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Voorwoord
Mekka behoeft zo langzamerhand nauwelijks nog introductie. Daarmee is niet zozeer
gezegd dat dit boek in de breedste kringen bekend is alswel dat er aan deze (alweer
vierde) editie van Mekka. Jaarboek voor lezers ten opzichte van de vorige twee
edities in de opzet niet veel veranderd is. Mekka wil nog steeds een bladerboek en
een naslagwerk tegelijk zijn. De lezer kan er in grasduinen, even vrijblijvend als in
een tijdschrift of een thuiswinkelcatalogus. Maar het valt ook te gebruiken als
opzoekboek, terwijl de ware literatuurliefhebber de neiging vertoont het van voren
naar achteren te lezen. Want ook Mekka 1995 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. Vóór alles wil deze editie
van Mekka een gezellig boek zijn, een boek waarmee je lekker wegkruipt, thuis bij
de verwarming of in de stille hoek van een geliefd café, om er te lezen over het wel
en wee van het dagelijks leven der schrijvers door de geschiedenis heen, over de
verdiensten van de schrijvers van nix over wie Em. Kummer een prikkelend essay
bijdroeg, over de belangrijkste literaire gebeurtenissen en daden uit het vorig jaar,
over de maanden van twaalf schrijvers die vorig jaar door de publikatie van één of
meer boeken of door een ander wapenfeit het literaire klimaat mede bepaald hebben.
Mekka bepaalt zich hoofdzakelijk - en dit accentueert het jaarboekkarakter van de
uitgave - tot feiten en cijfers. Voor achtergronden en ontwikkelingen of voor
literair-historische overzichten en literatuurgeschiedschrijving op de langere termijn
zijn er andere boeken. Wat niet wegneemt dat ook Mekka op zijn eigen wijze bijdraagt
aan de literatuurgeschiedschrijving: door de inventarisatie van stemmingen en
meningen over belangrijke, in 1994 verschenen boeken (zie vooral het jaaroverzicht)
en in dit geval ook door het essay van Em. Kummer over de betekenis van het werk
van een aantal jongere schrijvers in de Nederlandse en Vlaamse letteren. Evenals in
de voorgaande jaren richt ook Mekka 1995 zich primair op in boekvorm verschenen
literatuur en beschouwend of documentair werk van literair gehalte. Op een
uitputtende manier het hele boekendomein bestrijken is binnen de marges van een
uitgave als deze ondenkbaar, zij het dat dit jaar wat meer plaats is ingeruimd voor
de jeugdliteratuur, zowel in het jaaroverzicht als in het adressenkatern dat ditmaal
voor het eerst tevens adressen van de belangrijkste uitgevers en schrijvers van
jeugdliterair werk bevat.
Ook de indeling van Mekka 1995 zal overeenkomen met de verwachtingen van
lezers die inmiddels vertrouwd zijn met dit jaarboek. Net als in de voorgaande edities
opent de uitgave met een terugblik. Het jaaroverzicht (1.1) is, omdat er elders in dit
boek enkele nieuwe paragrafen zijn bijgekomen, een stuk korter dan dat van het
vorige jaar. Daardoor zijn nogal wat voor dit overzicht geselecteerde onderwerpen
komen te vervallen.
Wel is aan het jaaroverzicht een reeks toegevoegd van twaalf korte interviews met
schrijvers over hun wederwaardigheden in een voor hen in literair opzicht belangrijke
of anderszins betekenisvolle maand - voor elke maand één. Afgezien daarvan is er
in de totstandkoming van deze paragraaf nauwelijks iets veranderd ten opzichte van
vorige edities. Wederom is niet naar een essay gestreefd, maar naar een nevenschikkend en zoveel mo-
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gelijk chronologisch gepresenteerde - selectie van belangwekkende 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, opinievormers en recensenten 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.
Extra in deze editie van Mekka zijn de in hoofdstuk 4 verzamelde anekdoten en
ontboezemingen over het dagelijks leven van de schrijver. Een dag uit duizenden,
zoals dit hoofdstuk getiteld is, valt te lezen als een uit de persoonlijke levens van
vele schrijvers van de middeleeuwen tot heden gecompileerde bloemlezing van een
schrijversdag. De fragmenten zijn verzameld uit essays, brieven, lezingen, columns,
memoires, biografieën, herinneringen, interviews en studies van schrijvers,
journalisten en wetenschappers.
Nieuw is de paragraaf met vertalersadressen, waarbij ook telkens is aangegeven
uit welke taal of talen de betreffende vertaler vertaalt. Graag hadden wij in deze
paragraaf wat meer adressen van Vlaamse vertalers opgenomen. Maar de daarvoor
benodigde adresbestanden bereikten ons pas in een stadium waarin het onmogelijk
was geworden de Vlaamse vertalers nog om toestemming voor registratie van hun
naam in Mekka te vragen. Dat verzoek zullen we voor de volgende editie in elk geval
doen, zodat het gerechtvaardigd lijkt alvast aan te kondigen dat het
vertalersadressenbestand in de volgende editie van Mekka aanzienlijk uitgebreider
zal zijn.
Voor degenen die Mekka als naslagwerk wensen te hanteren is het achter in dit
boek opgenomen register van persoonsnamen onontbeerlijk. Daarin zijn de in
hoofdstuk 5 voorkomende namen (afgezien van die welke opduiken in de inleidende
teksten bij de daarin verzamelde adreslijsten) niet opgenomen, aangezien dit hoofdstuk
op zichzelf al de gebruiksmogelijkheden van een register heeft.
Een boekuitgave als deze kan niet verwezenlijkt worden zonder medewerking van
talloze personen uit het boekwezen: van schrijvers en uitgevers tot organisatoren en
scribenten in de literaire journalistiek. Speciaal danken wij de Nederlandse Taalunie,
Dirk van Bastelaere, Robert Dorsman, Ed van Eeden, Toef Jaeger, Umtul Kiekens,
Bart Kraamer, Em. Kummer, Joost Nijsen, Karin Stals en Victor Schiferli, alsmede
de twaalf auteurs die bereid werden gevonden ten behoeve van het jaaroverzicht een
kort interview af te staan, 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 1994
Januari
Theo Thijssen (1879-1943) krijgt een definitieve plaats in de Nederlandse
literatuur. Zijn geboortehuis op de Eerste Leliedwarsstraat 16 in Amsterdam gaat
ingericht worden als Theo Thijssen Museum. Het daarvoor benodigde startkapitaal
van 50 000 gulden werd verkregen door een particuliere schenking.
De Veen-groep begeeft zich vanaf januari met twee nieuwe pocketimprints
(Poema en Pandora) als concurrent van de Ooievaars en de Rainbows op de markt.
