3140911
Umtul Kiekens Boekpromoties
Kreek 15, 1862 HE Bergen
[phone] 02208-18779
Stichting Krant in de Klas (KiK)
Joh. Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam
[phone] 020-6647536
Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur
[phone] 02159-44341
Stichting Landelijk Platform voor de Kinder- en Jeugdliteratuur
Postbus 17162, 1001 JD Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB)
Keizersgracht 391, 1016 BJ Amsterdam
[phone] 020-6267736
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Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels
(KVB)
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
[phone] 020-6240212
Landelijk Ondersteuningsinstituut voor Kunstzinnige Vorming (LOKV)
Postbus 805, 3500 AV Utrecht
[phone] 030-332328
Stichting Leenrecht Sectie Geschriften
Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen
[phone] 020-5407416
Stichting J.H. Leopold
Postbus 3060, 5003 DB Tilburg
Deutsche Lesegesellschaft
Lauternstrasse 37, 6500 Mainz
[phone] 0613-118426
Fonds voor de Letteren
Het Schrijvershuis
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
[phone] 020-6235708
Stichting Letteren
Literaire Maandagenda
Groenstraat 75, 4841 BC Prinsenbeek
[phone] 076-412772
Nationaal Fonds voor de Letterkunde
p/a Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Koningstraat
18, 9000 Gent
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Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Prinses Irenepad 10, 2595 BG Den Haag
[phone] 070-3471114
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501, 2300 RA Leiden
[phone] 071-272327
Stichting Lezen
Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam
[phone] 020-6230566
Stichting Literaire Salon
Mosselbank 10, 2317 MD Leiden
[phone] 071-218668
Stichting Promotie Literatuuronderwijs
Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen
[phone] 080-616271
London International Book Fair
Oriel House
26, The Quadrant, Richmond
Stichting Jacobus van Looy
p/a Klokhuisplein 5, 2011 HK Haarlem
Vereniging Herman de Man
Floris van Egmondstraat 27, 3411 XN Lopik
Vakgroep marketing en sociologie van het boek
Faculteit der Letteren van de Katholieke
Universiteit Brabant
Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000
LE Tilburg
[phone] 013-662568 (Bureau Letteren)
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
[phone] 070-3462700
Moscow International Book Fair
16, ul. Chekhova, 103006 Moscow
Multatuli Genootschap
Korsjespoortsteeg 20, 1015 AR Amsterdam
[phone] 020-6381938
Muziekcentrum Vredenburg
Postbus 550, 3500 AN Utrecht
[phone] 030-334344
Nederlandse Boekverkopersbond (NBB)
Postbus 90731, 2509 LS Den Haag
[phone] 070-3244395
Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD)
Veursestraatweg 280, 2265 CL Leidschendam
[phone] 070-3209273
Stichting Nederlandse Klassieken
Postbus 9501, 2300 RA Leiden
[phone] 071-272327
Nederlands Bibliotheek- en Lektuurcentrum (NBLC)
Postbus 93054, 2509 AB Den Haag
[phone] 070-3141500
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Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Joh. Vermeerstraat 55, 1071 DM Amsterdam
[phone] 020-6766771
Stichting Het Nederlands Persmuseum
Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
[phone] 020-6685866
De Nieuwe Boekenkrant
Lijnbaansgracht 153, 1016 VW Amsterdam
[phone] 020-6382074
Stichting Plint
Postbus 164, 5600 AD Eindhoven
[phone] 040-454001
Poetry International/Story International
Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
[phone] 010-4142911/4134330/-31464330823
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (Produktiefonds)
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
[phone] 020-6206261
Marcel Proust Vereniging
Postbus 7353, 1007 JJ Amsterdam
Raad voor de Kunst Afdeling Letteren
Schimmelpennincklaan 3, 2517 JN Den Haag
[phone] 070-3469619
Stichting Randschrift
Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen
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Stichting Reprorecht
Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen
[phone] 020-5407310
Rotterdamse Kunststichting
Mauritsweg 35, 3012 JT Rotterdam
[phone] 010-4141666
Lou Salomé Genootschap
Nassaulaan 38, 6861 DC Oosterbeek
Salone del Libro Torino
Largo Regio Parco 9, 10152 Torino
Stichting Schrijvers in Beeld
Stadionweg 98, 1077 SR Amsterdam
[phone] 020-6793057
Schrijverskontakt
Vereniging van protestants-christelijke auteurs
Laan van Rijswijk 1, 3709 JL Zeist
Schrijvenderwijs
Vereniging van protestants-christelijke auteurs
Steenbreek 42, 2481 BB Woubrugge
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA)
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
[phone] 020-6271662
Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU)
Postbus 274, 3500 AG Utrecht
[phone] 030-311854/892709
Stichting Multiculturele Activiteiten (SMAU)
Biltstraat 449, 3572 AW Utrecht
[phone] 030-340979
Stichting Speurwerk betreffende het boek (Speurwerk)
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
[phone] 020-6254927
Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS)
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
[phone] 020-6234923/6226985
Het Stripschap
Postbus 11335, 1001 GH Amsterdam
[phone] 020-6852229
Syndicat National de l'Édition
35, rue Grégoire de Tours, 75279 Paris
Nederlandse Taalunie
Stadhoudersplantsoen 2, 2517 JL Den Haag
[phone] 070-3469548
Teletekst Litterair
[phone] 035-779222
Nederlands Theater Instituut
Herengracht 168, 1016 BP Amsterdam
[phone] 020-6235104
Stichting Theo Thijssen
Rozengracht 168 D, 1016 NK Amsterdam
[phone] 020-6380274
Tijdingen
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Tijdschrift voor het boekbedrijf Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen
[phone] 03-2324684
Felix Timmermans Genootschap
Kannunnik Davidlaan 22, 2500 Lier
Tolkien Genootschap ‘Unquendor’
p/a Heleen van de Langemheen
Postbus 1217, 1300 BE Almere
Vakopleiding Boekenbranche
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
[phone] 020-6253054
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB)
Hof ter Schriecklaan 17, 2600 Antwerpen
[phone] 03-2308923/2812240
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Dienst Letteren en Dramatische Kunst Koloniënstraat 29-31, 1000 Brussel
[phone] 02-5139159
Vereniging van Auteurs en Vertalers (VAV)
De Bayostraat 2, 3000 Leuven
Vlaams Theater Instituut (VTI)
Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel
[phone] 02-5144044
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
Marialei 40, 2000 Antwerpen
Vereniging van letterkundigen (Vvl/Vvs)
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
[phone] 020-6240803
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Vestdijkkring
p/a Ria den Hartog Albers
Postbus 2, 6870 AA Renkum
Het Vertalershuis
Anthonie van Dijckstraat 7, 1077 ME Amsterdam
[phone] 020-6206261
De Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU)
Laan van Meerdervoort 90, 2517 AP Den Haag
[phone] 070-3655808
Stichting Werkgroep Biografie
I

Transvaalkade 19 , 1092 JK Amsterdam
[phone] 020-6682017
Stichting Jacob Campo Weyerman
Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam
Ministerie van wvc
Afdeling Letteren
Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk
[phone] 070-3406146
Genootschap Belle de Zuylen - Association Isabelle de Charrière
p/a mevr. drs. M.I. Wolff-Craandijk Rozendaalselaan 22, 6891 DG Rozendaal

Instellingen voor beginnende schrijvers
Academie voor Schrijfkunst
A. Vermeylenstraat 13, bus 3, 2050 Antwerpen
Vormingscentrum Den Alerdinck (zomercursus)
Den Alerdinck 2, 8055 PE Laag-Zutphen
Stichting Amazone
Singel 72, 1015 AC Amsterdam
[phone] 020-6279000
Brussel-Literair
(workshop poëzie)
p/a Jan Defrijn
Gentsesteenweg 1323, bus 1, 1080
Brussel
't Colofon
Schrijversvakschool Amsterdam
Postbus 51322, 1007 EH Amsterdam
[phone] 020-6621875
Crea
Culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam
Turfdraagsterpad 17, 1012 XT Amsterdam
[phone] 020-6262412
IBIS

Redactiebureau & literair impresariaat
Dekkerstraat 11, 1944 VA Beverwijk
[phone] 02510-10507
Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA)
Oudezijds Voorburgwal 302, 1012 GL Amsterdam
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[phone] 020-6255706
Stichting LIFT
Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam
[phone] 020-6254141
Stichting Literaire Aktiviteiten 's-Gravenhage (SLAG)
Valkenboskade 366, 2563 HH Den Haag
[phone] 070-3686471
Stichting Literaire Workshop (SLW) Gorinchem
Ganzeriksingel 2, 5262 DZ Vught
[phone] 073-560142
LOI

Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp
[phone] 071-451885
De Schrijversschool
Stichting Kunstzinnige Vorming
Rotterdam
Calandstraat 7, 3001 KG Rotterdam
[phone] 010-4361366
Script+
Bureau voor beoordeling van literaire teksten
II

Utrechtsestraat 106 , 1017 VS Amsterdam
[phone] 020-6266849
Stichting Taal en Letteren
Ligusterstraat 6, 2563 VD Den Haag
[phone] 070-3632196
De Utrechtse Schrijversschool
p/a Artibus
Verlengde Hoogravensweg 150b, 3525
BL Utrecht
[phone] 030-888515
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Volksuniversiteit Arnhem
Coehoornstraat 15-17, 6811 LA Arnhem
[phone] 085-422363
Vrouwenboekhandel Trix
Prinsestraat 122, 2513 CH Den Haag
[phone] 070-3645014
WeL
Kapucijnervoer 67/15, 3000 Leuven
[phone] 016-229324
Winstgevend schrijven
Kipstraat 35-37, 3011 RS Rotterdam
[phone] 010-4048719
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5.4 Literaire tijdschriften
Vuistregel voor dit overzicht is dat de redactieadressen van literaire tijdschriften zijn
opgenomen. Adressen voor abonnementen of voor het aanvragen van losse
nummers ontbreken dus, tenzij redactie en abonnementenadministratie op hetzelfde
adres gevestigd zijn.
Begin vorig jaar gaf het bestuur van het Literair Produktie- en Vertalingen Fonds
zijn goedkeuring aan een nieuwe subsidieregeling voor de literaire tijdschriften in
Nederland. Die regeling, waarin literaire tijdschriften voortaan worden ingedeeld in
een met een bepaald subsidiebedrag samenhangende A-, B- en C-categorie, is met
terugwerkende kracht per 1 januari 1993 in werking getreden. Het totale
subsidiebedrag voor literaire tijdschriften werd met 100 000 gulden verhoogd tot
een bedrag van 525 000 gulden, maar dit betekende niet dat ook alle bladen
profiteerden van de subsidieverruiming. De tijdschriften die in de categorie A werden
ingedeeld zagen hun subsidie omhoog gaan, die in B kregen dezelfde, terwijl die
van de tijdschriften in categorie C werd verminderd. Van Abladen wordt tachtig
procent van het exploitatietekort vergoed, van B-bladen veertig procent en van
C-bladen twintig procent.
Een onafhankelijke commissie (Andreas Burnier, Doeschka Meijsing, Anthony
Mertens en Rudy van der Paardt) gaf De Gids, Literatuur, Optima, Raster, Lust &
Gratie en Tirade de A-status, terwijl tijdschriften als Bzzlletin, Hollands Maandblad,
Maatstaf en De Revisor genoegen moesten nemen met de erkenning van de
B-status. Het originele, doch kleine tijdschrift De Zingende Zaag kwam tot de
teleurstellende ontdekking dat het helemaal geen subsidie meer kreeg, maar citeerde
later in het jaar triomfantelijk uit de brief van het Produktiefonds waarin werd vermeld
dat De Zingende Zaag alsnog een subsidie verleend was: ‘Na bestudering van de
bescheiden inzake uw subsidieaanvraag voor De Zingende Zaag voor 1993, is ons
inderdaad gebleken dat wij in procedureel opzicht tekort zijn geschoten. Daar u niet
in de gelegenheid bent gesteld een beginselverklaring te leveren, en de
tijdschriftencommissie haar oordeel heeft gevormd op basis van de lectuur van
enkele nummers en niet op basis van lezing van twee complete jaargangen van De
Zingende Zaag zal de aanvraagprocedure opnieuw gestart worden.’ Waarna de
beslissing positief uitviel: ‘Decommissie waardeert het unieke van de kunstwerken
en het enthousiasme en het elan dat uit De Zingende Zaag spreekt. [...] De
tijdschriftencommissie heeft het bestuur geadviseerd een stimuleringssubsidie toe
te kennen.’
De redactie van De XXIe Eeuw, die in 1992 aankondigde na twee jaargangen te
zullen stoppen met het maken van dat blad, verraste vorig jaar met een allerlaatste
nummer - een vertraagd afscheid van de trouwe abonnees die daarmee kregen
waarvoor ze betaald hadden. Andere ontwikkelingen: Literatuur, dat werd uitgegeven
door Hes, kreeg in Amsterdam University Press (AUP) een nieuwe uitgever. Dietsche
Warande & Belfort (DWB) onderging zowel naar vorm als inhoud een renovatie en
kreeg een nieuwe redactie van bekende schrijvers en geletterden (Hugo Bousset,
Hugo Brems, Wiel Kusters, Patricia de Martelaere en Peter Verhelst). De Tweede
Ronde, een van de vaste tijdschriften van Bert Bakker, ging over naar G.A. van
Oorschot. Mai Spijkers, de nieuwe directeur van de samenwerkende uitgeverijen
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Prometheus en Bert Bakker, wilde het blad in het kader van een reorganisatie niet
langer uitgeven. Daarmee zat Bakker, dat eerder het doek zag vallen voor Het Oog
in 't Zeil en De XXIe Eeuw, ineens zonder literair tijdschrift. In de loop van het jaar
trok Spijkers echter een nieuw periodiek aan: MillenniuM. Tijdschrift van de
Kunstgroep Lage Landen. Misschien ook in de wetenschap dat hij daar geen
eeuwigheid aan vastzit, aangezien de redactie van MillenniuM (een initiatief van
een dertigtal jonge schrijvers, theatermakers, filmers, musici en beeldend
kunstenaars) van plan is het tijdschrift in het jaar 2000 op te heffen.
MillenniuM is geen literair tijdschrift in strikte zin. Het is een algemeen
kunsttijdschrift, en het is niet het enige in dit overzicht. Naast literaire tijdschriften
is in onderstaande lijst ook een aantal cultuurhistorische en cultuurfilosofische
tijdschriften, waaronder Feit & Fictie, Filosofie Magazme en Nexus, opgenomen.
Voor registratie kwamen díe bredere culturele periodieken in aanmerking, die een
evidente belangstelling voor literaire onderwerpen tonen, of waarvan de bijdragen
literaire kwaliteit verraden.
Nederland en Vlaanderen tellen een grote hoeveelheid literaire tijdschriften. Die
zijn niet allemaal in onderstaande adreslijst terug te vinden. Hans van Daalen
inventariseerde vorig jaar in De Begane Grond welke literaire tijdschriften in januari
1993 in de grote Amsterdamse boekhandels te koop waren. Hij telde er een kleine
vijftig, waaronder bladen als Alto, AMBIT, Antwerpen 2000, L'Art Froid, Beuk, Black
Flash, Bu-Belletin, Diepzee Magazine, Schrift en Tijdschrift voor Slavische Literatuur.
Tom van Deel had daar in Trouw nog een aanvulling op. Hij noemde onder andere
Letterlik, Nymph en Poesjkin Wat?. Daar kunnen wat ons betreft nog de Ambrozijn,
Clots, De Ganzeveer, Gist, Kruispunt, Letters, Prado, Quality Meat, Streven en
Vlaanderen aan worden toegevoegd. Alles in de wetenschap dat er altijd nog meer
zijn.