De trend van pockets is eenmaal gezet, en het antwoord van Maarten Muntinga
(directeur van de Rainbow Pocketboeken) op de toegenomen concurrentie is dat hij
zelf nog meer pockets in zijn reeks gaat uitbrengen. Pieter de Jong voorspelt nog als
algemeen directeur van Singel 262 in Vrij Nederland (5-2) dat tussen drie en vijf
jaar een aantal pocketmerken over de kop zal gaan in de concurrentiestrijd. ‘Maar
die strijd is er allang,’ voegt hij eraan toe. ‘De hele boekenmarkt valt te karakteriseren
met de termen overproduktie en onderconsumptie. Er zullen er dus enkele sneuvelen,
zeker nu iedereen er in duikt.’ Erg ongerust dat zijn eigen uitgeverijengroep (waarvan
De Arbeiderspers, Querido, Nijgh & Van Ditmar en Polak & Van Gennep deel
uitmaken) tot die slachtoffers zal behoren, is De Jong kennelijk niet. Half september
1994 presenteert namelijk ook Singel 262 een eerste worp pockets (met titels van
Maarten 't Hart, A.F.Th. van der Heijden, Kristien Hemmerechts, Lisette Lewin en
Tessa de Loo) onder de naam Singel Pockets. De nieuwe imprint wordt op de radio
gelanceerd door middel van sterspots, waarin Martin Ros de daarin verschenen
pockets van harte aanbeveelt. Fred Spek, de hoofdredacteur van Boekblad, denkt in
een themanummer van dat blad het zijne over de pocketmanie in de uitgeverswereld
en verwijst naar Lisa Kuiterts Het ene boek in vele delen (De Buitenkant), een
proefschrift over de serie-uitgevers in de negentiende eeuw, die met hun waar hoopten
bij te dragen aan de volksontwikkeling en -beschaving: ‘Pocketboeken moeten ook
nu een nieuw publiek bereiken, en dan bij voorkeur onder de minder opgeleide en
minder verdienende Nederlanders, en hopelijk ook onder de jongeren die nog moeten
leren het lezen niet te laten. Ik vrees echter dat de huidige pocketinitiatieven niet
ontsproten zijn aan idealistische geesten, en dat de laat-twintigste-eeuwse uitgever
eerder fonds-ontwikkeling voor ogen staat dan volks-ontwikkeling.’ (Boekblad, 22-4)
Mohamed Rabbae, duolijsttrekker van GroenLinks, noemt in een interview
met NRC Handelsblad de roman De duivelsverzen van Salman Rushdie ‘vernederend
voor moslims’ en voegt daaraan toe dat het ‘laten verbieden van zo'n boek een
democratische weg’ is en ‘een betere weg om je godsdienst te verdedigen dan het
volgen van Khomeini en andere duistere krachten’. Martin van Amerongen reageert
in De Groene Amsterdammer (29-1) in felle bewoordingen op deze onzalige
gedachten. Van Amerongen zegt dat hij tegen het verbieden van boeken is, hoe
obscuur sommige inhoudelijk ook mogen zijn: ‘Janmaat en Rabbae, het zijn twee
potentiële verkiezingsmatadoren annex twee institutionele domkoppen die, laat ik
het zo formuleren, geen verstand hebben van het Nederlandse volk. [...] Ina Brouwer,
Rabbae's collega-lijsttrekker, beweert dat de man “slechts de theoretische mogelijkheid
van een verbod” heeft willen aanstippen. Helaas, er
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bestaat qua intentie geen verschil tussen een theoretische en praktische mogelijkheid
een boek te verbieden.’ Later nuanceert Rabbae zelf zijn standpunt. Zó had hij het
niet bedoeld. En daar wordt hij weer voor op zijn vingers getikt door Stephan Sanders,
die zich herinnerde dat Rabbae nog als directeur van het Nederlands Centrum voor
Buitenlanders in 1989 - vlak na Khomeini's fatwa - had laten weten dat alle wettelijke
mogelijkheden moesten worden onderzocht om tot een verbod te komen: ‘Inmiddels
is Rabbae niet alleen van baan, maar ook van standpunt veranderd. De mening die
hij vanaf 1989 tot drie weken terug ononderbroken heeft gekoesterd, is plotseling de
zijne niet meer. [...] Hoe gaat zo'n ommekeer in zijn werk, vraag je je af. Zien mensen
plotseling het licht? Worden ze getroffen door een inzicht, zoals dat wel wil gebeuren
met vallend gesteente? Of zou zo'n schielijke bekering iets met opportunisme te
maken kunnen hebben, met verontwaardigde reacties die je niet voorzien had, en
met de stotterende, naar adem happende verlegenheid waarin je je partijleden hebt
gebracht? [...] Er is hier geen sprake van een standpuntverschuiving of een kleine
herziening, maar van een complete lawine. Zeker als je in aanmerking neemt dat
Rabbae in 1989 nog heeft verklaard dat alleen “een islamitische rechtbank” Salman
Rushdie kan berechten. Dat is niet zo'n beetje fout, maar fundamenteel en
verschrikkelijk fout.’ (de Volkskrant, 12-2)

De maand januari van Thomas Rosenboom
‘In oktober 1993 was het manuscript van Gewassen vlees klaar. Vervolgens werken
auteur en redacteur zich gezamenlijk door de tekst, in een soort hinkstap-sprong van
zwakke plek naar zwakker plek. In december 1993 heb ik het boek voor het eerst
echt gelezen: in drukproef. Het beviel mij uitermate.
Januari 1994 was voor mij een lege maand: aan Gewassen vlees viel niets meer
te doen. Hoewel die pas op 24 februari zou plaatsvinden begon ik mij maar vast voor
te bereiden op de presentatie van het boek en de verhoopte drukte daarna: ik kocht
een nieuw jasje en liet op mijn werkkamer telefoon aansluiten. Tegen het eind van
de maand werd ik voor het eerst voor een vraaggesprek benaderd.
De presentatie zelf herinner ik mij als een trouwdag, misschien ook wel door het
koetsje waarin ik, blij en zenuwachtig, naar de boekhandel werd gebracht. In de
publiciteit die volgde voltrok zich deze paradox: daar waar ik, voor de buitenwereld,
opnieuw als schrijver werd bevestigd, hield ik mij in werkelijkheid nu juist niet meer
met het schrijven van een boek bezig, maar veeleer met het vertegenwoordigen ervan
- een rol waar ik overigens niets tegen heb. Ik kocht ook een rail-aktief-kaart.
Hoe Gewassen vlees ontvangen is? Zeer goed, als ik dat zelf mag zeggen. Ja hoor,
ik lees de recensies met spanning, die gevoeligheid heb ik nog wel. Ook ben ik met
uitnodigingen om ergens te komen voorlezen in principe vereerd. Een bijeffect was
door de vragen die je dan gesteld worden, dat ik me eerst toen rekenschap begon te
geven: wat voor boek is het? Waar gaat het eigenlijk over? Het geweld van de
schepping laat geen ruimte voor reflectie, al schijnen er ook bepaalde schrijvers te
zijn die juist vanuit de reflectie tot schrijven komen...
Inmiddels is er sinds de voltooiing van Gewassen vlees meer dan een jaar verstreken
en zal het wel tijd worden voor iets nieuws. De gedachte is aantrekkelijk, maar stemt
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ook wat somber en soms zelfs schuldig: het afscheid van het oude wordt dan pas
definitief. Misschien kijkt

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

11
een weduwnaar ook wel zo naar een nieuwe liefde - de verhouding met een boek
onder handen loopt ook niet vrijwillig ten einde; ik had nog graag door willen gaan,
maar het verhaal was af.’

Februari
Carry Slee ontvangt op 1 februari uit handen van Aart Staartjes de Venz
Kinderboekenprijs voor het best verkochte kinderboek van 1993. Ze krijgt de prijs,
die voor het eerst wordt uitgereikt en een soort publieksprijs voor het kinderboek is,
voor Sneeuwman, pak me dan (Van Holkema & Warendorf), waarvan vorig jaar 18
991 exemplaren werden verkocht. Met Met zonder jas (Van Holkema & Warendorf)
houdt Slee ook de tweede plaats op de verkooplijst van kinderboeken bezet.