Nederlandse literaire tijdschriften
Achterbergkroniek
Periodiek van het Genootschap Gerrit Achterberg
Tulastraat 31, 3573 XE Utrecht
Argus
Culturele Studies
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
Atlas
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
Begane Grond
Turfdraagsterpad 17, 1012 XT Amsterdam
Benjamin Journaal
p/a Wil van Gerwen
Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
De Biels
Akkerstraat 71, 6822 AJ Arnhem
Biografie Bulletin
Werkgroep Biografie
I

Transvaalkade 19 , 1092 JK Amsterdam
Bloknoot
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Christelijk literair tijdschrift
Noordsingel 51a, 3035 EJ Rotterdam
De Boom van Jules Verne
Het Fin de Siècle: Tijdperk der twee werelden
Lage Hoek 3, 1716 MA Opmeer
BZZLLETIN

Literair Magazine
Laan van Meerdervoort 10, 2517 AJ
Den Haag
Feit & Fictie
Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie
Westersingel 37, 9718 CC Groningen
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Filosofie Magazine
Van Meursstraat 9, Postbus 1056, 3500 BB Utrecht
Forum der Letteren
Tijdschrift voor taal- en letterkunde
Postbus 232, 2300 AE Leiden
De Gids
Herengracht 505, 1017 BV Amsterdam
Hollands Maandblad
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
Krisis
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Kunst & Educatie
Tweemaandelijks tijdschrift voor kunsteducatie en amateurkunst
Postbus 805, 3500 AV Utrecht
Lift
Tijdschrift voor amateur-schrijvers en -dichters
Postbus 17234, 1001 JE Amsterdam
Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
Lover
Keizersgracht 10, 1015 CN Amsterdam
Lust & Gratie
Postbus 18199, 1001 ZB Amsterdam
Maatstaf
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
Madoc
Tijdschrift voor mediaevistiek
Drift 13, 3512 BR Utrecht
Meeuwengekrijs
Algemeen tijdschrift
Postbus 10376, 5000 JJ Tilburg
Mens & Gevoelens
Nieuwezijds Voorburgwal 282, 1012
RT Amsterdam
MikMak
Verhalen, gedichten en tekeningen voor kinderen
Postbus 826, 1000 AV Amsterdam
Koningin Astridlaan 60, 2800 Mechelen
MillenniuM
Tijdschrift van de Kunstgroep Lage Landen
Postbus 10293, 1001 EG Amsterdam
Nexus
Postbus 2091, 5001 CB Tilburg
De Nieuwe Engelbewaarder
Keizersgracht 139, 1015 CK Amsterdam
Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14 A, 2517 AK Den Haag
Optima
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
Parmentier
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Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen
Poëzie Nieuws
Postbus 14527, 1001 LA Amsterdam
Post Perdu
Kerkstraat 391, 1017 HX Amsterdam
Preludium
Tijdschrift voor literatuur
Postbus 7343, 4800 GH Breda
Propria Cures
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Raster
Tijdschrift in boekvorm
Van Miereveldstraat 1, 1071 DW Amsterdam
Reactie
Postbus 1010, 9701 BA Groningen
De Revisor
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
Rossinant
Postbus 94721, 1090 GS Amsterdam
Savante
Tijdschrift over vrouwen en wetenschap
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
Septentrion
Revue de culture néerlandaise
Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer
SIC

Letterkundig tijdschrift
Postbus 358, 5000 AJ Tilburg
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Surplus
Tweemaandelijks tijdschrift over literatuur en vrouwen
Postbus 16572, 1001 RB Amsterdam
Tijdschrift voor Slavische Literatuur
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
Tirade
Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
De Tweede Ronde
Tijdschrift voor literatuur
Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
Vestdijkkroniek
Zandkant 36, 3828 GB Hoogland
Vooys
Trans 10, 3512 JK Utrecht
WFH-verzamelkrant
Over Willem Frederik Hermans
II

Kuipersstraat 76 , 1074 EN Amsterdam
Woordwerk
Christelijk literair tijdschrift
Willem van Mechelenstraat 5, 3817 BB Amersfoort
De Zingende Zaag
Postbus 1077, 2001 BB Haarlem

Vlaamse literaire tijdschriften
Appel
Limburgs trimestrieel tijdschrift
Houtstraat 37, 3800 Sint Truiden/Termileslaan 124, 6229 VW Maastricht
Braindrain
Literair tijdschrift op diskette
Beolierlaan 8, 3010 Kessel-Lo
De Brakke Hond
Driemaandelijks literair tijdschrift met neus
Verdussenstraat 13, 2018 Antwerpen
Concept
Multicultureel literair tijdschrift
Kerkhofstraat 2, 8480 Eernegem
Postbus 1313, 1200 BH Hilversum
Creare
Literair en artistiek tijdschrift
Fabriekstraat 7, 2440 Geel
Deus ex machina
Tijdschrift voor hedendaagse kunst
Antwerpse Steenweg 122, 9100 St.-Niklaas
Dietsche Warande & Belfort (DWB)
Tijdschrift voor letterkunde en geestesleven
Postbus 137, 3000 Leuven
Diogenes
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Letterkundig tijdschrift
De Gauw 11, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
De Kantieke Schoolmeester
Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie
UIA/GER, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Kreatief
Driemaandelijks literair- en kunstkritisch tijdschrift
Groeningestraat 23, 8560 Wevelgem
Gierik/NVT (Nieuw Vlaams Tijdschrift)
Kruishofstraat 144/B 98, 2020 Antwerpen 2
Nieuw Wereldtijdschrift (NWT)
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen
Ons Erfdeel
Algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift
Murissonstraat 260, 8931 Rekkem/Rijvoortshof 265, 4941 VJ Raamsdonksveer
Pi
Tijdschrift voor poëzie
Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven
Poëziekrant
Onafhankelijk tijdschrift voor Nederlandstalige poëzie en buitenlandse poëzie
in Nederlandse vertaling
Hoornstraat 11, 9000 Gent
Restant
Letterkundig tijdschrift
Generaal Eisenhowerlei 30, 2200
Antwerpen
Revolver
Ludwig Burchardstraat 35, 2050
Antwerpen
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Script
Tijdschrift voor lezers
Blijde Inkomststraat 79, 3000 Leuven
Spiegel der Letteren
Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Predikherenberg 59, 3010 Kessel-Lo
De Vlaamse Gids
Leopoldstraat 10, 2000 Antwerpen
Yang
Postbus 245, 9000 Gent
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6.1 Toptienen van (keten)boekhandels 1993
Onderstaand overzicht bevat de jaarklassementen van de diverse
boekhandelstoptiens. De klassementen zijn door diverse samenstellers berekend
op basis van de noteringen zoals die wekelijks in Boekblad jaargang 1993 hebben
gestaan. De presentatie van de klassementen is gelijk aan die in Boekblad. Dat wil
zeggen dat eerst de titel wordt genoemd, vervolgens de schrijver(s) en daarna de
uitgever. Van Humo (Toptien Fiction en Toptien Non-fiction), De Boekelier (Toptien)
en Vroom & Dreesmann (Toptien) werden geen jaarklassementen ontvangen.

Trouw Kinderboeken Toptwaalf
0-6 jaar
1 In de maneschijn, diverse auteurs (Van Holkema & Warendorf)
2 Kikker in de kou, Max Velthuijs (Leopold)
3 Kom uit het ei, kleintje, Shen Roddie (Sjaloom & Wildeboer)

6-10 jaar
1 De boze heks is weer bezig, Hanna Kraan (Lemniscaat)
2 Minpins, Roald Dahl (De Fontein)
3 Ik geefje niet voor een kaperschip / Met tweehonderd witte zeilen, Tine van
Buul en Bianca Stigter (red.) (Querido)

10-12 jaar
1 Nachtverhaal, Paul Biegel (Holland)
2 Blauwe plekken, Anke de Vries (Lemniscaat)
3 Spelen met hiërogliefen, Catharine Roehrig (Kluwer Jeugdboeken/Piramide)

13+
1 De voorspelling, Evert Hartman (Lemniscaat)
2 Met je rug tegen de muur, Klaus Kordon (Van Holkema & Warendorf)
3 De ruiter met het masker, Cynthia Voigt (Querido)

de Bijenkorf Toptwintig
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

De verborgen geschiedenis, Donna Tartt (Anthos)
Wilde zwanen. Drie dochters van China, Jung Chang (Amber)
Eerst de man, dan de bal, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
Verplaatsingen, Kees van Kooten (De Bezige Bij)
De virtuoos, Margriet de Moor (Contact)
De kleine blonde dood, Boudewijn Büch (Atlas)
Alles of nooit, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
Heden ik, Renate Dorrestein (Contact)
De ontdekking van de hemel, Harry Mulisch (De Bezige Bij)
Heren van de thee, Hella S. Haasse (Querido)
De cliënt, John Grisham (A.W. Bruna)
Meneer en mevrouw zijn gek, Yvonne Keuls (Ambo)
De ruimte van Sokolov, Leon de Winter (De Bezige Bij)
Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart (De Arbeiderspers)
Behoorlijk getikt, Mart Smeets (L.J. Veen)
Het huis met de geesten, Isabel Allende (Wereldbibliotheek)
Ons kent ons. De typen van Van Kooten en De Bie (De Harmonie)
Uit liefde voor mijn kind, Betty Mahmoody (M&P)
De tweeling, Lessa deLoo (De Arbeiderspers)
Het grote verlangen, Marcel Möring (Meulenhoff)
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Libris Toptien Fiction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De verborgen geschiedenis, Donna Tartt (Anthos)
Eerst de man, dan de bal, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
De ontdekking van de hemel, Harry Mulisch (De Bezige Bij)
Het grote verlangen, Marcel Möring (Meulenhoff)
Verplaatsingen, Kees van Kooten (De Bezige Bij)
Het oneindige plan, Isabel Allende (Wereldbibliotheek)
De Scorpio obsessie, Robert Ludlum (Luitingh-Sijthoff)
Heden ik, Renate Dorrestein (Contact)
De virtuoos, Margriet de Moor (Contact)
Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart (De Arbeiderspers)

Libris Toptien Non-fiction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oei, ik groei, Hetty van de Rijt (Zomer & Keuning)
Allemaal psychisch, Piet Vroon (Maarten Muntinga)
Persoonlijk onderhoud, René Diekstra (A.W. Bruna)
Een eeuw apart, Henk van Os e.a. (Inmerc)
Behoorlijk getikt, Mart Smeets (L.J. Veen)
Zwaaien naar Bluff, Henk de Velde (Elmar)
Neo-turbo, Jan Kuitenbrouwer (Prometheus)
Een schitterend ongeluk, Wim Kayzer (Contact)
Uw hond gehoorzaam in 10 lessen, Martin Gaus (Thieme Baarn)
Kopzorgen, Piet Vroon (Maarten Muntinga)

Knack Toptien Fiction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De ontdekking van de hemel, Harry Mulisch (De Bezige Bij)
Wilde zwanen. Drie dochters van China, Jung Chang (Amber)
Wit zand, Kristien Hemmerechts (Atlas)
Octopus Dei, Aster Berkhof (Houtekiet)
Pieter Daens, Louis Paul Boon (De Arbeiderspers)
De verborgen geschiedenis, Donna Tartt (Anthos)
Het oneindige plan, Isabel Allende (Wereldbibliotheek)
Alles in het klein, Eriek Verpale (De Arbeiderspers)
Het grote verlangen, Marcel Möring (Meulenhoff)
Zout op mijn huid, Benoîte Groult (Arena)

Knack Toptien Non-fiction
1 Ze zijn zo lief, meneer, Chris De Stoop (Kritak)
2 Op de rand van een vulkaan, Frans Verleyen & Gerard Bodifée (Pelckmans)
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3
4
5
6
7
8
9
10

Arm Brussel, Geert van Istendael (Atlas)
Het St.-Michielsakkoord, Jos Bouveroux (Standaard)
Een schitterend ongeluk, Wim Kayzer (Contact)
Brieven, Willem Elsschot (Querido)
België, arm of rijk, Leo Hellemans (Standaard)
Van Clovis tot Happart, Lode Wils (Garant)
De Rostov-ripper, Peter Conradi (Standaard)
Kongo '45-'65, Jef van Bilsen (Davidsfonds)

Bruna Topvijftien
1 Ik Jan Klaassen, Herman Finkers (Novella)
2 Eerst de man, dan de bal, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
3 Floppie, Youri en andere helden, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Allemaal psychisch, Piet Vroon (Maarten Muntinga)
De Scorpio obsessie, Robert Ludlum (Luitingh-Sijthoff)
De Cock en de dood van een profeet, A.C. Baantjer (De Fontein)
Alles of nooit, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
Rijke meiden, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
Garfield Pocket 21, Jim Davis (A.W. Bruna)
Behoorlijk getikt, Mart Smeets (L.J. Veen)
De cliënt, John Grisham (A.W. Bruna)
Dokter, ik heb testikels op mijn tenen (Novella)
Uit liefde voor mijn kind, Betty Mahmoody (M&P)
Persoonlijk onderhoud, René Diekstra (A.W. Bruna)
Het aanzien van 1992 (Spectrum)

AKO Toptien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eerst de man, dan de bal, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
De Scorpio obsessie, Robert Ludlum (Luitingh-Sijthoff)
Ik Jan Klaassen, Herman Finkers (Novella)
Alles of nooit, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
De verborgen geschiedenis, Donna Tartt (Anthos)
Behoorlijk getikt, Mart Smeets (L.J. Veen)
Verplaatsingen, Kees van Kooten (De Bezige Bij)
De Cock en de dood van een profeet, A.C. Baantjer (De Fontein)
Dolores Claiborne, Stephen King (Luitingh-Sijthoff)
Het grote verlangen, Marcel Möring (Meulenhoff)

HP/De Tijd Jaartoptwintig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

De verborgen geschiedenis, Donna Tartt (Anthos)
Wilde zwanen. Drie dochters van China, Jung Chang (Amber)
De ontdekking van de hemel, Harry Mulisch (De Bezige Bij)
Het grote verlangen, Marcel Möring (Meulenhoff)
Het oneindige plan, Isabel Allende (Wereldbibliotheek)
Heden ik, Renate Dorrestein (Contact)
Verplaatsingen, Kees van Kooten (De Bezige Bij)
De virtuoos, Margriet de Moor (Contact)
Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart (De Arbeiderspers)
Heren van de thee, Hella S. Haasse (Querido)
Bandoeng-Bandung, F. Springer (Querido)
De ruimte van Sokolov, Leon de Winter (De Bezige Bij)
Een schitterend ongeluk, Wim Kayzer (Contact)
Eerst de man, dan de bal, Youp van 't Hek (Thomas Rap)
Brieven van een aardappeleter, Gerard Reve (L.J. Veen)
Eclips, J. Bernlef (Querido)
Afscheid van de zomer, Konstantin Paustovskij (De Arbeiderspers)
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18 Een handvol achtergrond, Hella S. Haasse (Querido)
19 De tweeling, Vessa de Loo (De Arbeiderspers)
20 Het huis met de geesten, Isabel Allende (Wereldbibliotheek)
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6.2 Overige klassementen en lijsten 1993
Athenaeum Topvijftien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (De Bezige Bij)
Isabel Allende, Het huis met de geesten (Wereldbibliotheek)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Konstantin Paustovskij, Afscheid van de zomer (De Arbeiderspers)
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Geert Mak, De engel van Amsterdam (Atlas)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)
De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Bulaaq/Kritak)
Kees van Kooten, Verplaatsingen (De Bezige Bij)
Philip Margolin, Gone But Not Forgotten (Warner books)

De Athenaeum Topvijftien wordt wekelijks in De Groene Amsterdammer
gepubliceerd. Op basis van de weeklijsten is door Peter de Rijk volgens dezelfde
methode als in 6.1 een jaarklassement samengesteld.

de Bijenkorf Tophonderd
Isabel Allende, Het oneindige plan (Wereldbibliotheek)
Pierre Assouline, Simenon. Biografie (De Prom)
A.C. Baantjer, De Cock en de dood van een profeet (De Fontein)
J. Bernlef, Eclips (Querido)
Wim de Bie, De liefste van de buis (De Harmonie)
Marion Bloem, De leugen van de kaketoe (De Arbeiderspers)
Boudewijn Büch, Het bedrog (Atlas)
Boudewijn Büch, Het ijspaleis (Atlas)
Remco Campert, Het bijzettafeltje (De Bezige Bij)
John le Carré, De ideale vijand (Luitingh-Sijthoff)
Carlos Castaneda, De kunst van het dromen (Servire)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Jonathan Margolis, Cleese encounters. Biografie van John Cleese (De Kern)
Robin Cook, Terminaal (A.W. Bruna)
Michael Crichton, Jurassic Park (Luitingh-Sijthoff)
Midas Dekkers, Lief dier. Over bestialiteit (Contact)
René Diekstra, Persoonlijk onderhoud. Zakboek voor zelfanalyse (A.W. Bruna)
J.M. Dillard, De voortvluchtige (A.W. Bruna)
Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805
(Van Oorschot)
21 Willem Elsschot, Brieven (Querido)
22 Oriana Fallaci, Insjallah (Bert Bakker)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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23 Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
24 Herman Finkers, Ik Jan Klaassen (Novella)
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25 Pim Fortuyn, Aan het volk van Nederland. De contractmaatschappij, een
politiek-economische zedenschets (Contact)
26 Nico Frijda, De psychologie heeft zin (Prometheus)
27 Kuki Gallmann, Ik droomde van Afrika (Meulenhoff)
28 Gabriel García Márquez, Twaalf zwerfverhalen (Meulenhoff)
29 John Gray, Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus (Het Spectrum/Scala)
30 John Grisham, De cliënt (A.W. Bruna)
31 John Grisham, Advocaat van de duivel (A.W. Bruna)
32 Benoîte Groult, Zout op mijn huid (Arena)
33 João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
34 Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
35 Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
36 Youp van 't Hek, Alles of nooit (Thomas Rap)
37 Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
38 Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas)
39 Toon Hermans, Het water is heerlijk (Fontein)
40 H.J.A. Hofland, Man van zijn eeuw (De Bezige Bij)
41 Dr. L. de Jong, Herinneringen 1 (Sdu Uitgeverij Koninginnegracht)
42 Freek de Jonge, Losse nummers (De Harmonie)
43 Freek de Jonge, Opa's wijsvinger (De Harmonie)
44 Lieve Joris, De poorten van Damascus (Meulenhoff/Kritak)
45 Wim Kayzer, Een schitterend ongeluk (Contact)
46 Yvonne Keuls, Meneer en mevrouw zijn gek (Ambo)
47 Gerrit Komrij, Intimiteiten (De Arbeiderspers)
48 Kees van Kooten, Verplaatsingen (De Bezige Bij)
49 Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
50 Yvonne Kroonenberg, Zij houdt van hem. Hij ook (Contact)
51 Jan Kuitenbrouwer, Neo-turbo (Prometheus)
52 Tom Lanoye, Kartonnen dozen (Prometheus)
53 Primo Levi, Zo niet nu, wanneer dan? (Meulenhoff)
54 Ira Levin, Sliver (A.W. Bruna)
55 Lisette Lewin, Voor bijna alles bang geweest (Nijgh & Van Ditmar)
56 Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
57 Robert Ludlum, De Scorpio obsessie (Luitingh-Sijthoff)
58 Betty Mahmoody, Uit liefde voor mijn kind (M&P)
59 David Mason, Schaduw over Bagdad (De Boekerij)
60 Vonne van der Meer, Nachtgoed (De Bezige Bij)
61 Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
62 Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
63 Andrew Morton, Diana. Haar eigen verhaal (BZZTÔH)
64 Harry Mulisch, De ontdekking van de wereld (De Bezige Bij)
65 Helene Nolthenius, Het vliegend haft (Querido)
66 Cees Nooteboom, De omweg naar Santiago (Atlas)
67 Michel Palin, Van pool tot pool (Rivière & Voorhoeve)
68 Gaston Leroux, The Panthom of the Opera (A.W. Bruna)
69 Frans Pointl, Rijke mensen hebben moeilijke maten (Nijgh & Van Ditmar)
70 Ethel Portnoy, Altijd zomer (Meulenhoff)
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Chaim Potok, De troop-leraar (BZZTÔH)
Jean Pierre Rawie, Onmogelijk geluk (Bert Bakker)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
Renate Rubinstein, Wat vliegt de tijd! (Meulenhoff)
Annie M.G. Schmidt, Wat ik nog weet (Querido)
Jan Siebelink, Verdwaald gezin (Meulenhoff)
Mart Smeets, Behoorlijk getikt (L.J. Veen)
Snoecks 94 (Scriptum Books)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
René Steenhorst, Rebel tegen wil en dank. Het bewogen leven van Prof. Dr.
B. Smalhout (Het Spectrum)
Peter van Straaten, Drie X Agnes (De Harmonie)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Lisette Thooft, De man als held. Over macho's, emotio's en de speurtocht naar
de Echte Man (Aramith)
Marten Toonder, Het geluid van bloemen. Autobiografie 1939-1945 (De Bezige
Bij)
Kick van der Veer, U wordt zo gemolken (Nijgh & Van Ditmar)
Henk de Velde, Zwaaien naar Bluff (Elmar)
De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Bulaaq/Kritak)
Carolijn Visser, Hoge bomen in Hanoi (Meulenhoff)
de Volkskrant Stijlboek (Sdu Uitgeverij Koninginnegracht)
Piet Vroon, De evolutie van het menselijk gedrag (Ambo)
Piet Vroon, Kopzorgen (Maarten Muntinga)
Piet Vroon, Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag (Ambo)
Fay Weldon, Levenslust (Contact)
Leon de Winter, De ruimte van Sokolov (De Bezige Bij)
Jeanette Winterson, Op het lichaam geschreven (Contact)
Paul de Wispelaere, Het verkoolde alfabet (De Arbeiderspers)
Woorden van de duivel. Een bloemlezing uit het enige verboden Nederlandse
woordenboek (de Bijenkorf)
Zoeter dan honing. Veertien korte verhalen van vrouwen over wraak (Amber)
Koos van Zomeren, Winter (De Arbeiderspers)
Lydia Rood (red.), Zusters in de zonde. Vijftien erotische verhalen van vrouwen
(Prometheus)

De door enkele filialen van het winkelconcern samengestelde lijst is gepubliceerd
in de folder ‘Bijenkorf Boeken Top 100 1993’. De lijst wordt voorafgegaan door de
volgende tekst: ‘Voor wie de weg zoekt in boekenland biedt de Bijenkorf Boekhandel
een selektie van de best verkochte boeken van 1993. Een handige lijst waarop u
in een oogopslag ziet welke boeken u nog wilt hebben. Alfabetisch, omdat het toch
een momentopname blijft; het is niet uitgesloten dat dé bestseller van het jaar nog
in december van de persen rolt, maar... dit zijn de boeken die nu al naam gemaakt
hebben, en het beeld in boekenland 1993 bepaalden.’ Piet Vroon komt overigens
maar liefst drie keer voor op de lijst met maar twee boeken. Titel en ondertitel van
Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag zijn van elkaar gescheiden en
bezetten de plaatsen 90 en 92. In sommige filialen is daarom maar, om toch werkelijk
een top 100 en niet een top 99 te kunnen tonen, De tranen van de krokodil. Over
de te snelle evolutie van onze hersenen, een al wat ouder boek van Vroon,
neergelegd.
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Boek van de Maand in De Groene Amsterdammer
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Joez Alesjkovski, De Hand (Bert Bakker)
Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)*
Paul Auster, Leviathan (De Arbeiderspers)*
Marcel Béalu, De ervaring van de nacht (Coppens & Frenks)
John Berger, G. (De Bezige Bij)*
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs: Een Afrikaans journaal
(Van Gennep/Meulenhoff)*
Elias Canetti, Vliegenpijn (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Giacomo Casanova, Eigen heer en meester (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Joeri Dombrovski, Bewaarder van oudheden. Een humoristische satire (Bert
Bakker)
José Donoso, Het landhuis (Ambo)*
Max Frisch, Lastige vragen (Meulenhoff)
Hervé Guibert, Voor de vriend die naliet mij het leven te redden (SUN)
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)*
Peter Härtling, Schubert (De Prom)
Bohumil Hrabal, Het stadje waar de tijd is stil blijven staan (Bert Bakker)
Franz Kafka, Max Brod, Een vriendschap in brieven (De Arbeiderspers)*
Wolfgang Koeppcn, Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol (Thoth)*
Hanna Krall, Hynose (De Geus)
Rudy Laermans, Individueel vlees. Over lichaamsbeelden (De Balie)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
Alvaro Mutis, De lokroep van de zee (Prometheus)
Ben Okri, De hongerende weg (Van Gennep)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak)
George Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers)
Leo Perutz, De Judas van Leonardo (De Arbeiderspers)
Boris Pilnjak, Stad der stormen (De Arbeiderspers)*
Anil Ramdas, De papegaai, de stier en de klimmende bougainville (De Bezige
Bij)
Rainer Maria Rilke, Florentijns dagboek (SUN)
Mercè Rodoreda, Aloma (De Bezige Bij)
Raymond Roussel, Locus Solus (Perdu)
José Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus (De Arbeiderspers)
W.G. Sebald, De emigrés (Van Gennep)
Charles Simic, In den beginne was de radio (Meulenhoff)
Laurence Sterne, Brieven 1739-1768. Waarin opgenomen Het dagboek aan
Eliza (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Aleksandar Tišma, Argwaan en vertrouwen (Meulenhoff)
Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus)
David Vogel, Met uitzicht op zee (Meulenhoff)
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido)
Johann Joachim Winckelman, Een portret in brieven (Ambo)
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◆ Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Onverzadigbaarheid (Meulenhoff)*
◆ Marguerite Yourcenar, Passies (Athenaeum - Polak & Van Gennep)

Maandelijks kiest een jury van vier critici in De Groene Amsterdammer vier recent
verschenen boeken. Daarvan wordt er één uitverkoren en besproken. De jury bestond
dit jaar uit Graa Boomsma, Stefan Hertmans, Yves van Kempen, Xandra Schutte
en Jacq Vogelaar. De titels met een asterisk (*) werden uitverkoren als Boek van
de Maand.

CPNB's lijst van 10 x 10 best verkochte boeken

Literatuur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (De Bezige Bij)
Renate Dorrestein, Ontaarde moeders (Contact)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Leon de Winter, De ruimte van Sokolov (De Bezige Bij)
Wim de Bie, De liefste van de buis (De Harmonie)
Kristien Hemmerechts, Zegt zij, zegt hij (Maarten Muntinga)
Jean Pierre Rawie, Onmogelijk geluk (Bert Bakker)
Cees Nooteboom, De omweg naar Santiago (Atlas)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)

Vertaalde literatuur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Isabel Allende, Het oneindige plan (Wereldbibliotheek)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Peter Ustinov, De Oude Man en meneer Smith (BZZTÔH)
Benoîte Groult, Het leven zoals het is (Arena)
Jeanette Winterson, Op het lichaam geschreven (Contact)
Oriana Fallaci, Insjallah (Bert Bakker)
Chaim Potok, De troop-leraar (BZZTÔH)
Fay Weldon, Levenslust (Contact)
Gabriel García Márquez, Twaalf zwerfverhalen (Meulenhoff)

Spannende boeken
1
2
3
4
5

Robert Ludlum, Het Omaha conflict (Luitingh-Sijthoff)
A.C. Baantjer, De Cock en het duel in de nacht (De Fontein)
Robert Ludlum, De Scorpio obsessie (Luitingh-Sijthoff)
A.C. Baantjer, De Cock en een duivels komplot (De Fontein)
A.C. Baantjer, De Cock en de dood van een profeet (De Fontein)
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6
7
8
9
10

Tom Clancy, Golf van ontzetting (A.W. Bruna)
Stephen King, De Spelbreker (Luitingh-Sijthoff)
Stephen King, De NoodZaak (Luitingh-Sijthoff)
Robin Cook, Overdosis (A.W. Bruna)
John Grisham, Achter gesloten deuren (A.W. Bruna)

Ontspannende verhalen
1
2
3
4
5
6
7

Betty Mahmoody, Uit liefde voor mijn kind (M&P)
Mel Gilden, Beverly Hills (La Rivière & Voorhoeve)
Mel Gilden, Beverly Hills, geen geheimen (La Rivière & Voorhoeve)
Bart & Nancy Mills, Beverly Hills, opname! (La Rivière & Voorhoeve)
Zana Muhsen, Nog eenmaal mijn moeder zien (De Kern)
K.T. Smith, Beverly Hills, fantasieën (La Rivière & Voorhoeve)
Dean James, Melrose Place, echte liefde (La Rivière & Voorhoeve)
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8 Bart & Nancy Mills, Melrose Place, achter de schermen (La Rivière &
Voorhoeve)
9 Mel Gilden, Beverly Hills, op naar het strand (La Rivière & Voorhoeve)
10 Gerda van Wageningen, Korenhalmen in de wind (Kok)

Bundels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Youp van 't Hek, Floppie, Youri & andere helden (Thomas Rap)
Youp van 't Hek, Alles of nooit (Thomas Rap)
Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
Snoecks 93 (Snoecks Nederland)
Herman Finkers, Ik Jan Klaassen (Novella)
Jim Davis, Garfield 19 (A.W. Bruna)
Jim Davis, Garfield 10 (A.W. Bruna)
Jim Davis, Garfield 21 (A.W. Bruna)
Inpakken & wegwezen 1993 (Contact)
Mart Smeets, Kopmannen en waterdragers (L.J. Veen)

Lichaam en geest
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof (Ten Have)
Yvonne Keuls, Meneer en mevrouw zijn gek (Ambo)
Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)
Hetty van de Rijt/Frans Plooij, Oei, ik groei! (Kosmos-Z&K)
Toon Hermans, Met hart en ziel (De Fontein)
René Diekstra, Persoonlijk onderhoud (A.W. Bruna)
Karin Spaink, Het strafbare lichaam (Maarten Muntinga)
Nel Benschop, Sporen in het zand (Kok)
Piet Vroon, Wolfsklem (Ambo)
Okke Jager, Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (Ten Have)

Natuur- en kookboeken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heerlijke recepten voor éénpans eetplezier (Inmerc)
Klazien van Zalk, Allerhande dingen over de natuur 3 (Kok)
Modeste Herwig, Kleurrijke tuinen (Kosmos-Z&K)
Martin Gaus, Uw hond gehoorzaam in 10 lessen (Thieme)
Weight Watchers kookboek voor 365 dagen (Van Dishoeck)
Peter Stadelmann, Tuinvijvers (Terra)
Anne Lindsay, Licht en lekker koken voor elke dag (BZZTÔH)
Bastin/De Haan, Kijk op vogels om het huis (Sesam)
Rob Herwig, Het volkomen kamerplantenboek (Kosmos-Z&K)
Van Eijkelenburg/Van den Bogaard, Kwispelen (A.W. Bruna)
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Geschiedenis en biografieën
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het aanzien van 1992 (Het Spectrum)
Andrew Morton, Diana, haar eigen verhaal (BZZTÔH)
Annie M.G. Schmidt, Wat ik nog weet (Querido)
Kees Slager, De ramp (De koperen tuin)
Bart Middelburg, De dominee (L.J. Veen)
Henk van Os e.a. Een eeuw apart (Inmerc)
René Steenhorst, Rebel tegen wil en dank (Het Spectrum)
Rudy Kousbroek, Het Oostindisch kampsyndroom (Meulenhoff)
Jelle Zijlstra, Per slot van rekening (Contact)
Marten Toonder, Vroeger was de aarde plat (De Bezige Bij)

Vrije tijd
1
2
3
4
5

Wat & hoe Frans (Kosmos)
Ria van Lanen, Rubber allerlei (Cantecleer)
Marianne Perlot, Nieuwe interieur-decoraties (Cantecleer)
Wat en hoe Spaans (Kosmos)
Wat en hoe Engels (Kosmos)
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6
7
8
9
10

Wat en hoe Indonesisch (Kosmos)
France vakantieboek 1992 (A.W. Bruna)
Carla Pont, Versier jezelf met Fimo (Cantecleer)
Marianne Perlot, Kaarten van vilt en Vliesofix (Cantecleer)
Martha Ospina, Kerstpergamano (La Rivière & Voorhoeve)

Informatieve boeken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elseviers belastingalmanak 1993 (Bonaventura)
Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale lexicografie)
Kluwer belastinggids 1993 (Kluwer fiscale boeken en tijdschriften)
de Volkskrant Stijlboek (Sdu Uitgeverij Koninginnegracht)
Wim Kayzer, Een schitterend ongeluk (Contact)
Jan Kuitenbrouwer, Neo-turbo (Prometheus)
Midas Dekkers, Lief dier. Over bestialiteit (Contact)
Elseviers aangiftehulp 1993 (Bonaventura)
Meadows/Meadows/Randers, De grenzen voorbij (Het Spectrum)
Lyn Birkbeck, De zon, de maan en de planeten in de tekens van de dierenriem
(BZZTÔH)

Bovenstaande lijst is de Tophonderd op basis waarvan de lezers hun keuze konden
maken voor de Publieksprijs. Het Boek van het Jaar, winnaar van de Publieksprijs,
is Heren van de thee van Hella S. Haasse. De CPNB heeft de Tophonderd
samengesteld op basis van verkoopcijfers van nieuwe Nederlandse boeken in de
boekhandel over 1992 en de eerste helft van 1993 (tot 1 juli) en deze honderd
boeken geselecteerd, in tien verschillende genres.

Toptien van de best verkochte boeken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Youp van 't Hek, Floppie, Youri & andere helden (Thomas Rap)
Het aanzien van 1992 (Het Spectrum)
Andrew Morton, Diana, haar eigen verhaal (BZZTÔH)
Elseviers belastingalmanak 1993 (Elsevier)
Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale lexicografie)
Isabel Allende, Het oneindige plan (Wereldbibliotheek)
Youp van 't Hek, Alles of nooit (Thomas Rap)
Heerlijke recepten voor éénpans eetplezier (Inmerc)
Robert Ludlum, Het Omaha conflict (Luitingh-Sijthoff)

Dit is de toptien van de best verkochte boeken van de CPNB Tophonderd, over alle
categorieën. Van elk van deze titels werden tussen 1 januari 1992 en 1 juli 1993
ten minste 50 000 exemplaren verkocht. Van Floppie, Youri & andere helden gingen

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

119 000 exemplaren over de toonbank. Heren van de thee, de winnaar van de
Publieksprijs, was goed voor 83 000 exemplaren. De gemiddelde verkoopcijfers per
rubriek verschilden nogal: literatuur 34 000 (vorig jaar nog 66 000), vertaalde literatuur
27 000 (vorig jaar 16 000), spannende boeken 41 000, ontspannende verhalen 20
000, bundels 45 000, lichaam en geest 26 000, natuur- en kookboeken 20 000,
geschiedenis en biografieën 37 000 (vorig jaar 28 000), vrije tijd en reizen 32 000
en informatieve boeken 38 000.
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Boek van het Jaar. Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
20

Hella S. Haassse, Heren van de thee (Querido)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Harry Mulisch, De ontdekking van de wereld (De Bezige Bij)
Isabel Allende, Het oneindige plan (Wereldbibliotheek)
Renate Dorrestein, Ontaarde moeders (Contact)
Betty Mahmoody, Uit liefde voor mijn kind (M&P)
Leon de Winter, De ruimte van Sokolov (De Bezige Bij)
Cees Nooteboom, De omweg naar Santiago (Atlas)
John Grisham, Achter gesloten deuren (A.W. Bruna)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)
Robin Cook, Overdosis (A.W. Bruna)
Stephen King, De NoodZaak (Luitingh-Sijthoff)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Yvonne Keuls, Meneer en mevrouw zijn gek (Ambo)
Youp van 't Hek, Floppie, Youri & andere helden (Thomas Rap)
Robert Ludlum, De Scorpio obsessie (Luitingh-Sijthoff)
Youp van 't Hek, Alles of nooit (Thomas Rap)
Benoîte Groult, Het leven zoals het is (Arena)
A.C. Baantjer, De Cock en een duivels komplot (De Fontein)

Geleid door de lijst van 10 x 10 Best Verkochte Boeken gaf het publiek de meeste
stemmen aan bovenstaande twintig titels. Vorig jaar eindigde Heren van de thee al
op de derde plaats. Dit jaar behaalde Hella S. Haasse 9,6 procent van de 13 177
stemmen, Donna Tartt 8,5 procent en Jung Chang 7,4 procent. Opvallend aan de
uitslag van dit jaar is dat maar liefst acht van de tien boeken die de meeste stemmen
verwierven tot de literatuur worden gerekend.

Diepzee-toptien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Harry Mulisch, De aanslag (De Bezige Bij)
J. Bernlef, Hersenschimmen (Querido)
Tim Krabbé, Het gouden ei (Bert Bakker)
W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (Van Oorschot)
Marga Minco, Het bittere kruid (Bert Bakker)
Maarten 't Hart, De kroongetuige (De Arbeiderpers)
Jeroen Brouwers, Bezonken rood (De Arbeiderpers)
Harry Mulisch, Twee vrouwen (De Bezige Bij)
Kees van Kooten, Veertig (De Bezige Bij)
Ward Ruyslinck, Wierook en tranen (Manteau)

Het literaire tijdschrift voor middelbare scholieren Diepzee, een uitgave van
Wolters-Noordhoff, onderzoekt ongeveer elke vier jaar de samenstelling van de
verplichte literatuurlijsten Nederlands. Sinds 1986 is De aanslagde echte favoriet.
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De rest van de voorkeurslijst laat trouwens steeds ook bijna dezelfde namen zien.
Hierboven staat de toptien voor 1993.