Margreet van der Wal ziet - na een oproep daartoe in NRC Handelsblad voldoende belangstellenden toestromen om te komen tot de oprichting van een E.
du Perron Genootschap. Enkele weken voor de oprichting van het genootschap
maakt Kees Snoek in het KRO-radioprogramma Montaigne bekend ruim vijftig tot
dusver onbekende brieven van E. du Perron te hebben teruggevonden. Dertig ervan
zijn liefdesbrieven die Du Perron begin jaren twintig schreef aan Julia Duboux, de
zuster van een van zijn Parijse kunstenaarsvrienden Oscar Duboux. De overige
brieven zijn gericht aan de Catalaanse kunstschilder Pedro Creixams. Een brief is
geschreven aan Elisabeth de Roos (tante van Du Perrons gelijknamige echtgenote)
aan wie hij mededelingen doet over de zwangerschap van zijn vrouw. Wouter van
Oorschot meent dat de vondst van de brieven een herziening van Du Perrons
Verzamelde Brieven (uitgegeven door Van Oorschot) nodig maken. De in het Frans
geschreven brieven aan Julia Duboux vormen voor Snoek een belangrijke vondst.
Hij werkt aan een biografie van Du Perron, over wiens leven in de beginjaren twintig
juist de minste bronnen voorhanden zijn. Op de liefdesbrieven rust een embargo tot
het verschijnen van Snoeks biografie, die eind 1995 bij Nijgh & Van Ditmar moet
uitkomen.
Het doodvonnis (fatwa) dat de ayatollah Khomeini op 14 februari 1989 velde
over Salman Rushdie is precies vijf jaar later nog altijd niet ongedaan gemaakt. De
schrijver van de gewraakte roman De duivelsverzen leeft daardoor onverkort en
noodgedwongen ondergedoken, reden waarom de reeds vorig jaar aan hem toegekende
Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese literatuur nog altijd niet aan hem is uitgereikt.
Desalniettemin wordt de schrijver vier dagen eerder gekozen tot voorzitter van het
7 februari opgerichte Internationaal Schrijversparlement dat opkomt voor
onderdrukte schrijvers en gaat optreden tegen hun vervolgers. In het parlement hebben
verder schrijvers als Carlos Fuentes, Toni Morrison, Breyten Breytenbach en Günter
Grass zitting.
Hoewel minister Kooijmans van buitenlandse zaken begin januari stelt dat niet
Nederland maar Groot-Brittannië (gezien Rushdies nationaliteit) het aangewezen
land is om initiatieven te nemen ten behoeve van een internationale actie ter opheffing
van het Iraanse doodvonnis, is men Rushdie in Nederland nog niet vergeten. Het
Nederlandse boekenvak organiseert op de vijfde verjaar-dag van de fatwa een actie
rond Rushdie. Een ansichtkaart met daarop een gedicht van Lucebert (‘voor Salman
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geschonken aan boekenkopers. Aan de actie - waarmee de Nederlandse schrijvers,
uitgevers, boekverkopers en openbare bibliotheken protest aantekenen tegen het
barbaarse
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vonnis - doen alleen de Bruna-winkels niet mee. De directie van de boekwinkelketen
bericht de leden in haar weekbericht dat ze geen medewerking verleent aan de
solidariteitsactie, die tot stand is gekomen op initiatief van het Salman Rushdie
Defence Committee Nederland. Daarop gooien alle Bruna-filialen de aangeleverde
kaarten in de prullenbak. Luceberts gedicht luidt: ‘In de schaduw van de grote Idee
of grote God/staan kleine maar venijnige fanaten/die het ringeloren niet kunnen
laten//oh Vrijheid hun haat moeten wij uit Uw naam haten/zo dat zij de Geest geven
aan wie die toebehoort/aan allen die Waarheid vinden door het vrije Woord.’
Een Rushdie-goedgunstige brief van Don DeLillo en Paul Auster wordt op 14
februari verspreid in Engelse en Amerikaanse boekhandels. De protesten komen niet
alleen uit de westerse wereld. Eerder al, op 17 januari, publiceert het linkse Egyptische
weekblad Rose al-Youssef uittreksels van in Egypte verboden boeken, waaronder De
duivelsverzen. Het blad wil daarmee ‘zowel de vrijheid van meningsuiting verdedigen,
als de islam, die nooit censuur heeft gekend.’
D'66-kamerlid Aad Nuis en VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein stellen in De
Balie in Amsterdam, waar op 14 februari het Rushdie Defence Committee zich aan
de pers presenteert, de voorzichtige en formele houding van de Nederlandse regering
aan de kaak. Bolkestein: ‘De heer Kooijmans wil het Verenigd Koninkrijk laten
voorgaan. Dit is te betreuren. De vrijheid van de één is de vrijheid van allen en een
onvoldoende krachtig protest zal meer pogingen tot intimidatie van dit soort
uitlokken.’
In antwoord op alle verzoeken tot intrekking van het doodvonnis bericht het Islamic
Republic News Agency begin maart dat de prijs op het hoofd van Salman Rushdie
is verdubbeld tot twee miljoen dollar.
Thomas Rosenboom publiceert na een periode van langdurig stilzwijgen, die
volgde op de verschijning van de verhalenbundel De mensen thuis (1983) en de
roman Vriend van verdienste (1985), een derde boek: Gewassen vlees, een in het
achttiende-eeuwse Nederland gesitueerde roman over de geestelijke en lichamelijke
ontsporing van de Friese burgemeesterszoon Willem Augustijn van Donck, die zoekt
naar een procédé voor het raffineren van suiker uit de beetwortel. De lijvige roman
wordt in de literaire kritiek onmiddellijk onthaald op breed uitgemeten recensies die
zo niet in lovende dan toch in elk geval in bewonderende termen gesteld zijn. Arnold
Heumakers begint zijn bespreking in de Volkskrant (25-2) met de opmerking dat
Gewassen vlees een van de meest bizarre romans is die hij ooit gelezen heeft:
‘Gewassen vlees - ik kan het niet anders zeggen - is het geschrift van een maniak,
iemand die zich meer dan zevenhonderd bladzijden lang verbaal heeft uitgeleefd: in
talloze, vaak breed uitgesponnen metaforen, in pijnlijke slapstick-achtige taferelen,
in erotische fantasieën met een opvallend anale inslag.’ Rosenbooms fabuleren heeft
weliswaar wijdlopigheid tot gevolg, zegt Heumakers, maar: ‘Het gaat in Gewassen
vlees om iets anders: om de brille, om de excentriciteit, om het krankzinnige plezier
van een schrijver die zich geen beperkingen van welke aard, moreel, literair of
esthetisch, heeft opgelegd en die zich ook van de lezer geen snars aantrekt. [...] Van
de lectuur zal niemand een cent wijzer worden, maar beloond wordt men wel door
dit schaamteloze gewrocht, dat mij althans de afgelopen dagen naast een enkele
geeuw een ongehoord groot aantal alleen maar hilarisch te noemen lachstuipen heeft
bezorgd.’ Doeschka Meijsing en
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Jan Haerynck leggen het accent op de spanning en het vertier van de roman. Meijsing:
‘Gewassen vlees leidt de lezer binnen in een wereld die zo adembenemend spannend
is dat de 732 pagina's die de roman telt haast te weinig zijn. [...] Een meedogenloze
en prachtige roman over hoe men voorgoed verloren kan raken.’ (Elsevier, 19-3).