Humo's Gouden Bladwijzer 1993
1 Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Benoîte Groult, Zout op mijn huid (Arena)
Louis Paul Boon, Pieter Daens (De Arbeiderspers)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas)
Tom Lanoye, Doén! (Prometheus)
Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (De Bezige Bij)
Kristien Hemmerechts, Kerst en andere liefdesverhalen (Atlas)
Jef Geeraerts, Het Rashomon complex (Manteau)
Aster Berkhof, Octopus Dei (Houtekiet)

Elk jaar melden zich meer lezers voor de keuze van Humo's Gouden Bladwijzer: dit
jaar waren het er 4553, 1338 meer dan vorig jaar. Jung Chang verzamelde 2314
punten en behaalde daarmee een nipte overwinning op Benoîte Groult (2307 punten).
In een interview in Humo uitte Chang haar vreugde: ‘Ik ben verrukt. Ik ben in de
wolken. Ik ben heel ontroerd. Ik ben zo dankbaar. Dank u, dank u zeer! Is het Brussel
waar ik naartoe kom?’

Uitleentoptien 1992
'91
1 Henny Thijssing-Boer

(1)

2 Mien van 't Sant

(2)

3 Margreet van Hoorn

(3)

4 Anke de Graaf

(4)

5 Gerda van Wageningen

(6)

6 A.C. Baantjer

(7)

7 Parma van Loon

(5)

8 Huberte Vriesendorp

(9)

9 Dick Bruna

(8)

10 Gerard van Straaten

(16)

De smaak van het lenerspubliek van bibliotheken is aan weinig verandering
onderhevig. De top vier van de tophonderd leenrechtvergoeding 1992 is precies
dezelfde als die van 1991. In de toptien is alleen Gerard van Straaten nieuw. De
tophonderd wordt berekend door de Taakeenheid Uitvoering Leenvergoeding van
het ministerie van WVC. Zij selecteert en benadert een aantal openbare bibliotheken
om aan een steekproef mee te doen. Deze bibliotheken krijgen de opdracht een
jaar lang het aantal uitleningen van Nederlandstalige (en Friestalige) boeken te
tellen. Aan de hand van de lijst die zo ontstaat, gecombineerd met door de eventuele
rechthebbenden ingevulde formulieren, wordt het bedrag bepaald dat aan
leenrechtvergoeding wordt uitgekeerd. De lijst geeft een overzicht van de honderd
auteurs, vertalers of illustratoren die dat jaar de hoogste vergoeding hebben
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ontvangen en wordt gepubliceerd in Feiten & Meningen, het kwartaalblad van de
NBLC.

Uitverkoren door boekverkopers in Boekblad
◆ Yehuda Amichai, Een grote rust (Meulenhoff)
◆ J. Bernlef, Eclips (Querido)
◆ A. van den Beukel, De dingen hebben hun geheim. Gedachten over
natuurkunde, mens en God (Ten Have)
◆ Het Boek. Nieutve Testament voor 365 dagen (Living Bibles International)
◆ Louis Paul Boon, De bende van Jan de Lichte (De Arbeiderspers)
◆ F. Bordewijk, Karakter (Nijgh & Van Ditmar)
◆ F. Bordewijk, Rood Paleis (Querido/Nijgh & Van Ditmar)
◆ Marion Bradley, Nevelen van Avalon (De Boekerij)
◆ Philippe Burrin, Het ontstaan van een volkerenmoord. Hitler en de Joden (Van
Gennep)
◆ Louis-Ferdinand Céline, Dood op krediet (Meulenhoff)
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Tom Clancy, Operatie Rode Storm (A.W. Bruna)
Don Duyns, Een gelukkige jeugd (Thomas Rap)
E.M. Forster, Maurice (Penguin Books)
Carl Friedman, Twee koffers vol (Van Oorschot)
W. Michael Gear & Kathleen O'Neil-Gear, Het volk van de rivier (Meulenhoff)
Elizabeth George, Zand over Elena (A.W. Bruna)
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
Benoîte Groult, Zout op mijn huid (Arena)
Libby Hathorn, Donderslag (Ploegsma)
Emma Huismans, Requiem op ys (Amber)
Geert van Istendael, Het Belgisch labyrint (De Arbeiderspers)
Ismail Kadare, Kroniek van de stenen stad (Van Gennep)
C.S. Lewis, Het laatste gevecht (Leopold)
Betty Mahmoody, In een sluier gevangen (M&P)
Bart Middelburg, De dominee. Opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas
Bruinsma (L.J. Veen)
Montaigne, Essays (Boom)
Toni Morrison, Beminde (Bert Bakker)
Margriet Panman en Jan Possel, Architectuur en stedebouw in Groningen
1850-1940 (Waanders)
Kit Pearson, Een handvol tijd (Jenny de Jonge)
Frank E. Peretti, De duisternis aanwezig (Novapres)
Frans Pointl, De kip die over de soep vloog (Nijgh & Van Ditmar) (2X genoemd)
Yann Queffélec, De brute bruiloft (Goossens)
Raster 59 - Nederlandse en buitenlandse poëzie (De Bezige Bij)
William Sarabande, Over een zee van ijs (Het Spectrum)
Joe Simpson, Over de rand (Nijgh & Van Ditmar)
Isaac Bashevis Singer, Op zoek (De Arbeiderspers)
Kees Slager, De ramp. Een reconstructie (De Koperen Tuin)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Sheri S. Tepper, Beauty of De teloorgang van het schone (Meulenhoff)
Colin Thubron, Turning back the Sun (William Heinemann)
Peter Ustinov, De Oude Man en meneer Smith (BZZTÔH)
Mario Vargas Llosa, De oorlog van het einde van de wereld (Meulenhoff)
Minette Walters, Het ijshuis (De Boekerij)
Anne Willan, De regionale keuken van Frankrijk. Streekgerechten en
specialiteiten uit de Franse provincie (Van Dishoeck)
Leon de Winter, De ruimte van Sokolov (De Bezige Bij)
Adam Zameenzad, Mijn vriend Matt en Hena de Hoer (Van Gennep)

Boekblad vraagt wekelijks een boekverkoper naar zijn of haar favoriete boek. De
keuze, voorzien van tekst en uitleg, staat telkens op de pagina's van de
klassementen. Hierboven staat de alfabetische lijst van de in 1993 genoemde titels.

Uitverkoren door Vrij Nederland
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◆ Ah Triëst... (Bas Lubberhuizen)
◆ Gilbert Adair, The Death of the Author (Minerva)
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◆
◆

Joez Alesjkovski, De Hand (Bert Bakker)
Louis Althusser, De toekomst duurt lang (Prometheus)
Mohammed Arkoun, Islam in discussie. 24 vragen over de islam (Contact)
Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
Isaak Babel, Dagboek 1920 (Meulenhoff)
Taco H. de Beer en dr. E. Laurillard (red.), Woordenschat. Verklaring van
woorden en uitdrukkingen (Ruitenberg Boek)
Saul Bellow, Something to Remember Me By (Secker & Warburg)
Allan Bloom, Love & Friendschip (Simon & Schuster)
Peter te Boekhorst, Peter Burke en Willem Frijhoff (red.), Cultuur en
maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief
(Boom/Open Universiteit)
Siem Boon en Eva van Geleuken (red.), Ik wilde eigenlijk nietgaan. De
repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964 (Stichting Tong Tong)
Henk ter Borg, Rik Fransen en Jan Spaans, Spectrum Jaarboek 1993 (Het
Spectrum)
Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters (Architectura & Natura
Pers)
Gordon Bowker, Pursued by Furies. A Life of Malcolm Lowry (Harper-Collins)
Jan Bremmer en Herman Roodenburg, Gebaren en lichaamshouding van de
oudheid tot heden (SUN)
Maarten van Buuren, Verdichtingen en verschuivingen (Querido)
Piet Calis, Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945
en 1948 (Meulenhoff)
Remco Campert, Het bijzettafeltje (De Bezige Bij)
Elias Canetti, Vliegenpijn (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
E.M. Cioran, Bittere syllogismen (De Arbeiderspers)
Dichteressen uit het cinquecento (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Maarten Doorman en Willem Visser (samenstelling), Denkers in de ring.
Filosofische polemieken uit vijfentwintig eeuwen (Bert Bakker)
G.L. Durlacher, Quarantaine. Verhalen (Meulenhoff)
Ronald Dworkin, Life's Dominion (Knopf)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Didier Eribon, E.H. Gombrich: A Lifelong Interest. Conversations on Art and
Science (Thames & Hudson)
Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
Esther Freud, Bestrijd de vossen (De Bezige Bij)
Carl Friedman, Twee koffers vol (Van Oorschot)
Max Frisch, Lastige vragen (Meulenhoff)
Stephen Jay Gould (red.), Verslag van het leven (Schuyt & Co)
Al Gore, De wereld in de waagschaal. Een Marshallplan voor de aarde (Het
Spectrum)
Edmond Gosse, Vader en zoon (L.J. Veen)
David Grossman, Sleeping on a Wire. Conversations with Palestinians in Israel
(Jonathan Cape)
Vasili Grossman, Alles stroomt (De Geus)
Carel ter Haar en Edward van Voolen (samenst.), Verhalen uit joods Amsterdam
(Meulenhoff)
Susan Haskins, Mary Magdalen (HarperCollins)
Jac. van Hattum, Verzameld werk. Verzen (Van Oorschot)
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◆ Paul Hazard, Het Europese denken in de achttiende eeuw. Van Montesquieu
tot Lessing (Agon)
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Jaap van Heerden, Van oude naar nieuwe trauma's (Prometheus)
Nikolaus Heidelbach, Wat meisjes doen (Querido)
Hilde Heynen (red.), Wonen tussen gemeenplaats en poëzie (Uitgeverij 010)
Heraclitus, Spreuken (Ambo)
Zbigniew Herbert, De geur van bittere tulpen. Holland in de gouden eeuw
(Contact)
David Hockney, That's the Way I See It (Thames & Hudson)
Richard Holmes, Dr. Johnson and Mr. Savage (Hodder and Stoughton)
Anton J. van Hooff, De vonk van Spartacus. Het voortleven van een antieke
held (SUN)
Bohumil Hrabal, Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Bert Bakker)
Erik de Jong, Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur
1650-1740 (Thoth)
Martin Koomen, Meneer Portland, neem ik aan (Van Gennep)
Kees van Kooten, Verplaatsingen (De Bezige Bij)
Korter dan kort. De beste kortste verhalen uit de wereldliteratuur (Prometheus)
Primo Levi, De eekhoorn. Verhalen en essays (Meulenhoff)
Vladimir Majakovski, Werken (Van Oorschot)
Kate Marsch (red.), Writers and Their Houses (Hamish Hamilton)
Michel de Montaigne, Reis naar Italië (Meulenhoff)
John Michael Montias, Vermeer en zijn milieu (De Prom)
Adriaan Morriën, Verzamelde gedichten (Van Oorschot)
Vladimir Nabokov, Geheugen, spreek (De Bezige Bij)
Leonard Nolens, Blijvend vertrek. Dagboek 1985-1989 (Querido)
Ons kent ons. De typen van Van Kooten en De Bie (De Harmonie)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Octavio Paz, De kunst van Mexico. Essays over beeldende kunst (Meulenhoff)
Georges Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers)
Leo Perutz, De Judas van Leonardo (De Arbeiderspers)
Petrarca, Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer (Ambo)
Boris Pilnjak, Stad der stormen (De Arbeiderspers)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Anil Ramdas, In mijn vaders huis (Jan Mets/Novib/VPRO)
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
Jacques Roubaud, De ontvoering van Hortensia (Amber)
Raymond Roussel, Locus Solus (Perdu)
Vasili Rozanov, Roem is een slang (De Arbeiderspers)
Mário de Sá-Carneiro, De bekentenis van Lúcio (De Arbeiderspers)
Viktoria Schweitzer, Tsvetaeva (Harvill)
W.G. Sebald, De emigrés (Van Gennep)
William Shakespeare, Sonnetten (Van Oorschot)
Kenneth Silverman, Edgar A. Poe. Mournful and Neverending Remembrance
(Harper)
Donald Spoto, Marilyn Monroe (Chatto & Windus)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
George Steiner, Tolstoj of Dostojevski. Een oefening in de oude kritiek (Bert
Bakker)
Laurence Sterne, Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan
Eliza (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
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◆ Anne Stibbs (samenstelling), Words of Women (Bloomsbury)
◆ Theo Thijssen, Verzameld werk deel I (Thomas Rap/Athenaeum - Polak & Van
Gennep)
◆ De tien geboden (Prometheus)
◆ Adam Thorpe, Ulverton (Secker & Warburg)
◆ Aleksandar Tišma, Argwaan en vertrouwen (Meulenhoff)
◆ Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)
◆ Fred Uhlman, Ondanks alles. Autobiografie (Meulenhoff)
◆ Ariane Valadié, Bobbie. Een diepteinterview (Balans)
◆ Félix Vallotton, Het moordende leven (Bert Bakker)
◆ Sebastiano Vassalli, Het goud van de wereld (Wereldbibliotheek)
◆ Bart Verschaffel en Mark Verminck (red.), Vertoog en literatuur
(Meulenhoff/Kritak)
◆ De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 1 en 2 (Bulaaq/Kritak)
◆ Derek Walcott, Omeros (De Arbeiderspers)
◆ Hendrik de Vries, Verzamelde gedichten (Bert Bakker)
◆ Richard von Weizsäcker, Leven op de grens (Balans)
◆ Wim Wennekes, De aartsvaders. De grondleggers van het Nederlandse
bedrijfsleven (Atlas)