Haerynck las de eerste zin: ‘Twee dagen en een nacht later onderstreepte ik driftig:
“Tegelijk met het donker worden braken Willem Augustijns ogen”; de allerlaatste
zin van Gewassen vlees. Ik zag dat ik de telefoonstekker uit de muur had getrokken
en omringd was met sinaasappelschillen, sigarettepeuken en vieze koffiefilters. Mijn
very good trip was uitgewerkt.’ (Het Parool, 11-2)
‘Wat hoopt u te bereiken als schrijver?’ vraagt Janet Luis hem in een interview
voor NRC Handelsblad (11-2). Rosenbooms antwoord: ‘Wat iedereen wil denk ik:
geld en roem en seks. Een bodemloze put. Herkend worden op straat, en dan
verzuchten dat je niet meer rustig op straat kunt rondlopen omdat je door iedereen
herkend wordt. Maar de eigenlijke inzet van mijn schrijverschap is om vermaak te
bieden, onvergetelijk vermaak.’ De Duitse vertaalrechten van Gewassen vlees worden
later dit jaar verkocht aan Suhrkamp Verlag.
De Groene Amsterdammer presenteert in het nummer van 23 februari De
Generatie Nix. In de beschouwende reportage die Frank Verkuyl er over schrijft,
blijkt dat hij er een groep schrijvers onder verstaat waartoe onder anderen Don Duyns,
Rob van Erkelens, Ronald Giphart, Hermine Landvreugd en Joris Moens behoren
en waarvan Joost Zwagerman en Herman Brusselmans als de grote broers te
beschouwen zijn. Aan die rij zouden, op grond van diverse artikelen die in de loop
van het jaar nog over de Generatie Nix geschreven worden, andere namen kunnen
worden toegevoegd: Erik Caspers, Jerry Goossens, Arnon Grunberg, Josien Laurier,
Marcel Maassen, Willem Melchior en Arjan Witte.
‘Hoewel ze qua stijl sterk verschillen,’ meent Verkuyl, ‘hebben de schrijvers
behalve hun geboortejaren (tussen 1962 en 1967) een duidelijke preoccupatie met
thema's als overdadig drankgebruik, perverse seksualiteit, niets ontziende agressie,
sociale desinteresse en diepgewortelde verveling gemeen.’ Verkuyl typeert de door
hem genoemde schrijvers naar analogie van de titel van Douglas Couplands roman
Generation X als de literaire vertegenwoordigers van de Generatie Nix, de tussen
1955 en 1970 geboren generatie, die in de Verenigde Staten als busters (verwoesters,
jochies) te boek staat. De Generatie Nix, waarover in de weken na 23 februari
verwoede sociologische en maatschappij-historische debatten gevoerd worden op
de opiniepagina's van de landelijke kranten, komt in De Groene Amsterdammer naar
voren als een door niets meer te bewegen generatie met een geestelijk buikje, waarvan
de exponenten op hun vijftiende nog wel eens met een button van de PSP of in een
minimars tegen Franco rondliepen. Toen was engagement nog in de mode. Nu
accepteren ze de verveling, masturberen ze de spleen uit hun lijven en verkeren ze
in een premature midlifecrisis.
Xandra Schutte vraagt zich in datzelfde nummer van De Groene Amsterdammer
af wat er authentiek is aan deze levenshouding: ‘Het uitzichtloze levensgevoel dat
door de Generatie Nix tentoon wordt gespreid is uiteraard allesbehalve origineel maar het gaat hier per slot van rekening om een generatie die op originaliteit
hoegenaamd geen aanspraak wil maken. De verveling, apathie en het ongearticuleerde
onbehagen gaan hand in hand met die zo onbestemde adoles-
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cente levensfase. Niet voor niets duiken in alle kritieken de niet te vermijden
vergelijkingen met Salingers coming of age-roman The Catcher in the Rye en Reve's
klassieker De Avonden op.’ Al met al, gelooft Schutte, is het uitroepen van een
Generatie Nix het zoveelste voorbeeld van een verkeerd soort generatiedenken dat
is uitgevonden - aldus Susan Sontag - door de bewustzijnsindustrie en de
consumptiemaatschappij. Is er dan wel een verschil met vroegere generaties? Schutte:
‘Het verschil is Sontags modieuze overbewustzijn, is de kokette objectivering, is de
gestileerde zelfpositionering.’

De maand februari van Herman de Coninck
‘De eenentwintigste werd ik vijftig jaar. Ik had Kristien bezworen mijn verjaardag
niet te vieren. Resultaat is dat we hem vijf keer gevierd hebben, de laatste keer in de
kelder van het Zuidpooltheater in Antwerpen. Daar werd Intimiteit onder de melkweg
gepresenteerd. De uitgever had die essaybundel in recordtempo geproduceerd om
hem nog als verjaardagscadeautje te kunnen brengen. Dat was het enige cadeautje
dat ik eigenlijk had gewild: eentje van mezelf aan mezelf, ook al omdat ik het gevoel
heb dat deze bundel een beetje mijn essayistisch testament is. Ik heb nu vier
essaybundels over poëzie uitgegeven, ik denk dat mijn ars poetica daar wel in zit.
Ik kan daar nog een vijfde verzameling aan toevoegen en een zesde - en in herhaling
vallen. Zo'n vijftigste verjaardag is uiterst geschikt om over dat soort dingen eens na
te denken.
Maar goed, de viering viel erg mee. Een van de leukste cadeautjes was een pakje
met allerlei zeepjes en badbenodigdheden (waaronder een opwindbaar
speelgoedeendje) omdat er net voordien in het weekblad Knack een foto van mij en
Kristien had gestaan, allebei in bad. Ed Leeflang hield een prachtige toespraak,
waarvan hij de tekst helaas in de vuilnisbak gegooid heeft. Ik herinner me in elk
geval nog hoe hij mij streng berispte: ik maak graag vergelijkingen tussen poëzie en
voetbal (voetballen doe je met 22 spelers, schrijven met 26 letters en in beide gevallen
moet je de tegenstander/de lezer op het verkeerde been zetten en zo), maar van
schaatsen had ik niks begrepen. In een bespreking van Anna Enquist had ik namelijk
geschreven dat de schaatsende dichteres zich in de laatste strofe “op gang trok”. Een
schaatser die zich op gang trekt. Een roeier misschien, ja (ik merk dat ik het slecht
navertel, want de zaal lag plat).
Februari was ook de maand waarin Rob van Gennep een laatste bezoek bracht aan
zijn Vlaamse vrienden. Helaas had ik die avond een lezing. De hele avond bleek een
Belgenmop te zijn geworden, de term is van Rob zelf: de schilder Jan Vanriet had
een paar verplegers van het witgele kruis ingehuurd om Rob de trappen op en af te
rijden, en die hadden hem gewoon van de trap laten donderen recht op z'n gezicht,
zodat hij eerst naar het hospitaal moest voor verzorging om pas later op de avond
met bepleisterd gezicht het hilarant-treurige publiek te begroeten. Maar het paste wel
mooi bij me, deze zeer zwarte humor. Het spijt me nog altijd dat ik er niet bij kon
zijn.’

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

Maart
Toon Tellegen ontvangt voor de tweede maal de Libris Woutertje Pieterse Prijs
1994. In 1992 werd zijn boek Juffrouw Kachel bekroond. Ditmaal verkoos de jury
(bestaande uit Peter van den Hoven, Nicolaas Matsier, Kees Nieuwenhuijzen en
voorzitter Kees Fens) Bijna iedereen kon omvallen (Querido), zijn zesde bundel
dierenverhalen, boven alle andere in-
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zendingen. De Boekenleeuw 1994, de prijs voor het beste Vlaamse kinder- en
jeugdboek, gaat naar Diane Broeckhoven voor Bruin zonder zon (Houtekiet). De
Boekenpauw 1994, voor de mooiste illustraties, wordt uitgereikt aan Kristien Aertssen
voor haar tekeningen bij de rijmpjesbundel Tante Nans zat op een gans (Altiora).
Het romandebuut van Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart, ontvangt niets dan
lof. Arjan Peters erkent de kracht van deze in omvang bescheiden (min of meer
historische) roman over de schilder Gerrit van Houten, die zijn hele leven doorbracht
in de schaduw van zijn oom en tegenstrever H.W. Mesdag: ‘De compactheid maakt
dit boek voller dan menige turf die op de vaderlandse romanmarkt verschijnt. Alles
is doende in Het dikke hart.’ (de Volkskrant, 4-3) Annemiek Neefjes bewondert de
grensverkennende aspecten in Het dikke hart: ‘Oosterhoff slaagt er opnieuw in een
personage te creëren wiens vertrouwde werkelijkheid ineens kan omslaan in een
onheilspellende wereld. Gerrits toenemende waanzin (hij leed aan dementia praecox,
een vroegtijdige afbraak van de persoonlijkheid) is een biografisch gegeven, maar
veel andere feiten zijn verdraaid, verzonnen en verzwegen, zoals Oosterhoff in zijn
korte nawoord schrijft; dat moest hij doen om juist de angstwekkende nabijheid van
een onbegrijpelijke wereld tot thema van Het dikke hart te kunnen maken.’ (Vrij
Nederland, 21-5)
Charles Bukowski, de Dirty Old Man van de Amerikaanse literatuur, overlijdt
10 maart op 73-jarige leeftijd. Zijn in straatidioom en talloze vierletterwoorden
geschreven werk is doordrenkt van twee grote liefhebberijen: alcohol en vrouwen.
Zijn bekendste boeken - Bukowski schreef in totaal veertig romans, verhalen- en
dichtbundels - zijn: Notes of a Dirty Old Man (1969), Erections, Ejaculations and
General Tales of Ordinary Madness (1972) en het filmscript Barfly (1987).
Bukowski's werk, dat in Nederland wordt uitgegeven door De Bezige Bij, wordt
vaak vergeleken met dat van L.-F. Céline, Ernest Hemingway en Dylan Thomas.
Hans Bouman schrijft naar aanleiding van zijn dood: ‘Bukowski heeft nooit aan
writer's block geleden. Hij zorgde dat hij genoeg drank bij de hand had, draaide een
vel papier in zijn schrijfmachine en de rest ging vanzelf. Bukowski heeft altijd zijn
eigen ervaringen als onderwerp genomen voor zijn literaire werken. Zijn stelregel
was: “waarom verder kijken dan je eigen leven?”’ (de Volkskrant, 11-3)
Schrijver Graa Boomsma wordt door de officier van justitie in Groningen voor
de rechtbank gedaagd. De dagvaarding heeft te maken met Boomsma's De laatste
typhoon (1992) en de uitspraken die hij naar aanleiding van die roman deed in een
interview voor het Nieuwsblad van het Noorden. Er kan maximaal een jaar
gevangenisstraf tegen hem worden geëist. Het is voor het eerst sinds het beroemde
‘ezelproces’ van Gerard Reve in 1967 dat een Nederlands schrijver door het openbaar
ministerie van zijn land vervolgd wordt. De gewraakte uitspraak in het genoemde
interview, dat hem werd afgenomen door Eddy Schaafsma (die als boodschapper
van het nieuws eveneens vervolgd wordt), is dat De laatste typhoon volgens Boomsma
draait om de stelling dat alle jongens die eind jaren veertig als militairen naar het
voormalig Nederlands-Indië werden gestuurd gebruikt zijn, dat nooit de vraag is
gesteld wie verantwoordelijk was voor de begane oorlogsmisdaden en dat ook de
toenmalige politieke top vuile handen heeft gemaakt. Boomsma wilde niemand
persoonlijk een trap nageven. Uitgerekend zijn eigen vader, aan wie het boek is
opgedragen, had er gestreden. Toch maakte
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Boomsma's uitspraak dat de Nederlandse militairen weliswaar geen SS'ers waren,
maar dat ze door wat ze daar deden wel degelijk met deze lieden konden worden
vergeleken, enkele oud-strijders witheet van woede. Boomsma is ontdaan over de
vervolging van staatswege, maar verheugd over de morele steun die hij ontmoet.
Rudy Kousbroek, die vanwege zijn stellingname in de voor Het Oostindisch
kampsyndroom verzamelde stukken al jaren door dezelfde lobby van oud-strijders
wordt belaagd, zegde hem zelfs concrete steun toe. Kousbroek: ‘Ik wil als medestander
in de zaak optreden en zal bij gelegenheid nog van me laten horen.’
De Vlaamse boekhandelsketen Standaard maakt op 14 maart in Antwerpen de
komst van De Gouden Uil, een nieuwe grote literaire prijs bekend. Deze prijs,
vernoemd naar het logo van Standaard Boekhandel die in 1994 tevens 75 jaar bestaat,
is na de AKO Literatuur Prijs, de Libris Literatuur Prijs en de VSB Poëzieprijs de
vierde grote geldprijs in de Nederlandse literatuur.
De Boekenweek gaat dinsdagavond 15 maart niet van start met een Boekenbal,
maar - een knipoog naar het thema van de week - met een Oote Oote Boekenbal,
in welke benaming een verwijzing naar een gedicht van Jan Hanlo (‘Oote Oote Boe’)
ligt opgesloten. De auteur van het Boekenweekgeschenk, Hella S. Haasse, is in
tegenstelling tot Willem Frederik Hermans vorig jaar, wel aanwezig op de feestelijke
openingsavond van de Boekenweek.
Het Boekenweekgeschenk van Hella S. Haasse, Transit, verschijnt in een oplage
van 567 000 exemplaren. Dat zijn er 15 000 minder dan in 1993, een daling die Henk
Kraima (directeur van de Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek) toeschrijft
aan ‘de stringente kostenbezuinigingen die zijn doorgevoerd bij ketenboekhandels
als AKO, Bruna en V & D’. Haasse schreef al twee keer eerder het
Boekenweekgeschenk: in 1948 (Oeroeg), toen het geschenk nog geselecteerd werd
middels een prijsvraag, en in 1959 (Dat weet ik zelf niet).