Wekelijks worden op de voorlaatste bladzijde van Vrij Nederlands Republiek der
Letteren - waar men ook de rubriek ‘Wat verder ter tafel komt’ aantreft - twee boeken
uitverkoren. Bovenstaande titels vormen een alfabetisch geordende lijst van de in
1993 in de Republiek der Letteren uitverkoren boeken.
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6.3 Toptienen van recensenten
Dit overzicht begint met een waarschuwing tegen de gevaren van overmatig lezen.
Pas op, gretige lezer! Lezen schaadt de gezondheid. Het verslinden van boeken
kan de geest vermolmen en wereldvreemdheid veroorzaken. Er zijn lezers die dat
uit eigen ervaring weten, en één ervan, Felix Eijgenraam, heeft het aangedurfd
daarover te schrijven. Zijn relaas behoort tot de opmerkelijkste lezersbekentenissen
van 1993. Het is de biecht van een een ex-lezer, de meedogenloze autobiografie
van een mislukt boekenleven.
Felix Eijgenraam is de auteur van De plezierfactor. Nut en genot van het
boekenschrift (1990). Daarin vertelde hij over de leeslust verwekkende effecten die
het administreren van het eigen leesgedrag tot gevolg kan hebben. Maarten 't Hart
kwam uit het boek naar voren als een tot navolging strekkend voorbeeld. Hij was
halverwege de veertig en had reeds - een jaar of vier geleden - meer dan elfduizend
boeken tot zich genomen waarvan hij de titels koortsachtig in boekenschriften had
genoteerd. Uit de verzuchting die 't Hart liet horen, klonk echter ook al door dat het
misschien toch niet zo'n goed idee was om zijn gewoonte klakkeloos over te nemen.
‘Heb ik mijn hele leven eigenlijk niet verlezen?’ vroeg hij zich ietwat vertwijfeld af.
Misschien ligt in die moedeloos makende en verontrustende opmerking van
Maarten 't Hart de kiem van Eijgenraams toenemende walging over zijn leesgedrag.
In een aan het thema Verslaafd gewijde bijlage van het Cultureel Supplement van
de NRC moest het hoge woord eruit. Híj, de pleitbezorger van het boekenschrift, was
langzaam maar zeker aan een heilloze lettervreterij ten prooi gevallen: ‘De
boekenwurm die aanhoudend in het geschreven universum verwijlt, leidt een vlak
en armzalig leven. Het rijk van de verbeelding waartoe hij zich ooit voelde
aangetrokken, verliest geleidelijk aan zijn glans. [...] Ik kan het weten, want ik ben
zelf zo'n letterjunk geweest. Bij mij was het allemaal het gevolg van een
betreurenswaardige dwaling: de gewoonte om al het gelezene te boekstaven in een
boekenschrift. Dat deed ik toen ik verslaafd werd weliswaar al ruim tien jaar, maar
toen ik er een keer een artikel over schreef, sloeg de prestatiedwang onverbiddelijk
toe. [...] Nu is dit allemaal voorbij, want ik ben afgekickt. Een week of tien geleden
was het ineens allemaal over. De leesverslaving had uiteindelijk ook mijn relatie
gesloopt, en om hoop te kunnen houden voor de toekomst restte slechts een radicale
koerswijziging.’ (‘Herinneringen van een letterjunk’, NRC Handelsblad, 24-12)
Het kan natuurlijk ook anders. John Vervoort (recensent van Het Nieuwsblad) is
daarvan doordrongen en mag daarom beslist een wijs lezer worden genoemd. ‘Het
enige criterium is kippevel’, luidt het adagium waarmee hij zijn toptien heeft
samengesteld. Zo moet het ook. Lezen moet een genot blijven, en het lichaam
fungeert als feilloze graadmeter. Ieder genot is immers lichamelijk (neurologisch)
van aard. En genieten doe je het meest door een zekere matigheid en kieskeurigheid
te betrachten, en door leesdwang te vermijden. Een gezonde lezer werpt een boek
dat na enkele tientallen bladzijden nog geen enkele prikkeling heeft geprovoceerd
opgeruimd terzijde. Morgen is er weer een boek. Wie weet is dat een lekker boek.
Lezen om persoonlijke records te kunnen ver-
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breken is ongezond en deformerend. Het is iets anders om naderhand een statistiek
op te stellen van lekkere of intense leeservaringen. Die methode is in dit overzicht
beproefd.
Hoe beoordeelde de literaire kritiek het boekenjaar 1993? Welke boeken vonden
de recensenten (zíj die beroepshalve geregeld een boek tegen hun zin moeten
uitlezen) het mooist? Om daar achter te komen werd een groot aantal
boekbesprekers gevraagd een persoonlijke toptien van gelezen hoogtepunten in te
zenden. Zoiets vragen komt bijna neer op het doen van een oneerbaar voorstel,
maar gelukkig voelen de meeste recensenten het niet zo. Van de ruim honderd
critici die wij aanschreven waren er circa negentig die toezegden een toptien te
*
zullen inzenden. Dat er uiteindelijk toch niet meer dan 71 de daad bij het woord
voegden, had weinig met pruderie te maken. Degenen die hun toezegging niet
gestand deden, excuseerden zich voornamelijk om redenen van tijdgebrek.
Daarentegen hadden veel deelnemers grote moeite met de beperking van het
noemen van niet meer dan tien titels. Ze hadden veel meer in hun persoonlijke
etalage willen uitstallen, en het feit dat de spelregels dit onmogelijk maken, riep bij
sommigen een gevoel van vertwijfeling op. Wat heeft Frans Roggen (De Morgen)
niet allemaal achterwege moeten laten in zijn kippevelselectie? Hij heeft uitsluitend
vertalingen (uit taalgebieden die hij voor zijn krant bespreekt) op zijn lijst gezet,
terwijl een stapel ongelezen Nederlands werk vervaarlijk op zijn bureau blijft
wankelen: ‘Ik heb er de non-fictie maar uit gelaten, en ook de mooie boeken van
Kamiel Vanhole (De beet van de schildpad) of van J.M.H. Berckmans en August
Thiry. Men zou mij van vooringenomenheid kunnen beschuldigen, wat zeker waar
is. En wat moet ik met de prachtige poëzie van Esther Jansma en Paul Gellings, en
Nachoem M. Wijnberg en Chris Honingh? Of de bundel Ogentroost van Herman
Leenders, die de Pernathprijs heeft gekregen? Ook niet mis. Lijstjes zijn ongezond.’
De spelregels voor het opstellen van een toptien zijn gelijk aan die van vorig jaar.
In verband met de mogelijkheid om op basis van de toptienen van alle meewerkende
recensenten een tophonderd te kunnen samenstellen, is gevraagd de boeken een
rangorde te geven. Voor de berekening van Mekka's Honderd krijgen de nummers
één van elke inzending telkens tien punten, de nummers twee negen, enzovoorts,
tot en met één punt voor de nummers tien van elke inzending. De titels op lijsten
zonder rangorde krijgen elk 5,5 punten, zo werd afgesproken.
Tevens werd de recensenten gevraagd alleen boeken op te nemen die, voor
zover in redelijkheid viel na te gaan, in 1993 verschenen waren. De meeste
recensenten hebben zich aan dat verzoek kunnen houden. Toch moest dit
voorbehoud ook weer niet al te strikt worden opgevat. Boeken die aan het eind van
1992 zijn verschenen en pas aan het begin van 1993 werden gelezen, mag niet de
kans ontnomen worden om op de lijsten te figureren. In de brief die de recensenten
ontvingen, werd bovendien met nadruk gesteld dat men zich niet hoefde te beperken
tot literatuur, de ‘eigen rubriek’ of het ‘eigen vakgebied’. In principe kwam ieder boek
voor selectie in aanmerking. Dat het accent in het leeuwedeel van de hieronder
gepresenteerde toptienen evenals vorig jaar op literaire fictie ligt, komt dus niet
doordat non-fictie bij voorbaat veronachtzaamd is. En

*

Een van de 71 lijstjes kwam te laat bij de redactie binnen om nog in Mekka's Honderd verwerkt
te kunnen worden.
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hoewel een oordeel over een oorspronkelijke tekst nog geen oordeel is over de
vertaling, werd de aangeschreven recensenten toch gevraagd, indien mogelijk, de
titelgegevens van de vertaling te verstrekken.
Diverse recensenten lieten hun keuze vergezeld gaan van een toelichting.
Hieronder een bloemlezing.
Frank Hellemans (Knack): ‘In de oorspronkelijke Nederlandstalige literatuur was
het prozadebuut van de jonge Frank Adam een verademing. Eindelijk nog eens
iemand die geen afgelikte zinnen produceert of wat “levensecht” gebabbel, maar
die een heel persoonlijke stijl hanteert die niet bang is voor de eigen overdrijvingen.
Van de Vlaamsche idiotica (zie Geertrui Daem of Koenraad Goudeseune) verlos
ons Heer!’
Peter Jacobs (Het Nieuwsblad) noemt Peter Verhelst en Frank Adam ‘originele
Vlaamse stemmen die niet uit het oog mogen verloren worden’. Maar hij kent ook
zijn klassieken en noemt de publikatie van de Brieven van Willem Elsschot ‘een
noodzaak naast de onovertroffen meesterwerken in de ene band van zijn Verzameld
Werk’. Blijkens de lijsten verwoordt hij daarmee de gevoelens van veel (en niet
alleen Vlaamse) mederecensenten.
Frans Ruiter (Vrij Nederland) heeft het over virtuoze boeken ‘als van Margriet de
Moor (De virtuoos), Paul Claes (De Sater), Atte Jongstra (Het huis M.) en Anton
Haakman (Het paradijs).’ Allemaal werken die in zijn eigen toptien uiteindelijk net
sneuvelden. Misschien beklijven ze desalniettemin langer dan De naam van de
vader van Nelleke Noordervliet, zegt Ruiter, die dit boek wel in zijn toptien heeft
opgenomen. Hij behoort ook tot degenen die Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis op de lijst hebben gezet: ‘Dat is toch een vermeldenswaardige
gebeurtenis: een nieuwe en dan ook nog zeer leesbare literatuurgeschiedenis.’
Inge van den Blink (Utrechts Nieuwsblad) signaleert twee nieuwe talenten - Chris
Bos en Ronald Giphart - die boeken schrijven ‘waar om te lachen valt, nog steeds
een zeldzaamheid in de Nederlandse literatuur’. Frans de Rover (Vrij Nederland) is
ook al zo te spreken over Giphart: ‘In tegenstelling tot sommige van mijn
generatiegenoten-critici (Van Deel, Meijsing) zie ik nogal wat in dat ventje en zou
ik hem graag een “opkontje” geven [...] Maar toch, - schuif een beetje met getallen
& cijfers (niemand controleert dat, wel?) en gooi die Giph naar boven.’ Voor alle
duidelijkheid: de redactie van Mekka heeft dit onorthodoxe advies in de wind
geslagen.
Graa Boomsma (De Groene Amsterdammer) geeft liever een opkontje aan een
naar zijn smaak veronachtzaamd genre: dat van historische romans, zoals die in
de Verenigde Staten geschreven worden. Boomsma gelooft niet dat de Amerikaanse
literatuur op de voet gevolgd wordt, en betreurt dat. In zijn toptien vestigt hij daarom
de aandacht op een aantal historische romans uit die literatuur. Hij neemt zich voor
om in een op stapel staande essaybundel (Proteus in Amerika) nader in te gaan op
het ‘opmerkelijk grote historische bewustzijn dat een reeks Amerikaanse schrijvers
momenteel etaleert en gestalte geeft in indrukwekkende romans. (Wat missen we
dat in Nederland!) Vooral de Amerikaanse Burgeroorlog is een rode draad en lijkt
het ijkpunt voor een culturele heroriëntatie op het verleden van de VS. Is het verleden
nog veranderbaar, dat is een cruciale vraag.’ De verbeelding van oorlogsgeschiedenis
komt ook naar voren in een aantal andere toptienen. In die van Hans Bouman (de
Volkskrant) neemt Pat Barkers The Eye in the Door de eerste plaats in: ‘Na
Regeneration (Niemandsland) schreef Pat Barker een
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tweede imponerende roman over de “achterkant” van de Eerste Wereldoorlog,
waarin niet zozeer de loopgraven als wel hun gevolgen figureren. Het lezen van
Barker moet mijn waardering voor Chrisje en Kees Brants (Velden van weleer),
waarin de loopgraven overigens juist wel een hoofdrol spelen, positief hebben
beïnvloed.’
Op Jessica Durlachers lijst staan veel boeken waarin de verwerking van de Tweede
Wereldoorlog een cruciaal gegeven is: ‘Heel mooi vond ik het tweede boek van Carl
Friedman Twee koffers vol, en grote indruk maakte ook het boek Wintergrün door
Anna Rosmus, die speurde naar de geschiedenis van haar woonplaats Passau
(Zuid-Duitsland) in de Tweede Wereldoorlog. Ze stuitte op de gruwelijkste
gebeurtenissen en misdaden en publiceerde daarover tegen de wil van vele
huichelaars. [...] In Maus II. A Survivor's Tale tekent Art Spiegelman het tragische
verhaal van zijn vader op in stripvorm.’
Verschillende recensenten lieten hun toptienen vergezeld gaan van de opmerking
dat er zoveel mooie boeken zijn verschenen, dat uitgevers zoveel durf en vertalers
zoveel vakmanschap aan den dag legden ‘om moeilijk verkoopbaar geachte boeken
van wereldformaat voor de Nederlandse lezer toegankelijk te maken’ (Yves van
Kempen). Toch constateert Reinjan Mulder iets anders: ‘In het algemeen viel me
op dat ik van veel schrijvers (Nelleke Noordervliet, Caryl Phillips, Gerrit Komrij, Oek
de Jong...) het vorige boek beter vond dan het laatste. Ik weet niet of dat
symptomatisch is.’
Een dergelijke achteruitgang ziet Frans Ruiter (Vrij Nederland) in ieder geval niet
voor de essayistiek: ‘Bijzondere gebeurtenis van dit boekenjaar was de vertaling
van de verzamelde Essays van Montaigne: herkenbare bespiegelingen uit een
onzekere tijd. Toeval of niet, maar 1993 was ook verder een goed essayistisch jaar.
Bij voorbeeld: Collega's van God waarin Joost Zwagerman de blasfemische
heilswegen van zijn favoriete auteurs en popsterren volgt. Verder Arnold Heumakers'
Schoten in de concertzaal over zijn voorliefde voor politiek dubieuze schrijvers, en
de opmerkelijke herwaardering van Jacques de Kadt in Dick Pels' Het democratische
verschil. Erg mooi vond ik de filosofische beschouwingen van Patricia de Martelaere
over de ondoorgrondelijke kanten van ons gevoelsleven (Een verlangen naar
ontroostbaarheid) en de fijnzinnige reconstructies van vier levensgeschiedenissen
in De emigrés van W.G. Sebald.’
Hans Werkman (Nederlands Dagblad) gewaagt van een uitstekend theologisch
jaar, maar vreest dat hij wat dat betreft een roepende in de woestijn zal blijven:
‘Christelijke literatuur blijken mijn collega's niet te kennen. Voor hen allen dan maar:
de gedichtenbundel van Van der Graft, de roman van Ter Andere en het laatste
deel van de Narnia-sprookjesreeks van Lewis. Theologie kennen mijn zeventig
collega's van 1992 ook niet. Merkwaardig. Daarom - maar vooral uit waardering het briljante commentaar op Lucas van Van Bruggen en de boeiende dissertatie
van George Harinck.’
Goede reisverhalen signaleerden Hans Bouman en Gerrit Jan Zwier (Leeuwarder
Courant). Bouman: ‘De vertalingen van respectievelijk een wereldberoemd (Thesiger)
en een volslagen onbekend (Frisbie) reisboek kwamen geen dag te vroeg. Le Ly
Hayslip overleefde een verfilming door Oliver Stone, Büch bouwde dapper voort
aan zijn nesofiele rariteitenkabinet en Cocker schreef met kennis en liefde over de
Britse reisliteratuur.’ Zwier verwijst lezers die geboeid willen worden door ideeën en
de botsing van denkwerelden naar zijn lijstje. ‘Niemand
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in Nederland durft zo subjectief en streng over andere samenlevingen te oordelen
als V.S. Naipaul; hij gaat niet, zoals de meeste westerse schrijvers, gebukt onder
een schuldcomplex jegens de derde wereld,’ schrijft Zwier. ‘Thesiger is de laatste
ontdekkingsreiziger van deze eeuw, al komt Büch dicht in zijn buurt - alleen verzamelt
die kale rotspunten en vuurtorens in plaats van zinvolle kennis.’
Enige kritische geluiden over het verschijnsel van de hitlijstenmanie mag ook in
deze editie van Mekka niet ontbreken. ‘Ik heb er nog steeds grote moeite mee,
boeken in een soort sportuitslagen onder te brengen,’ schrijft Stefan Hertmans (De
Groene Amsterdammer). ‘Terwille van Vadertje Statistiek,’ verontschuldigt hij zich,
doet hij toch maar mee. Ad Fransen (HP/De Tijd) leverde, ‘om voor eens en altijd
af te zijn van mijn bijdrage aan dat onbegrijpelijke toptien-gedoe in letterenland [...]
mijn onvermijdelijke, tijdloze hits.’ Fransen zal het ons niet kwalijk willen nemen dat
wij ermee volstaan zijn tien evergreens alleen voor deze editie (voor eens en altijd)
af te drukken. Fransen levert zelf het geschikte argument: ‘Al deze boeken - behalve
het laatste - worden nog regelmatig herdrukt, dus lijkt het me wel een adequate lijst
voor het jaar 1993. Al dat ijverige geturf van wat Mulder, Van Deel, Goedegebuure,
Peeters en Pröpper is toegestuurd, van wat zij plichtmatig hebben doorgeploegd net als ik -, of wat hun toevallig (gratis als presentexemplaar) onder ogen is gekomen,
lijkt me voor de lezers (Mekka. Jaarboek voor lezers!) totaal irrelevant. Wedden dat
een uniek werkje als Hans van Stratens Opmars der plagiatoren zelden voorkomt
op al die honderd lijstjes?’
Inderdaad kreeg Opmars der plagiatoren slechts één vermelding en inderdaad
valt er (nog steeds) van alles op het samenstellen van toptienen en soortgelijke
hitlijsten aan te merken. Maar het aardige van recensentenlijstjes, schreven we ook
in de editie van vorig jaar, is toch dat ze boeken de hoogte in stuwen die in de
markttoptienen (zie 6.1) geheel ontbreken. Daardoor bieden ze tegelijk tegenwicht
aan de “verkooplijsten” en zetten ze lezers op het spoor van boeken die zij anders
misschien niet zo snel waren tegengekomen. De verstandige lezer leest de lijstjes
van de recensenten (vergelijkend warenonderzoek), bekijkt Mekka's Honderd, pikt
er uit op wat hij van zijn gading acht en vergeet de rest. Want morgen is er weer
een boek. Een ander boek.
Ten slotte kwam er een zeer terecht verzoek van Joris Note (De Morgen): ‘Bij de
vertaalde boeken heb ik de vertaler genoemd. Hopelijk kan dat zo blijven: zoveel
respect zijn we de vertalers wel verschuldigd, me dunkt.’ Wij zijn het eigenlijk volstrekt
met hem eens en overwegen volgend jaar bij elk vertaald boek de vertaler te noemen.
Alleen (en met excuses aan Note, aan al zijn collega's die ook vertalers noemden
en aan de vertalers zelf): dit jaar kan het verzoek nog niet worden ingewilligd omdat
de meeste critici die informatie (waar overigens niet om gevraagd is) niet verstrekt
hebben en omdat dit hoofdstuk gebonden is aan een maximaal aantal bladzijden.
Volgend jaar krijgen, op welke manier dan ook, de vertalers meer eer.
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Carlos Alleene (Het Volk)
1 Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
2 Isaac Bashevis Singer, Reddeloos verloren in Amerika (De Arbeiderspers)
3 Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie
(Ambo)
4 João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
5 Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
6 Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
7 Leonard Nolens, Blijvend vertrek. Dagboek 1983-1989 (Querido)
8 Gerrit Komrij, De pagode (De Arbeiderspers)
9 Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus)
10 Monika van Paemel, Het wedervaren (Meulenhoff)

Jan-Hendrik Bakker (Haagsche Courant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Louis Althusser, De toekomst duurt lang (Prometheus)
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas)
Jan Siebelink, Verdwaald gezin (Meulenhoff)
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
Amos Oz, De derde toestand (Meulenhoff)
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel (Van Oorschot)
Vonne van der Meer, Nachtgoed (De Bezige Bij)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)

Paul Beers (Vrij Nederland)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Marguerite Duras, L'amante anglaise (Gallimard)
Ernst Herbeck, Im Herbst da reiht der Feenwind (Residenz)
Heinar Kipphardt, März (SUN)
Torgny Lindgren, De weg van de slang (De Bezige Bij)
Irmela von der Lühe, Erika Mann, eine Biographie (Campus)
Thomas Mann, Lotte in Weimar (De Arbeiderspers)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Marian Pankowski, L'or funèbre (Actes Sud)
Peter Verstegen, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap (Thesis)
Jacq Vogelaar, De dood als meisje van acht (De Bezige Bij)