Thema van de Boekenweek, die loopt van 16 tot en met 26 maart, vormen verzen
en gedichten, en wel onder het motto Poëzie Centraal. Onder diezelfde titel brengt
de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) als organisator
van de Boekenweek een speciaal tijdschrift op de markt met beschouwingen over
gedichten, portretten van dichters en een overzicht van leverbare titels op
poëziegebied. In plaats van een Boekenweekessay is er een CD, Denkend aan de
Dapperstraat, waarop zestien verschillende artiesten en bands evenveel op muziek
gezette gedichten ten gehore brengen.
Dichteres Maria van Daalen organiseert een vrije opening van de Boekenweek.
Zij meent dat de poëzie het best tot haar recht komt op sobere, franjeloze plekken,
in de nok van een graansilo bij de Westerdokskade in Amsterdam bij voorbeeld. ‘De
ivoren toren van de dichter,’ schrijft ze in een brief die het initiatief aankondigt, ‘is
een betonnen graansilo aan het IJ: waar de taal bewaard wordt, wordt ook het voedsel
bewaard; anderen malen het en bakken er brood van, wij houden het droog, koud en
levend. [...] Op deze plek is het woord aan de dichters.’ Van Daalen zelf leest die
middag op 15 maart de redevoering Over de Waardigheidt der Poëzy voor, die P.C.
Hooft 380 jaar geleden schreef. Daarin is onder andere vervat dat taal behalve
communicatie ook genot is. Michel Maas doet er in de Volkskrant (16-3) op
indringende wijze (in de trant van hoe warm het was en hoe ver) verslag van.
Eindelijk ruim baan voor de poëzie? Maarten Doorman maakt in een voor de

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

17
gelegenheid geschreven beschouwing nog een voorbehoud: ‘Het is prachtig dat in
de Boekenweek zo veel aandacht aan poëzie wordt besteed. Zonder reclame kom je
niet vooruit, leerde Elsschot ons al. Ik hoop alleen dat die aandacht niet uit
schuldbesef, als een duit in het kerkezakje van de literatuur wordt gefrommeld. Weg
met de fooi van de leesbevordering! Poëzie hoeft niet, ze is een gunst voor wie wil
en kan.’ (de Volkskrant, 11-3)
In elk geval wordt de poëzie in de Boekenweek bedeeld met meer dan een schamele
fooi. Uit een enquête van de CPNB valt op te maken dat boekhandelaren vier tot vijf
keer zoveel dichtbundels hebben verkocht als gewoonlijk en dat iedere vierde of
vijfde klant gedurende die tien dagen met een dichtbundel de deur uitliep. De
dichtbundels vlogen de winkeldeuren uit. Henk Kraima van de CPNB schat dat er in
de Boekenweek 100 000 dichtbundels over de toonbank zijn gegaan.
Tot de belangrijkste poëzie-uitgaven die in en rond de Boekenweek (tussen allerlei
haastig bij elkaar geharkte gelegenheidswerkjes en voor niets deugende bloemlezingen
door) verschijnen, behoren - behalve (sommige) van de bovengenoemde bestsellers
- de Verzamelde gedichten van Chr. J. van Geel (overigens op de valreep van 1993
verschenen, en bezorgd door Guus Middag) en de Verzamelde gedichten van Johnny
van Doorn. Die laatste worden 20 maart gepresenteerd op een avond in de Kleine
Komedie in Amsterdam. A.F.Th. van der Heijden herdenkt Johnny van Doorn alias
Johnny the Selfkicker in Vrij Nederland (19-3) drie jaar na zijn dood en ter
gelegenheid van de verschijning van de Verzamelde gedichten: ‘Er is in het verleden
wel gesuggereerd dat op den duur niemand meer Van Doorns poëzie en proza zou
kunnen lezen zonder diens stem, zo veelvuldig op radio en televisie te beluisteren
geweest, erbij te horen. Zo'n suggestie is bijna altijd negatief bedoeld: als zou dat
geheel bijgeleverde stemgeluid van de Caruso onder onze performing poets de
eigenlijke kracht, of op z'n minst een onevenredige meerwaarde, aan de tekst moeten
geven. [...] Niets is in het geval van Johnny van Doorn minder waar. Bij hem was in
den beginne de stem. Wie anno 1994 Een nieuwe mongool en De heilige huichelaar
leest, moet wel concluderen dat des dichters beweeglijke stem van meet af aan al in
de gedichten opgesloten zat [...]. De woorden zijn de stem, en daardoor haar beste
schatbewaarders.’
De meest originele bloemlezing is ongetwijfeld Dichten over dichten. Bloemlezing
uit de Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw van Atte Jongstra en Arjan
Peters.
Winterswijk viert 26 en 27 maart met een reeks van activiteiten de vijftigste
verjaardag (op 30 maart) van haar dichterszoon Gerrit Komrij. De schrijver trekt
voor die gelegenheid zelf over de Portugese bergen om in zijn geboorteplaats gefêteerd
te worden. Het verjaardagsgeschenk van zijn uitgever De Arbeiderspers is de
bundeling van zijn gedichten in een fraaie editie onder de titel Alle gedichten tot
gisteren. Voor Komrij persoonlijk heeft De Arbeiderspers een aantal exemplaren in
halfleer laten vervaardigen. Komrij krijgt ze uit handen van directeur Ronald Dietz
aangeboden op een symposium (zondag 27 maart) in Winterswijk, waar onder meer
gedichten van Komrij in het Achterhoeks vertaald worden. Maar er zijn ook lezingen.
Van Rob Schouten, die een poging onderneemt om de schrijver, dichter en columnist
te canoniseren, maar stuit op zijn ongrijpbaarheid: ‘Komrij onttrekt zich aan alle
duiding.’ En van Hugo Brandt Corstius, die in een feestrede beweert dat
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Komrijs columns eigenlijk gedichten en diens gedichten eigenlijk columns zijn.
Verder is er een Komrij-tentoonstelling en een Komrij-wandelroute: een wandeling
door Winterswijk aan de hand van tekstfragmenten uit het werk van Komrij. Het
Komrij-jaar wordt op 7 en 8 oktober afgesloten met de wereldpremière van zijn
toneelstuk De koning van Portugal, eveneens in Winterswijk.
Kees Fens bespreekt Alle gedichten tot gisteren in een van zijn maandagstukken
in de Volkskrant (25-4) en beschouwt de ‘gemaaktheid’, het ‘onechte’ en het
‘gekunstelde’ van Komrijs gedichten als de kenmerken die zijn werk authentiek en
onnavolgbaar maken: ‘De eerste vijftien jaar leveren de meeste en naar mijn smaak
ook de beste poëzie op. Het kan zijn dat hij niet meer wil. Maar dat betwijfel ik. Dat
zijn bundels sporadischer zijn geworden, bewijst voor mij alleen al de echtheid van
deze poëzie! De authenticiteit van het vertoon ook. En die authenticiteit kan ook
hieruit blijken: Komrij heeft geen navolgers gekregen. Ja, epigonen, naar de vorm.
Maar alles wat die vorm maakt wordt bijeengehouden en overtuigend gemaakt door
een onvervangbare geest, die zich in bijna elk gedicht verraadt. [...] Wie de vaak
propvolle gedichten leest, krijgt voldoende een indruk van de inhoud van de geest
van de dichter. Een der volste en bontste breinen van onze literatuur, een overladen
boekenkast, een uitpuilend rariteitenkabinet, een antiquariaat, een commode vol
dagelijksheden en zeldzaamheden. Maar vooral een heel groot ongewoon
woordenboek. En dat alles zingt en danst. En sist ook van de angst.’
Guus Middag raakt door de bundeling van al die volle en overdadige gedichten
daarentegen lichtelijk verzadigd, om niet te zeggen overvoerd: ‘En toch zal niemand
zich onvoorwaardelijk aan deze vacuümgezogen poëzie overgeven, lijkt mij. Wie
zich er een week of langer mee opsluit, zal merken dat vroeg of laat de bewondering
omslaat in wrevel, en dat een ander oordeel zich een uitweg begint te zoeken: wat
een koude kunst, wat een armoe, wat een buitenkantigheid. [...] Komrij stopt alsnog
met dichten. Of hij laat eindelijk zijn eigen grote onrust toe in zijn poëzie: 350
gedichten, veroverd op het lege graf, te verzamelen in Alle gedichten vanaf morgen’
(NRC Handelsblad, 29-4)
Een nieuw afscheid, de derde bundel van Anna Enquist, is de enige écht nieuwe
bundel die in het poëzietempeest de hitladders bestijgt. Exemplaren gaan als warme
broodjes over de toonbank - eind maart is de derde druk al in de maak -, maar de
literaire kritiek is er wat minder happig op. Haar onweerstaanbare opkomst is de
concurrentie niet ontgaan, en sommige concurrenten vinden dat niet terecht. Het
begint met een polemische beschouwing van dichter Huub Beurskens die, in een
stuk in De Gids onder de titel ‘Valse poëzie’, Enquists beeldgebruik onzuiver en
gewild poëtisch noemt. Enkele weken later volgt dichter en poëziecriticus Marc
Reugebrink, die in De Groene Amsterdammer (16-3) een zeer giftige recensie
afscheidt. Enquist kreeg twee literaire prijzen en geldt als toonaangevend in de
Nederlandse poëzie, schrijft hij. ‘En als ik nu zeg dat juist wanneer ik mij als
“gewone” lezer opstel en probeer om de woorden die er staan te lezen zoals ze er
staan, ik van Enquists poëzie helemaal niets begrijp? Dat begrip alleen mogelijk is
als ik mij door de holle retoriek laat overbluffen en haar aanzie voor je reinste
openbaring? [...] Dan ben ik natuurlijk een “exegeet”, een lastige uitlegger met een
foute opvatting over poëzie.’ Maarten Doorman stelt enkele weken later in de
Volkskrant (16-4) een schijn-retorische vraag: ‘Zijn dit rancuneuze geluiden van
critici die als dichter
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zoveel minder succes hebben dan hun kwetsbare slachtoffer, zoals de volksmond
met zijn slechte adem jegens de kritiek vaak suggereert? Ik vrees van niet. Een nieuw
afscheid bevestigt dat de poëzie van Enquist schromelijk wordt overschat. Er valt
wel iets in te beleven, maar wat in de eerste plaats ontbreekt, is het besef van een
paradoxale regel waaraan een dichter nu eenmaal moeilijk ontsnapt. Die regel luidt:
Grote woorden hebben kleine effecten.’ Doormans recensie verschijnt dan ook onder
de kop: ‘De kitsch van de traan’. Even stellig maar niet zo volledig negatief is Kees
van Domselaar: ‘Het moet gezegd: de poëtische drift van Enquist levert niet altijd
even geslaagde resultaten op. De snelheid waarmee de bundels tot stand lijken te
zijn gekomen, zal daar wellicht debet aan zijn. Aan de andere kant staan er ook in
haar nieuwste bundel weer een aantal prachtige gedichten die een haast natuurlijk
soort vakmanschap aan de dag leggen. En dat is heel wat voor een dichter die pas
drie jaar publiceert.’
Utrechts Nieuwsblad (26-3)
Zeer kwaadaardig is het pamflet van de critiblasters Erik Bindervoet en Robbert-Jan
Henkes. In Waarom zijn de gedichten van Anna Enquist zulke shitgedichten
(Platforum) karakteriseren Bindervoet & Henkes ‘de poëzie van mevrouw Enquist,
psychiater’ als ‘braaksel in een bloembak/gehoest uit een kale kut’.
Nicolaas Matsier maakt een comeback als prozaschrijver met Gesloten huis,
een schijnbaar los gecomponeerde autobiografische roman, waarvan de
verhaaldraadjes onderliggend echter een herkenbaar patroon hebben. Ze zijn allemaal
ontsponnen aan de ontruiming van het ouderlijk huis na het overlijden van de moeder.
Hoofdpersoon in Gesloten huis is Tjit Reinsma: de schrijver zelf, ontdaan van zijn
literaire pseudoniem. Het boek ontketent een stroom van bewonderende kritieken.
Carel Peeters zet Gesloten huis af tegen Matsiers vroegere werk, waarin de
hoofdpersonen ‘wandelende plannenmakers’ waren die ‘om welke reden dan ook
afgehouden’ werden ‘van wat ze willen en moeten doen’. ‘De schrijver Matsier,’
aldus Peeters, ‘heeft zijn hoofdpersonen verslagen: door twaalf jaar met een nieuw
boek te wachten en door daarmee tegelijk van zijn complex af te zijn. Wat gebleven
is, en nu zelfs uitgroeit tot iets waaraan Matsier altijd te herkennen zal zijn, is de taal
waarmee hij de kleinigheden van de werkelijkheid (van de afwasborstel tot de plastic
zak) een plaats in het leven geeft die ze niet eerder hadden, in het geval van Gesloten
huis zijn ze de bron van affectief geladen herinneringen. [...] Gesloten huis kan nog
zo getrouw autobiografisch zijn, Matsier weet zijn herinneringen een vloeiendheid
te geven die aan een roman doet denken. Zijn overgangen zijn even uitgekiend als
vanzelfsprekend.’ (Vrij Nederland, 2-4) Dat is ook ongeveer wat T. van Deel zegt
in Trouw (1-4): ‘Matsier heeft, blijkens dit boek, in wat hij noemt “het laboratorium
van de herinnering” niet stilgezeten. Hij is heel ver gegaan, in precisie, eerlijkheid,
gevoel. Als een archeoloog van het eigen verleden is hij te werk gegaan, wat hem,
twaalf jaar na zijn laatste novelle De eeuwige stad, een zo indrukwekkend boek als
dit heeft opgeleverd.’
Reinjan Mulder is er veel minder over te spreken. Hoewel...? Echt duidelijk spreekt
hij zich niet uit: ‘Gesloten huis is een grillig boek, met al zijn sprongen van
beschrijving naar commentaar, en van heden naar verleden. Maar dat maakt het ook
spannend. [...] Maar het verhaal kan ook heel afstandelijk worden en overgaan in
kantoortaal, met veel “men” erin en met formele uitdrukkingen als: “waarbij ik zou
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zelfbeheersing. [...] Het
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ontbreken van openlijke dramatiek is nog het meest dramatische van het boek. Matsier
schrijft over de wonderlijke opgewektheid van zijn personage Tjit Reinsma: “Wat
is opgewektheid eigenlijk? Is het een ander soort van hardheid, een vorm van
ongevoeligheid zelfs?”’ (NRC Handelsblad, 1-4) Karel Osstyn toont zich, in wat
waarschijnlijk de enige echt afwijzende kritiek is, in ieder geval directer: ‘Wie zichzelf
voortdurend relativeert en op de helling zet - het boek bulkt van stopwoordjes als
“nu ja...”, “neem ik aan” - bekent een leven van onmacht en onzekerheid. Zelfs waar
Matsier geprobeerd heeft het strikt persoonlijke te overstijgen, hanteert hij een literaire
afstandelijkheid die te berekend, en dus doorzichtig overkomt. [...] Nicolaas Matsier
verdient respect omdat hij van het vreugdeloze afscheid van zijn ouders een
zelfonderzoek maakt, maar dat belet niet dat Gesloten huis hopeloos ouderwets klinkt,
met een documentaire stijl die minstens een tiental jaar gedateerd is.’ (De Standaard,
4-6)
De in Marseille geboren en in 1979 naar Nederland gekomen Michel Vassalucci,
oprichter van uitgeverij Arena, overlijdt 25 maart na een langdurige ziekte, die hem
dwong zijn werk als uitgever vroegtijdig te staken, op 33-jarige leeftijd.