Inge van den Blink (Utrechts Nieuwsblad)
1 Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido)
Margaret Drabble, Poorten van ivoor (Anthos)
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel (Van Oorschot)
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
Chris Bos, Het zelfreinigend vermogen (De Bezige Bij)
Hans Warren, Geheim dagboek 1975-1976 (Bert Bakker)
Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
Hannes Meinkema, Een geluid als van onweer (Contact)
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Graa Boomsma (De Groene Amsterdammer)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

William Gaddis, A Frolic of His Own (Poseidon Press)
Harold Brodkey, Verhalen op vrijwel klassieke wijze (Amber)
John Berger, G (De Bezige Bij)
Boris Pilnjak, Stad der stormen (De Arbeiderspers)
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)
William T. Vollmann, Butterfly Stories (Grove Press)
Richard Brautigan, De Tokio-Montana Expres (Bert Bakker)
T. Coraghessan Boyle, The Road to Welville (Viking)
Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
Paul Auster, Leviathan (De Arbeiderspers)

Jos Borré (De Morgen)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers)
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij)
Patricia de Martelaere, De staart (Meulenhoff/Kritak)
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers)
Geert van Istendael, Het Belgisch labyrint. Wakker worden in een ander land
(De Arbeiderspers)
Maatstaf 10/11/12 (Vlaanderen-nummer) (De Arbeiderspers)

Hans Bouman (de Volkskrant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pat Barker, The Eye in the Door (Viking) [vertaling verschijnt bij De Geus]
Wilfred Thesiger, Woestijnen van Arabië (De Arbeiderspers)
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes (Contact)
Caryl Phillips, Crossing the River (Bloomsbury) [vertaling verschijnt bij De
Bezige Bij]
Hans Moll, Levison's reis (Nijgh & Van Ditmar)
Johnnie Frisbie, Puka-Puka (Atlas)
Chrisje en Kees Brants, Velden van weleer (Nijgh & Van Ditmar)
Le Ly Hayslip en Jay Wurts, Toen hemel en aarde van plaats verwisselden
(Van Holkema & Warendorf)
Boudewijn Büch, Het ijspaleis (Atlas)
Mark Cocker, Loneliness & Time (Secker & Warburg)
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Hugo Bousset (Dietsche Warande & Belfort)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

J. Bernlef, Publiek geheim (Querido)
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij)
Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Ivo Michiels, Schildwacht, schuldwacht (De Bezige Bij)
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus)
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Martine Cuyt (Gazet van Antwerpen)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
Judith Herzberg, Zoals (De Harmonie)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Wim Neetens, Menselijke middelen (Houtekiet)
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers)
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Bulaaq/Kritak)
Jeanette Winterson, Sinaasappels en demonen (Contact)

T. van Deel (Trouw)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Willem Brakman, Vincent (Querido)
Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten (G.A. van Oorschot)
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij)
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (G.A. van Oorschot)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Vonne van der Meer, Nachtgoed (De Bezige Bij)

Johan Diepstraten (De Stem)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frédéric Bastet, Funérailles (Querido)
Anton Haakman, Het paradijs (Meulenhoff)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
Oek de Jong, De inktvis (Meulenhoff)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers)
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff)

Kees van Domselaar (Utrechts Nieuwsblad)
1 Max Velthuijs, Kikker is verliefd (Leopold)
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2 Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
3 Michel de Montaigne, Essays. Een proeve van zeven (Athenaeum - Polak &
Van Gennep)
4 Plato, Phaedo (Ambo)
5 Norbert Hopster en Alex Moll, Träume und Trümmer. Der Nationalsozialismus
von 1933 bis 1945 (Verlag für Regionsgeschichte Bielefeld)
6 Adriaan Morriën, Verzamelde gedichten (G.A. van Oorschot)
7 Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
8 Ad Zuiderent, Op de hoogte van Icarus (De Arbeiderspers)
9 D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde (Het Spectrum)
10 Max Velthuijs, Kikker in de kou (Leopold)
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Jessica Durlacher (Vrij Nederland)
Cherry Duyns, Dante's trompet (Thomas Rap)
Ian McEwan, Black Dogs (Jonathan Cape)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
David Grossman, De grammatica van het gevoel (Contact)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Anna Rosmus, Wintergrün (Labhard Verlag)
Art Spiegelman, Maus II. A Survivor's Tale (Andre Deutsch) [vertaling verschijnt
in maart]
◆ Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
◆ Jeanette Winterson, Op het lichaam geschreven (Contact)
◆ Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Ed van Eeden (Utrechts Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Peter Høeg, Nachtvertellingen (Meulenhoff)
Shakespeare, Sonnetten (G.A. van Oorschot)
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
Nick Hornby, Voetbalkoorts (L.J. Veen)
Herman Brusselmans, Ex-minnaar (Prometheus)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
W.F. Hermans, In de mist van het schimmenrijk (CPNB)
Rob van Erkelens, Het uur van lood (Nijgh & Van Ditmar)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Bart Plouvier, De kleuren van de zee (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus)

Enno van der Eerden (De Nieuwe Boekenkrant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Martin Hartkamp, Flitslicht (Bert Bakker)
Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Fred Uhlman, Ondanks alles (Meulenhoff)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
James Hamilton-Paterson, Spelen met water (In de Knipscheer)
Fernando del Paso, Palinurus van Mexico. (Deel 1 en 2) (Ambo/Novib/NCOS)
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
Ger Harmsen, Herfsttijloos (SUN)
Elisabeth Gille, Irene Nemirovsky, een vrouw (De Geus)
Jelle Folkeringa, Eelt (Conserve)

Hans Ester (Trouw)
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1 Brigitte Reimann en Christa Wolf, Sei gegrüsst und lebe. Eine Freundschaft in
Briefen (Aufbau Verlag)
2 Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs. Een Afrikaans journaal
(Van Gennep/Meulenhoff)
3 E. Kotze, Halwe Hemel (Tafelberg Uitgevers)
4 Jeanne Goosen, Ons is nie almal so nie (Amber)
5 Herta Müller, Reizigster op één been (De Geus)
6 Margrit Baur, Alle Herrlichkeit (Suhrkamp Verlag)
7 Werner Schmidli, Der Mann aus Amsterdam (Nagel & Kimche)
8 Horst Petri, Umweltzerstörung und die seelische Entwicklung unserer Kinder
(Kreuz Verlag)
9 Reiner Kunze, Am Sonnenhang. Tagebuch eines Jahers (Fischer Verlag)
10 Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
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Ad Fransen (HP/De Tijd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Louis-Ferdinand Céline, Reis naar het einde van de nacht (G.A. van Oorschot)
Louis-Ferdinand Céline, Van de ene dood naar de andere (De Arbeiderspers)
Arthur Schopenhauer, Er is geen vrouw die deugt (De Arbeiderspers)
G.K. van het Reve, Werther Nieland (G.A. van Oorschot)
W.F. Hermans, Ik heb altijd gelijk (G.A. van Oorschot)
Armando en Hans Sleutelaar, De SS-ers (De Bezige Bij)
Jeroen Brouwers, Het verzonkene (De Arbeiderspers) [de eerste druk]
Dirk Ayelt Kooiman, Montyn (De Harmonie)
Fernando Pessoa, Gedichten (De Arbeiderspers)
A.F. Th. van der Heijden, Vallende ouders (Querido)
Het reparatiehandboek voor de Citroën DS

Ingeborg van Geldermalsen (Utrechts Nieuwsblad)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Hilde de Bresser, De tandem (De Arbeiderspers)
Jung Chang, Wilde Zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Cristina García, Cubaanse dromen (Arena)
Eduardo Mendoza, De zaak Savolta (Arena)
Alváro Mutis, De lokroep van de zee (Prometheus)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
J. van de Walle, Romans en verhalen (De Prom)

Jaap Goedegebuure (HP/De Tijd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
José Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus (De Arbeiderspers)
Oek de Jong, De inktvis (Meulenhoff)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Marieke Jonkman, Dieptevrees (Van Oorschot)
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)

Ger Groot (NRC Handelsblad)
1 João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
2 Josep Pla, Het grijze schrift (De Arbeiderspers)
3 Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
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4
5
6
7
8
9
10

Michel de Montaigne, Essays (Boom)
José Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus (De Arbeiderspers)
Javier Marías, Een hart zo blank (Meulenhoff)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Adelaida García Morales, De logica van de vampier (De Geus)
Johann Joachim Winckelmann, Een portret in brieven (Ambo)
W.P. Gerritsen & A.G. Van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder (SUN)
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Frank Heltemans (Knack)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Harold Brodkey, Verhalen op vrijwel klassieke wijze (Amber)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Frank Adam, Waterman (De Geus/EPO)
Bart Verschaffel en Mark Verminck (red.), Vertoog en literatuur
(Kritak/Antwerpen '93)
J.M.H. Berckmans, Het zomert in Barakstad (Dedalus/Nijgh & Van Ditmar)
Christine D'haen, Een brokaten brief (Kritak/Meulenhoff)
Dirk Verbruggen, De liefdeseter (De Geus)
Paul Feyerabend, Over kennis. Twee dialogen (Kok Agora/Pelckmans)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)
Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus)

Stefan Hertmans (De Groene Amsterdammer)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Huub Beurskens, Leila (Meulenhoff)
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Cahiers Antwerpen 93, essays var., 6 delen (Kritak)
Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
Anna Duden, Steinschlag (Kiepenheuer & Witsch)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
Georges Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers)
W.G. Sebald, De emigrés, vier geïllustreerde verhalen (Van Gennep)
Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus)

Arnold Heumakers (de Volkskrant)
◆ Georges Bataille, De erotiek (Arena)
◆ Stefan Brever, Anatomie der konservativen Revolution (Wissenschaftliche
Buchgesellschaft)
◆ Giacomo Casanova, Henriëtte (en andere delen van Casanova's Histoire de
ma vie) (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
◆ W.F. Hermans, In de mist van het schimmenrijk (CPNB)
◆ Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
◆ Michel de Montaigne, Essays (Boom)
◆ Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
◆ Henk Romijn Meijer, Leuk dat je nog even langs bent geweest (Meulenhoff)
◆ Mário de Sá-Carneiro, De bekentenis van Lúcio (De Arbeiderspers)
◆ Emile Zola, De mijn (G.A. van Oorschot)
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Jooris van Hulle (Standaard der Letteren)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Ivo Michiels, Ondergronds bovengronds (De Bezige Bij)
Leonard Nolens, Blijvend vertrek. Dagboek 1983-1989 (Querido)
Wim Neetens, Menselijke middelen (Houtekiet)
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers)
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij)
Kris Peeraer, De stille liefde van Indochina (De Clauwaert)
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Peter Jacobs (Het Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10

Andreas Sinakowski, Het wit in het oog van de tijger (Nijgh & Van Ditmar)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
Alain de Botton, Proeven van liefde (Atlas)
Eric de Kuyper, Bruxelles, here I come (SUN)
Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
Ischa Meijer, Mijn lieve ouders (Prometheus)
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus)
Frank Adam, Waterman (De Geus/EPO)
David Leavitt, Terwijl Engeland slaapt (De Harmonie)
Maria Riva, Dietrich, mijn moeder (Luitingh-Sijthoff)

Mels de Jong (Vrij Nederland)
1 Jean-Jacques Pauvert, Markies de Sade in levenden lijve. Pornograaf en stilist
(De Prom)
2 Léo Ferré, La mauvaise graine (Edition *I)
3 Jules Vallès, Kind (De Geus)
4 Jacques Roubaud, De mooie Hortensia (Amber)
5 Gustave Flaubert/Guy de Maupassant, Correspondance (Flammarion)
6 Sébastien Japrisot, De lange zondag van de verloving (Meulenhoff)
7 Pat Barker, Niemandsland (De Geus)
8 Félix Vallotton, Het moordende leven (Bert Bakker)
9 Chet Raymo, The Dork of Cork (Bloomsbury)
10 Amin Maalouf, Eeuwig zonder vrouwen (Arena)

Yves van Kempen (De Groene Amsterdammer)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)
Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)

Rudi Knaepen (Het Belang van Limburg)
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

E.M. Cioran, Bittere syllogismen (De Arbeiderspers)
Roddy Doyle, De bus (Amber)
Carlos Drummond de Andrade, De liefde, natuurlijk (De Arbeiderspers)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
David Grossman, Vriend of vijand (Contact)
Jozef Janssens, De middeleeuwen zijn anders (Davidsfonds)
Wim Kayzer, Een schitterend ongeluk (Contact)
Jay McInnerney, De schittering valt (Agathon)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Paul de Wispelaere, Het verkoolde alfabet (De Arbeiderspers)
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Ares Koopman (Arnhemse Courant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jan Cremer, Wolf (De Bezige Bij)
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (G.A. van Oorschot)
Koos van Zomeren, Winter (De Arbeiderspers)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
Remco Campert, Het bijzettafeltje (De Bezige Bij)
Freek de Jonge, Opa's wijsvinger (De Harmonie)
Bert Schierbeek, De zichtbare ruimte (De Bezige Bij)
J. Bernlef, Eclips (Querido)
Gerrit Kouwenaar, Er is geen elders waar het anders is (Querido)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)

Edwin Krijgsman (de Volkskrant)
2
3
4
5
6
7
8
9

Paola Capriolo, Het rijk van de vergetelheid (Meulenhoff)
Sebastiano Vassalli, Het goud van de wereld (Wereldbibliotheek)
Giorgio Bassani, De reiger (Meulenhoff)
Italo Calvino, Het pad van de spinnenesten (Bert Bakker)
Luigi Pirandello, De oude god (Coppens & Frenks)
Cesare Pavese, De duivel op de heuvels (De Bezige Bij)
Pieter Nouwen, De lichtwachter (Thoth)
Douwe Fokkema, Zichtbare steden (De Arbeiderspers)

Willem Kuipers (de Volkskrant)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
Giorgio Bassani, De reiger (Meulenhoff)
Marcel Béalu, De ervaring van de nacht (Coppens & Frenks)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
W.F. Hermans, In de mist van het schimmenrijk (CPNB)
Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
J. van de Walle, Romans en verhalen (De Prom)
Johann Joachim Winckelmann, Een portret in brieven (Ambo)

Alle Lansu (Het Parool)
◆
◆
◆
◆

Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
Alain de Botton, Proeven van liefde (Atlas)
John Cheever, Verscheurde stilte (De Arbeiderspers)
Jean-Paul Franssens, Een Goede Vader (De Harmonie)
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◆
◆
◆
◆
◆
◆

Martin Hartkamp, Flitslicht (Bert Bakker)
Vincent Mahieu, Verzameld werk (Querido)
Javier Marías, Een hart zo blank (Meulenhoff)
Nescio, De uitvreter/Titaantjes/Dichtertje/Mene Tekel (Nijgh & Van Ditmar)
Cesare Pavese, De duivel op de heuvels (De Bezige Bij)
Enrique Vila-Matas, Voorbeeldige zelfmoorden (Nijgh & Van Ditmar)
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Janet Luis (NRC Handelsblad)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

J. Bernlef, Eclips (Querido)
Willem Brakman, Vincent (Querido)
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers)
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)

Doeschka Meijsing (Elsevier)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Emile Capouya, Staren naar de zon (Nijgh & Van Ditmar)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
Max Frisch, Lastige vragen (Meulenhoff)
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
Rudy Kousbroek, De vrolijke wanhoop (Meulenhoff)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Philip Roth, Operatie Shylock (Meulenhoff)
Plato, Faidon (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Henk Romijn Meijer, Leuk dat je nog even langs bent geweest (Meulenhoff)
Marguerite Yourcenar, Conte Bleu (Gallimard)

Anthony Mertens (De Groene Amsterdammer)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Maarten van Buuren, Verschuivingen, verdichtingen (Querido)
Arnold Heumakers, Schoten in de concertzaal (De Arbeiderspers)

Guus Middag (NRC Handelsblad)
◆ H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen (De Bezige Bij)
◆ Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1994

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
Peter Ghyssaert, Cameo (Bert Bakker)
Marieke Jonkman, Dieptevrees (G.A. van Oorschot)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Tonnus Oosterhoff, De ingeland (De Bezige Bij)
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido)
Elly de Waard, Eenzang twee (De Harmonie)
Ad Zuiderent, Op de hoogte van Icarus (De Arbeiderspers)
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Reinjan Mulder (NRC Handelsblad)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
Jan Eijkelboom, Hora Incerta (De Arbeiderspers)
Jac. van Hattum, Verzen (G.A. van Oorschot)
W.F. Hermans, In de mist van het schimmenrijk (CPNB)
Joris Moens, Bor (De Bezige Bij)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Fernando del Paso, Palinurus van Mexico (Ambo/Novib/NCOS)
Diverse auteurs, Pour Rushdie (La Decouverte)
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers)

Peter Nijssen (Utrechts Nieuwsblad)
1 Michel Onfray, De kunst van het genieten (Ambo)
2 Michel de Montaigne, Essays (Boom)
3 M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis (Martinus Nijhoff)
4 Peter Høeg, Nachtvertellingen (Meulenhoff)
5 Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
6 Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
7 Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
8 Cesare Pavese, De duivel op de heuvels (De Bezige Bij)
9 Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
10 Zbigniew Herbert, De bittere geur van tulpen (Contact)

Annemiek Neefjes (Vrij Nederland)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Henri Bergson, Het lachen (Boom)
Willem Brakman, Vincent (Querido)
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Daniil Charms, Dagboeken en brieven (Pegasus)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Petrarca, Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer (Ambo)
Marcel Proust, Over het lezen (Historische Uitgeverij)
Yaakov Shabtai, Memorandum (Arena)
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Deel 1 en 2)
(Bulaaq/Kritak)

Joris Note (De Morgen)
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◆ P.C. Boutens, Uit den ban van duur en tijd (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
◆ Jan Bremmer & Herman Roodenburg (red.), Gebaren en lichaamshouding van
de oudheid tot heden (SUN)
◆ Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij)
◆ Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus)
◆ Eric deKuyper, Bruxelles, here I come (SUN)
◆ Vladimir Nabokov, Pnin (De Bezige Bij)
◆ Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
◆ Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie
(Ambo)
◆ Kostas Tachtsís, De vreselijke rechterstoel (Bert Bakker)
◆ Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één nacht (Deel 1 en 2)
(Bulaaq/Kritak)
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Cyrille Offermans (Vrij Nederland)
Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
H.C. Ten Berge, Materia prima (Meulenhoff)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
Zbigniew Herbert, De bittere geur van tulpen (Contact)
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Deel 1 en 2)
(Bulaaq/Kritak)
8 Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)
9 Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
10 Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
1
2
3
4
5
6
7

Carel Peeters (Vrij Nederland)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Benoît, Felle hemel (Loempia)
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel (G.A. van Oorschot)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak en Van Gennep)
M.H. Schenkeveld-van der Dussen, Nederlandse Literatuur, een geschiedenis
(Martinus Nijhoff)

Karel Osstyn (De Standaard)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos)
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
Herman Portocarero, Het vuurkind (Manteau)
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)
Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Hannes Meinkema, Een geluid als van onweer (Contact)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Philip Roth, Operatie Shylock (Meulenhoff)
Jan Siebelink, Verdwaald gezin (Meulenhoff)
Daniel Pennac, In een adem uit. Het geheim van het lezen (Ploegsma/De Brink)

Arjan Peters (de Volkskrant)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Daniil Charms, Dagboeken en brieven (Pegasus)
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes (Contact)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)
Battus, Letterkunst (Querido)
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Barber van de Pol (NRC Handelsblad)
H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen (De Bezige Bij)
J. Bernlef, Schiet niet op de pianist (Querido)
Salvador Bloemgarten, Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943 (Sdu)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
Anton Haakman, Het paradijs (Meulenhoff)
Michel de Montaigne, Reis naar Italië (Meulenhoff)
Georges Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers)
◆ Josep Pla, Het grijze schrift (De Arbeiderspers)
◆ Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Hans Renders (Het Parool)
◆ Willem Arondéus, Marco Entrop. Onbekwaam in het compromis (Bas
Lubberhuizen)
◆ E.M. Cioran, Bittere syllogismen (De Arbeiderspers)
◆ Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot)
◆ Geert van Istendael, Het Belgisch labyrint. Wakker worden in een ander land
(De Arbeiderspers)
◆ Franz Kafka en Max Brod, Een vriendschap in brieven (De Arbeiderspers)
◆ Michel de Montaigne, Essays (Boom)
◆ Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
◆ Vasili Rozanov, Roem is een slang. Solitaria (De Arbeiderspers)
◆ Paul Scheffer, De draagbare Hofland (Prometheus)
◆ K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)

Henk Pröpper (de Volkskrant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Erik Orsenna, Grand amour (Ed. du Seuil)
Amin Maalouf, Le rocher de Tanios (Grasset) [vertaling verschijnt bij Arena]
Emine Sergi Ozdamar, Het leven is een karavanserai (De Geus)
Alvaro Mutis, De lokroep van de zee (Prometheus)
Albert Camus, Bruiloft. De vreemdeling. De pest. De zomer. De val (De Bezige
Bij)
Marcel Béalu, De ervaring van de nacht (Coppens & Frenks)
Rachid Mimouni, La Malédiction (Stock)
Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Onverzadigbaarheid (Meulenhoff)
Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
Hans Magnus Enzensberger, Toekomstmuziek (De Bezige Bij)
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Frans Roggen (De Morgen)
Aldo Busi, Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper (Contact)
Amos Oz, De derde toestand (Meulenhoff)
Meir Shalev, De kus van Esau (Arena)
Isaac Bashevis Singer, Reddeloos verloren in Amerika (De Arbeiderspers)
Jeanne Goosen, Ons is nie almal so nie (Amber)
Raffaele Nigro, De vuren van het zuiden (Wereldbibliotheek)
John Miles, Kroniek uit die doofpot (Amber)
Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs. Een Afrikaans journaal
(Van Gennep/Meulenhoff)
9 André Brink, Het eerste leven van Adamastor (Meulenhoff)
10 Sebastiano Vassalli, De heksenschim (Wereldbibliotheek)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Frans de Rover (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
Willem Bijsterbosch, In opdracht (Bert Bakker)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Gerrit Komrij, Intimiteiten (De Arbeiderspers)
Frédéric Bastet, Funérailles (Querido)
Oscar van den Boogaard, Bruno's optimisme (Querido)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
W. Bronzwaer, Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlanse poëtica (SUN)

Frans Ruiter (Vrij Nederland)
1 Michel de Montaigne, Essays (Boom)
2 M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis (Martinus Nijhoff)
3 Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
4 W.G. Sebald, De emigrés, vier geïllustreerde verhalen (Van Gennep)
5 Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
6 Hans Magnus Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg (Suhrkamp)
7 Dick Pels, Het democratische verschil. Jacques de Kadt en de nieuwe elite
(Van Gennep)
8 Arnold Heumakers, Schoten in de concertzaal (De Arbeiderspers)
9 Joost Zwagerman, Collega's van God (De Arbeiderspers)
10 Joost Niemöller, De spier (Bert Bakker)

Mark Schaevers (De Nieuwe Maand)
◆ Louis Althusser, De toekomst duurt lang (Prometheus)
◆ Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs. Een Afrikaans journaal
(Van Gennep/Meulenhoff)
◆ Misha Glenny, De ondergang van Joegoslavië (Kosmos)
◆ David Grossman, Vriend of Vijand. Over joden en Arabieren in Israël (Contact)
◆ Robert Hughes, Culture of complaint. The fraying of America (Oxford University
Press)
◆ Kanan Makiya, Verzwegen wreedheid. Nationalisme, dictatuur, opstand en het
Midden-Oosten (Bulaaq/Kritak)
◆ Amos Oz, De derde toestand (Meulenhoff)
◆ Philip Roth, Operatie Shylock (Meulenhoff)
◆ Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos)
◆ Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)
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Diny Schouten (Vrij Nederland)
◆
◆
◆
◆
◆

Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Edmund Gosse, Vader en zoon (L.J. Veen)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)
Edith Wharton, De jaren van onschuld (Bert Bakker)
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Ed Schilders (de Volkskrant)
1 Giacomo Casanova, Henriëtte (Deel 3 van De geschiedenis van mijn leven)
(Athenaeum - Polak & Van Gennep)
2 Marcel Proust, Over het lezen (Historische Uitgeverij)
3 Gerrit Komrij, Intimiteiten (De Arbeiderspers)
4 Hans van Straten, Opmars der plagiatoren (Bas Lubberhuizen)
5 Taco H. de Beer en Dr. E. Laurillard, Woordenschat (Verba BV)
6 Daniel Pennac, In een adem uit. Het geheim van het lezen (Ploegsma/De Brink)
7 Hans van Straten, De schrijflui (De Arbeiderspers)
8 P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken (Hes Uitgeverij)
9 Ewoud Sanders & Adriaan Koerbagh, Woorden van de duivel (De Bijenkorf)
10 Alessandro Manzoni, De verloofden (Davidsfonds)

Rob Schouten (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Craig Raine, De ui, herinnering (De Arbeiderspers)
Michel de Montaigne, Essays (Boom)
Jaap van Heerden, Van oude en nieuwe trauma's (Prometheus)
Tonnus Oosterhoff, De ingeland (De Bezige Bij)
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
Guus Middag, Alles valt in stukken uiteen (De Bezige Bij)
Het dagboek van Jack the Ripper (Luitingh-Sijthoff)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
J. Rentes de Carvalho, Mazagran (De Arbeiderspers)
Frank van Kolfschooten, Valse vooruitgang (Balans)

Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

John Berger, G (De Bezige Bij)
Huub Beurskens, Leila (Meulenhoff)
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij)
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido)
Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos)
Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar)

Bas Senstius (De Nieuwe Boekenkrant)
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1 Harold Brodkey, Verhalen op vrijwel klassieke wijze (Amber)
2 Salvador Bloemgarten, Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943 (Sdu)
3 Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs. Een Afrikaans journaal
(Van Gennep/Meulenhoff)
4 João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
5 Barney Hoskyns, Across the Great Divide. The Band and America (Viking)
6 Helen Knopper, De pretentie. Kroniek van een kantelend evenwicht (Contact)
7 Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar)
8 Michiel Hegener, De bergen als bondgenoot. Reizen door vrij Koerdistan
(Contact)
9 Igor Cornelissen, Opkomst en ondergang van een onweerstaanbare oplichter
(De Arbeiderspers)
10 Sadik Yemni, De roos van Amsterdam (Bert Bakker)
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Karin Spaink (De Groene Amsterdammer)
Dale Peck, Fucking Martin (Chatto & Windus)
Alan Lightman, Einsteins dromen (Meulenhoff)
Rudy Kousbroek, De vrolijke wanhoop (Meulenhoff)
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Bulaaq/Kritak)
Banana Yoshimoto, Kitchen (Grove Press)
Daniel Pennac, In een adem uit. Het geheim van het lezen (Ploegsma/De Brink)
Clinton Heylin, From The Velvets to The Voidods. A Pre-punk History for a
Post-punk World (Penguin)
8 Greil Marcus, Ranters & Crowd Pleasers. Punk in Pop Music 1977-1992
(Doubleday)
9 Rob van Erkelens, Het uur van lood (Nijgh & Van Ditmar)
10 Karin Spaink, Vallende vrouw. Autobiografie van een lichaam (Van Gennep)
1
2
3
4
5
6
7

Maarten Steenmeijer (Vrij Nederland)
1 Mario Vargas Llosa, El pez en el aqua (Seix Barral) [vertaling verschijnt bij
Meulenhoff]
2 Michel de Montaigne, Essays (Boom)
3 Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks)
4 Fernando del Paso, Palinurus van Mexico (Ambo/Novib/NCOS)
5 Grote Winkler Prins (Eisevier)
6 Javier Marías, Een hart zo blank (Meulenhoff)
7 Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
8 João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
9 Octavio Paz, Nachtmuziek over San Ildefonso en andere gedichten (Meulenhoff)
10 Anthony Pagden, European Encounters with the New World (Yale University
Press)

Tineke Straatman (Utrechts Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Roddy Doyle, Paddy Clarke Ha Ha Ha (Nijgh & Van Ditmar)
Iris Murdoch, The Green Knight (Chatto & Windus)
Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos)
Derek Walcott, Omeros (De Arbeiderspers)
Michael Ondaatje, De Engelse patiënt (Bert Bakker)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Jennifer Shute, Life-size [vertaling verschijnt bij Contact]
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
John Miles, Kroniek uit die doofpot (Amber)
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes (Contact)
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Koen Vermeiren (Kreatief)
1 F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
2 Albert Camus, Bruiloft. De vreemdeling. De pest. De zomer. De val (De Bezige
Bij)
3 Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
4 Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
5 Joris Tulkens, In de ban van Mohammed (Manteau)
6 J. Bernlef, Eclips (Querido)
7 Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij)
8 Martien J.G. De Jong, Droom bezit geen erfgenaam (Meulenhoff/Kritak)
9 Gerard Walschap, Verzameld Werk (Deel 6) (Manteau)
10 Willy Spillebeen, De Seigneur van Peuplingues (Manteau)
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John Vervoort (Het Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos)
Koos van Zomeren, Zomer en Winter (De Arbeiderspers)
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (G.A. van Oorschot)
Ismail Kadare, Een breuk in april (Van Gennep)
John Cheever, Verscheurde stilte (De Arbeiderspers)
Lieve Joris, De poorten van Damascus (Meulenhoíf)
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst
en dood (Meulenhoff/Kritak)

Mark Vlaeminck (Het Nieuwsblad)
Andreas Sinakowski, Het wit in het oog van de tijger (Nijgh & Van Ditmar)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Herman Portocarero, Het vuurkind (Manteau)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
Herman Brusselmans, Ex-minnaar (Prometheus)
Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie
(Ambo)
8 Eric de Kuyper, Bruxelles, here I come (Sun)
9 Gerard Walschap, Verzameld Werk (Deel 6) (Manteau)
10 Robert James Waller, De bruggen van Madison County (Het Spectrum)
1
2
3
4
5
6
7

Wim Vogel (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
De dageraad van de Gouden Eeuw (Waanders)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
Peter Pohl, We noemen hem Anna (Querido)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)

Marjoleine de Vos (NRC Handelsblad)
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers)
Bohumil Hrabal, Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Bert Bakker)
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij)
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (G.A. van Oorschot)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Michael Krüger, De man in de toren (De Bezige Bij)
Joke van Leeuwen, Het weer en de tijd (CPNB) [verschijnt in 1994 bij Querido]
Torgny Lindgren, De weg van de slang (De Bezige Bij)
Raster 62, Over Danilo Kiš (De Bezige Bij)
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot)
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Jeroen Vullings (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Willem Brakman, Vincent (Querido)
George Bataille, De erotiek (Arena)
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij)
Evelyn Waugh, De dierbare (Bert Bakker)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Marten Toonder, Het geluid van bloemen (De Bezige Bij)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido)
Joseph Brent, Charles Sanders Peirce. A Life (Indiana University Press)
Paul Verhuyck, Moord door geboorte (De Arbeiderspers)

Melchior de Wolff (de Volkskrant)
◆ Marianne R. Barton en David Lopez, Preferences in Primates. Observations
on Baboon Behavior and Sexual Responsiveness (Appleton-Century-Crofts)
◆ Elisabeth Eybers, Respyt (Querido)
◆ Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
◆ João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff)
◆ Francis Haskell, History and Its Images. Art and the Interpretation of the Past
(Yale University Press)
◆ Richard Holmes, Dr Johnson & Mr Savage (Hodder & Stoughton)
◆ Maria Morris Hambourg (e.a.), The Waking Dream. Photography's First Century.
Selections from the Gilman Paper Company Collection (Harry N. Abrams, Inc.)
◆ Georges Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers)
◆ Philip Roth, Operatie Shylock (Meulenhoff)
◆ Vikram Seth, A Suitable Boy (G.A. van Oorschot)

Rudi Wester (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hella S. Haasse, Threshold of Fire (Academy Chicago Publishers)
Margriet de Moor, Gris, blanco, azul (Emecé Editores)
Nescio, Kleine Titanen (Ammann Verlag)
Cees Nooteboom, Urmàtoarea poveste (Editura Univers)
Adriaan van Dis, En Afrique (Actes Sud)
Louis Paul Boon, Der Paradiesvogel (Alano Verlag)
Bruorren Halbertsma, Rimen & Teltsjes (A.J. Osinga Uitgeverij)
Nelleke Noordervliet, Das Auge des Engels (Byblos Verlag)
Simon Vestdijk, Le jardin de cuivre (Phébus)
Maria Verheij, Die Rooi Sirkel (Haum-Literêr)
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Hans Werkman (Nederlands Dagblad)
J. Bernlef, Eclips (Querido)
Guillaume van der Graft, De hondewacht (De Prom)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Mance ter Andere, Als een pleister van de rauwe huid (Kok)
Prof. dr. Jakob van Bruggen, Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (Kok)
Peter Visser, Aal beeld mor gain geluud (Passage)
C.S. Lewis, Het laatste gevecht (Leopold)
Jozef Deleu (red.), The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the
Netherlands (Ons Erfdeel)
9 George Harinck, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het
gereformeerde leven 1920-1940 (Ten Have)
10 Oek de Jong, De inktvis (Meulenhoff)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Peter Zonderland (Utrechts Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8

Derek Walcott, Omeros (De Arbeiderspers)
Gerrit Kouwenaar, Kijk, het heeft gewaaid (Herik)
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij)
Werner Schwab, Faecaliëndrama's
Michael Krüger, De man in de toren (De Bezige Bij)
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact)
Guus Middag, Alles valt in stukken uiteen (De Bezige Bij)
Charles Simic, Een hond met vleugels (Meulenhoff)

Joost Zwagerman (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

John Cheever, Verscheurde stilte (De Arbeiderspers)
Vladimir Nabokov, Pnin en Heer, vrouw, boer (De Bezige Bij)
Oscar Hijuelos, De veertien zusters van Emilio Montez O'Brien (Anthos)
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes (Contact)
Erwin Olaf, Joy (Focus)
Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij)
Greil Marcus, In the Fascist Bathroom (Viking)
Eurudice, F/32, het orgasme (Arena)
Bruce Chatwin, Photographs and Notebooks (Jonathan Cape)

Gerrit Jan Zwier (Leeuwarder Courant)
V.S. Naipaul, Caribische reis (De Arbeiderspers)
Dr. Paul Julien, Kampvuren langs de evenaar (Mingus)
Wilfred Thesinger, Woestijnen van Arabië (De Arbeiderspers)
V.S. Naipaul, Een domein van duisternis (Atlas)
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel (G.A. van Oorschot)
Willem Elsschot, Brieven (Querido)
Renate Rubinstein, Verzameld werk (Deel 1) (Meulenhoff)
Henk Romijn Meijer, Leuk dat je nog even langs bent geweest (Meulenhoff)
Marga Kerklaan (red.), Het einde van een tijdperk. 130 jaar persoonlijke
belevenissen van Nederlandse missionarissen (Ambo)
10 Boudewijn Büch, Het ijspaleis (Atlas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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6.4 Mekka's Honderd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
35
37
38
39
40
40
40
43

Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos) 80,5
Michel de Montaigne, Essays (Boom) 78
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij) 70,5
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep) 58,5
Hans Faverey, Verzamelde gedichten (De Bezige Bij) 56
Frida Vogels, De harde kern (G.A. van Oorschot) 54,5
Willem Elsschot, Brieven (Querido) 51
João Guimarães Rosa, Diepe wildernis: de wegen (Meulenhoff) 50,5
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact) 49,5
Atte Jongstra, Het huis M. (Contact) 48
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff) 47
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij) 42,5
Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas) 41,5
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid (Meulenhoff/Kritak)
41,5
Anneke Brassinga, Hartsvanger (De Bezige Bij) 40,5
Lucebert, Van de roerloze woelgeest (De Bezige Bij) 39
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen) 38,5
Susan Sontag, De vulkaanminnaar (Anthos) 38
Carl Friedman, Twee koffers vol (G.A. van Oorschot) 36
Roberto Arlt, De zeven gekken (Coppens & Frenks) 33
K. Schippers, Vluchtig eigendom (Querido) 32,5
Simcha Guterman, Het opgedoken boek (Van Gennep) 31,5
Ronald Giphart, Giph (Nijgh & Van Ditmar) 31
Gerrit Krol, Omhelzingen (Querido) 30
Ghislain de Diesbach, Proust (De Bezige Bij) 29,5
Harold Brodkey, Verhalen op vrijwel klassieke wijze (Amber) 29
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Bulaaq/Kritak) 27,5
Rutger Kopland, Geduldig gereedschap (G.A. van Oorschot) 27
Willem Brakman, Vincent (Querido) 26,5
Marie Kessels, Een sierlijke duik (De Bezige Bij) 26
Elisabeth Eybers, Respyt (Querido) 25,5
J. Bernlef, Eclips (Querido) 23,5
Paul Claes, De Sater (De Bezige Bij) 23,5
M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis (Martinus Nijhoff) 22,5
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido) 22
Dubravka Ugrešić, Nationaliteit: geen (Nijgh & Van Ditmar) 22
Pierre H. en Simone Dubois, Zonder vaandel (G.A. van Oorschot) 21,5
Jeffrey Eugenides, De zelfmoord van de meisjes (Contact), 21
John Cheever, Verscheurde stilte (De Arbeiderspers) 20,5
Breyten Breytenbach, Terugkeer naar het paradijs (Van Gennep/Meulenhoff)
20
Jeroen Brouwers, Het is niets (De Arbeiderspers) 20
Andreas Sinakowski, Het wit in het oog van de tijger (Nijgh & Van Ditmar) 20
Willem Frederik Hermans, In de mist van het schimmenrijk (CPNB) 19,5
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43
43
43
43
48
49
49
51
51
51
51
51
56
56
58
58
60
60
60
63
63
63
66
66
66
66
66
66
66
66
74
74
74
77
77
77
80
80
82
82
82
82
82
82
88

Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep) 19,5
Amos Oz, De derde toestand (Meulenhoff) 19,5
Philip Roth, Operatie Shylock (Meulenhoff) 19,5
Peter Verhelst, Vloeibaar harnas (Prometheus) 19,5
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak) 19
Fernando del Paso, Palinurus van Mexico (Ambo/Novib/NCOS) 17,5
Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo (Ambo) 17,5
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos) 17
Peter Høeg, Nachtvertellingen (Meulenhoff) 17
Wilfred Thesiger, Woestijnen van Arabië (De Arbeiderspers) 17
Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers) 17
Derek Walcott, Omeros (De Arbeiderspers) 17
Frank Adam, Waterman (De Geus/EPO) 16,5
Georges Perec, Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de
binnenplaats? (De Arbeiderspers) 16,5
Isaac Bashevis Singer, Reddeloos verloren in Amerika (De Arbeiderspers) 16
Koos van Zomeren, Winter (De Arbeiderspers) 16
Giacomo Casanova, Henriëtte (Athenaeum - Polak & Van Gennep) 15,5
Martin Hartkamp, Flitslicht (Bert Bakker) 15,5
Javier Marías, Een hart zo blank (Meulenhoff) 15,5
Albert Camus, Bruiloft. De vreemdeling. De pest. De zomer. De val (De Bezige
Bij) 15
Herman Portocarero, Het vuurkind (Manteau) 15
José Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus (De Arbeiderspers) 15
Louis Althusser, De toekomst duurt lang (Prometheus) 14,5
Georges Bataille, De erotiek (Arena) 14,5
Salvador Bloemgarten, Henri Polak (Sdu) 14,5
Alain de Botton, Proeven van liefde (Atlas) 14,5
Eric de Kuyper, Bruxelles, here I come (SUN) 14,5
Vladimir Nabokov, Pnin (De Bezige Bij) 14,5
Josep Pla, Het grijze schrift (De Arbeiderspers) 14,5
Marcel Proust, Over het lezen (Historische Uitgeverij) 14,5
Pol Hoste, Ontroeringen van een forens (Prometheus) 14
Kees van Kooten, Wim de Bie & Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie) 14
Henk Romijn Meijer, Leuk dat je nog even langs bent geweest (Meulenhoff)
14
John Berger, G (De Bezige Bij) 13,5
Rudy Kousbroek, De vrolijke wanhoop (Meulenhoff) 13,5
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido) 13,5
Jeanne Goosen, Ons is nie almal so nie (Amber) 13
Gerrit Komrij, Intimiteiten (De Arbeiderspers) 13
Giorgio Bassani, De reiger (Meulenhoff) 12,5
Daniil Charms, Dagboeken en brieven (Pegasus) 12,5
Alvaro Mutis, De lokroep van de zee (Prometheus) 12,5
Tonnus Oosterhoff, De ingeland (De Bezige Bij) 12,5
Cesare Pavese, De duivel op de heuvels (De Bezige Bij) 12,5
W.G. Sebald, De emigrés, vier geïllustreerde verhalen (Van Gennep) 12,5
Michael Krüger, De man in de toren (De Bezige Bij) 11,5
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Ivo Michiels, Schildwacht, schuldwacht (De Bezige Bij) 11,5
H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen (De Bezige Bij) 11
Huub Beurskens, Leila (Meulenhoff) 11
Herman Brusselmans, Ex-minnaar (Prometheus) 11
E.M. Cioran, Bittere syllogismen (De Arbeiderspers) 11
David Grossman, Vriend of vijand (Contact) 11
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas) 11
Torgny Lindgren, De weg van de slang (De Bezige Bij) 11
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff) 11
Daniel Pennac, In een adem uit. Het geheim van het lezen (Ploegsma/De Brink)
11
90 J. van de Walle, Romans en verhalen (De Prom) 11
100 Marcel Béalu, De ervaring van de nacht (Coppens & Frenks) 10,5
88
90
90
90
90
90
90
90
90
90

De voor de ako Literatuur Prijs 1993 genomineerde boeken - De ontdekking van de
hemel van Harry Mulisch, Het verkoolde alfabet van Paul de Wispelaere, Het grote
verlangen van Marcel Möring, De wijde blik van Willem Jan Otten, Kerst en andere
liefdesverhalen van Kristien Hemmerechts en Heren van de thee van Hella S. Haasse
- behaalden in Mekka's Honderd van 1993 respectievelijk de eerste, tweede, derde,
achtste, zesendertigste en vijftigste plaats. Wat zegt dit over de voorspellende kracht
van Mekka's Honderd? Weinig. Dat vindt ook Arjan Peters, die meer vertrouwt op
zijn eigen visionaire gaven.
‘Het vorig jaar,’ schreef hij als toelichting bij zijn toptien voor Mekka 1994, ‘werd
gesuggereerd dat de Mekka-top 100, samengesteld op basis van tientallen lijstjes
die door de gekste mensen werden ingestuurd (er zijn meer recensenten dan u
dacht, maar geen betere), een indicatie zou geven voor de ako Literatuur Prijs. Nu
terugblikkend, kan worden vastgesteld dat die formulering te ruim gekozen was.
Slechts één lijstje in Mekka 1993 gaf een goede indicatie: het mijne. Alleen ik had
Het grote verlangen van Marcel Möring op de eerste plaats staan. De AKO-jury nam
mijn Mekka toptien door en besloot dat Mulisch de prijs niet moest krijgen. Het mag
dan ook geen wonder heten dat ik prompt voor de AKO-jury van dit jaar werd
gevraagd.’ Onder verwijzing naar Peters' nieuwe lijstje, waarvan de voorspellende
kracht niet minder groot zal zijn, kunnen we dus nu vaststellen dat aan Benno
Barnard de ako Literatuur Prijs 1994 zal worden uitgereikt voor zijn boek Het gat in
de wereld. Hij zal het forum dat uiteindelijk over de winnaar beslist ervan kunnen
overtuigen dat dit boek net een tikkeltje beter is dan De harde kern van Frida Vogels.
Nu we dit weten, kunnen we in een moeite door vaststellen dat Arjan Peters met
meer talent de toekomst voorspelt dan zijn gebeden prevelt. ‘Overigens kijk ik uit
naar de Mekka-prijs van de literaire kritiek 1994,’ zo besluit hij zijn toelichting, ‘en
bid ik stil dat we op de middag van de presentatie de beker aan Ovidius overhandigd
zien worden.’ Helaas voor Peters hoefden wij geen postduif naar Tomi aan de Zwarte
Zee te laten uitvliegen, maar konden wij volstaan met een snelle fax naar New York.

Mekka's Honderd heeft net als vorig jaar (toen De ontdekking van de hemel bovenaan
stond) geen erg verrassende winnaar opgeleverd. Het was van tevoren duidelijk
dat Donna Tartts De verborgen geschiedenis tot de favoriete boeken moest behoren.
‘Zo'n klein meisje en dan zo'n dik boek!’ kopte het num-
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mer van De Groene Amsterdammer (10-3) waarin Tartt door Karin Melis werd
geïnterviewd. Wel verkeerde dat dikke boek tot het laatst toe in een nek-aan-nek-race
met een ander dik boek: de Essays van Montaigne.
Hét grote verschil tussen Mekka's Honderd van dit jaar en vorig jaar is dat de
verschillen in de top van het klassement bij de vorige editie veel groter waren dan
dit jaar. Toen torenden drie boeken (die van Mulisch, De Wispelaere en Möring)
hoog boven de andere uit. Hans Werkman (Nederlands Dagblad) constateerde dat
verschil voor zichzelf al: ‘Uitschieters als vorig jaar - van Mulisch en Nooteboom kent 1993 niet. Het waarderingsverschil is nu dan ook minder groot.’ Wat die
nivellering betreft: terwijl de nummer één van 1993 212 punten en de nummer
honderd 10 punten behaalden, scoorde de nummer één van 1994 niet meer dan
80,5 punten en de nummer honderd 10,5 punt.
Opvallend is ook hoezeer de waarderingscijfers van de literaire kritiek sporen met
de verkoopcijfers in de boekhandels. De verborgen geschiedenis behaalde namelijk
ook in de klassementen van de Bijenkorf, Libris en HP/De Tijd (zie 6.1) de eerste
plaats. Veel meer overeenkomst tussen literaire kritiek en verkoopcijfers bestaat er
overigens niet. Van de hoogscorende titels in Mekka's Honderd is alleen De virtuoos
van Margriet de Moor ook een boek dat meermaals opduikt in de jaarklassementen
van boekhandels. Wie de boekhandelsklassementen van dit jaar naast Mekka's
Honderd van vorig jaar legt, kan wel zoiets als een naijleffect constateren. Van de
boeken van Mulisch, Möring, Haasse, De Winter (De ruimte van Sokolov) en Jung
Chang (Wilde zwanen) werden er, zo lijkt het, in 1993 nog meer verkocht dan in
1992, het jaar van hun verschijning. En verder moet opgemerkt worden dat echte
verkooptoppers (Youp van 't Hek en Kees van Kooten) en veelgelezen schrijvers
(Tessa de Loo en Maarten 't Hart) van de zijde van de kritiek niet dezelfde waardering
wisten te verwerven.
Een van de aardigste elementen van Mekka's Honderd is opnieuw dat daarin
boeken een hoge notering krijgen die nog geen groot lezerspubliek bereikt hebben.
(Her)vertaalde klassiekers doen het goed in de kritiek. En het zou de moeite waard
zijn om eens na te gaan of vertalingen als die van Montaigne (Essays), Ovidius
(Metamorphosen), Guimarães Rosa (Diepe wildernis: de wegen) en De vertellingen
van duizend-en-één-nacht (waarvan de eerste druk in één weekend was uitverkocht)
ten gevolge van de waardering der kritiek nog een extra lezersgroep trekken.
Hetzelfde geldt voor de oorspronkelijk Nederlandstalige titels van Leo Pleysier (wiens
De Gele Rivier is bevrozen als beste Nederlandstalige boek naar voren komt en
daarmee dé grote verrassing van deze Mekka's Honderd is), van Frida Vogels (De
harde kern, waarvan vorig jaar het derde deel verscheen maar dat in veel gevallen
als geheel werd gewaardeerd), van de Brieven van Elsschot en de Verzamelde
gedichten van Hans Faverey.

Mekka's Honderd is samengesteld door 70 Vlaamse en Nederlandse recensenten
(vorig jaar 71). Zij noemden in totaal 374 verschillende boeken (vorig jaar 382). In
de vorige editie van Mekka's Honderd kon een boek met tien punten (mits meer dan
een keer genoemd) nog een plaats bij de eerste honderd halen. De circa twintig
boeken die ditmaal exact tien punten haalden, vielen echter net buiten de boot. Alle
tien-punten boeken bleven dit keer overigens steken op slechts een vermelding.
De in Mekka's Honderd terechtgeko-
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men boeken zijn uitgegeven door 32 verschillende uitgevers (vorig jaar 30). De
Arbeiderspers was in Mekka 1993 de meest gewaardeerde uitgever met 14 titels,
maar duikelde dit jaar naar de derde plaats ondanks 12 vermeldingen (waarvan de
hoogste overigens pas op plaats 39 terug te vinden is). De Bezige Bij gaat dit jaar
met de eretitel van meest gewaardeerde uitgever strijken. Maar liefst 17 door haar
in 1993 uitgegeven boeken hebben een plaats gevonden in Mekka's Honderd. De
uitgeverstoptien ziet er als volgt uit: 1. De Bezige Bij (17x); 2. Meulenhoff (13x,
waarvan 2x in samenwerking met Kritak); 3. De Arbeiderspers (12x); 4. Querido
(8x); 5. Contact, G.A. van Oorschot, Van Gennep en Prometheus (4x); 9. Nijgh &
Van Ditmar, Anthos en Atlas (3x).
Tot de honderd uitverkoren boeken behoren tien dichtbundels (vorig jaar 12), een
lichte terugval dus in het jaar waarin de Boekenweek in het teken van gedichten en
verzen staat. Maar door datzelfde Boekenweekthema belooft 1994 alvast een zeer
vruchtbaar jaar voor de poëzie te worden (zie ook de hoofdstukken 2 en 4). En
trekken we met onze meedogenloos vaste boekhoudershanden een klare lijn dwars
over het vage grensgebied tussen fictie en non-fictie, dan kunnen we vaststellen
dat van de 90 andere titels er 65 tot het genre van de literaire fictie en 25 tot dat
van de non-fictie gerekend moeten worden (vorig jaar was die verhouding 58:30).
Tot de non-fictie in Mekka's Honderd rekenden wij drie biografieën (over Marcel
Proust van Diesbach, over Belle van Zuylen van Pierre H. en Simone Dubois en
over Henri Polak van Salvador Bloemgarten), twaalf essaybundels (waaronder die
van Montaigne, De Martelaere en Brassinga) en tien ego-documenten in de ruimste
zin van het woord (waaronder de Brieven van Elsschot en de autobiografische roman
van Benno Barnard).
Oorspronkelijk Nederlandstalig werk en vertaalde literatuur houden elkaar
onverminderd in evenwicht. 52 titels (die van Jeanne Goosen en Elisabeth Eybers
meegerekend) behoren tot de eerste categorie en 48 tot de tweede (precies even
veel als vorig jaar). Rekenen we Goosen en Eybers tot de buitenlandse literatuur,
dan is de verdeling zelfs exact fifty-fifty.
Erg teleurstellend is dat maar 14 van de in Mekka's Honderd genoemde boeken
door een vrouw geschreven zijn. Vorig jaar bedroeg dat cijfer nog 20. Maar het
vrouwelijk aandeel ligt eigenlijk hoger, al is het moeilijk om precies aan te geven
hoe groot dat aandeel was in boeken als Zonder vaandel, De vertellingen van
duizend-en-één-nacht, Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Op de snaren
van Apollo, de Brieven van Elsschot (m.m.v. Lidewijde Paris) en de Verzamelde
gedichten van Hans Faverey (bezorgd door Marita Mathijsen). Het percentage
vrouwelijke recensenten in Mekka ligt ook nog altijd aan de lage kant, maar is met
twintig procent in ieder geval zes procent hoger. Diegeringe kritische waardering
voor door vrouwen geschreven literatuur vertoont een frappante discrepantie met
de waardering die vrouwelijke schrijvers bij het lezend publiek genieten. Daarvoor
hoeven we tot slot alleen maar te verwijzen naar de vijf auteurs die het hoogst
scoorden in de Publieksprijs 1993. Harry Mulisch verscheen daar als eenzame man
onder vier vrouwen, te weten Isabel Allende, Donna Tartt, Jung Chang en de
schrijfster van het winnende boek (Heren van de thee) Hella S. Haasse. Het
persbericht dat de CPNB als organisator van de prijs verzond, meldde dat 63 procent
van de stemmers vrouw is: ‘Dit grote aandeel vrouwen stemt overeen met het beeld
dat het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs weer bevestigde, namelijk dat
aanmerkelijk meer vrouwen dan mannen
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boeken kopen, lenen, lezen.’
Nee, van mannen moet je het niet hebben. Hét middel dat ertoe moet leiden dat
in de toekomst meer boeken van vrouwelijke schrijvers Mekka's Honderd halen, ligt
voor de hand: er moeten meer vrouwelijke recensenten komen. Zorg daar dan ook
voor!
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