De Frans-Roemeense (toneel)schrijver Eugène Ionesco overlijdt 28 maart op
81-jarige leeftijd in Parijs. Zijn meest bekende toneelstukken zijn Rhinocéros (1960)
en De koning sterft (1962).
Rachels rokje, de roman van Charlotte Mutsaers, is te lezen als de geschiedenis
van een radicale kalverliefde, verteld in zevenendertig plooien. Het zijn de
zevenendertig plooien die het rokje van Rachel Stottermaus telt. Rachel, de
hoofdpersoon in deze roman, wordt als meisje verliefd op haar leraar Douglas
Distelvink, die ze dertig jaar later - ze is dan een vrouw van middelbare leeftijd - op
straat opnieuw ontmoet. In de literaire kritiek wordt vooral gewezen op de grote
inventiviteit en verbeeldingskracht waarvan Mutsaers' roman getuigt.
Carel Peeters zegt er in Vrij Nederland (12-3) over dat het een roman is die barst
van originaliteit. Het tot de verbeelding sprekende rokje noemt hij een literaire vondst
die haar in staat stelt het over alles te hebben wat haar ‘hoog zit, van krenkingen tot
hoop. Ze kan alles in de plooien kwijt, hoe wrokkig en ellendig ook, het blijft een
zwierend rokje.’ ‘Rachels rokje,’ schrijft Peeters, ‘is een militante, tedere en
polemische liefdesroman [...] Het voltage van de woede, de hartstocht, de wrok en
het verlangen is hoog en de stoppen slaan ook wel eens door. Rachels rokje is gemaakt
van schrikdraad, haar liefde is teder, gedecideerd, absoluut. Dat maakt het tot een
krachtig boek. [...] Het polemische van Rachels rokje is niet los te zien van het geheel,
maar de grote kracht zit in de tomeloze inventiviteit en de details, in het fijne, solide
weefsel van het rokje.’
Janet Luis vindt Rachels rokje een ‘even gedreven als obstinaat boek’, één
‘tomeloos en opwindend voorspel’, waarbij ‘iedere liefdesdaad, hoe gedetailleerd
beschreven ook’ zou verbleken: ‘Mutsaers vertelt geen verhaal in de gebruikelijke
zin van het woord. Er gebeurt bijna niets dat zich in feitelijke termen laat navertellen.
Een vrouw die haar leven lang een uitzichtloze, maar onontkoombare liefde koestert
voor haar leraar Nederlands, zo zou je de roman kunnen samenvatten. Maar dat klinkt
al bijna te maatschappelijk voor een boek dat zich zo moeiteloos en glansrijk aan de
werkelijkheid onttrekt.’ (NRC Handelsblad, 18-3)
In juni verkoopt Mutsaers' uitgever Meulenhoff de vertaalrechten van Rachels
rokje aan Carl Hanser Verlag.
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De nieuwe Stichting Lezen presenteert zichzelf, in aanwezigheid van WVC-minister
Hedy d'Ancona, op woensdag 30 maart als landelijk platform leesbevordering. De
stichting gaat WVC adviseren over leesbevorderingsprojecten, onderzoek naar
leesgedrag stimuleren, fondsen werven bij het bedrijfsleven en activiteiten organiseren,
waarvan de eerste - de Nationale Voorleesdag - al op 26 mei in Muziekcentrum
Vredenburg in Utrecht gehouden wordt.

De maand maart van Anna Enquist
‘Begin maart verscheen mijn derde dichtbundel: Een nieuw afscheid. Om dat te vieren
zijn we, dat is een gewoonte geworden, met het hele gezin uit eten gegaan. Die avond
was ik zo moe dat ik even niet oplette, met mijn vinger tussen de deur van de auto
kwam en met een hele dikke vinger heb gedineerd.
Ik herinner me maart 1994 overigens als een ontzettend leuke maand. In verband
met de Boekenweek, die als thema Poëzie Centraal had, had De Arbeiderspers een
tournee georganiseerd. Een aantal keren trokken we er 's avonds met z'n vijven op
uit: Jan Eijkelboom, Rob Schouten, Gerrit Komrij (die constant zong: “Heb je zorgen
voor de dag van morgen/zeg het Jezus alleen...”), Ed Leeflang als een soort
opperspreekstalmeester en ik. We hebben die avonden veel gelachen.
Ik was die maand blij en voelde me opgetogen. De bundel verkocht meteen ook
erg goed. Tijdens het Boekenbal zat ik naast mijn uitgever, die me tevreden
glimlachend meedeelde dat de eerste druk al was uitverkocht! Erg leuk was ook dat
die hele zaal eindelijk eens vol zat met dichters.
De kritiek veranderde die maand wel plotseling van toon en overviel me na alle
lof voor die twee eerdere bundels een beetje: dit was te veel van het slechte. Over
de recensie van Reugebrink in De Groene Amsterdammer werd ik woedend. Hij
besprak een gedicht dat hij helemaal verkeerd begrepen heeft. Je staat dan machteloos.
Toch trok ik me de kritiek niet erg aan, de vreugde overheerste. Ik was in maart ook
al druk bezig met mijn roman, Het meesterstuk; corrigeren van de drukproeven,
nadenken over het omslag, overleg met De Arbeiderspers over de oplage. Maar
ondanks het feit dat ik het in maart heel druk had - en later weer in augustus toen
mijn roman uitkwam - beheerst zo'n periode mijn leven niet ingrijpend. Omdat ik
een vaste baan heb, reserveer ik een paar weken voor die drukte - daar maak ik met
De Arbeiderspers goede afspraken over - en pak vervolgens weer de draad van het
gewone leven op.’

April
Op de Engelstalige boekenmarkt verschijnt een derde versie van de roman While
England Sleeps van David Leavitt. De Engelse rechter bepaalde half februari na een
proces dat de Britse schrijver Stephen Spender had aangespannen tegen David Leavitt
andermaal dat diens roman wereldwijd uit de handel moest worden genomen. Vorig
jaar al werd While England Sleeps van de markt gehaald na protesten van Stephen
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Spender. Hij meent dat Leavitt diens autobiografie World Within World heeft
geplunderd, én bezwadderd, door als een ranzige demiurg de platonische
liefdesgeschiedenis in zijn document om te werken tot hard core porno. In de
Verenigde Staten verschenen 30 000 exemplaren in een gewijzigde editie, maar
Spender bleef malcontent, evenzeer als de Engelse rechtbank, die zijn grieven
ontvankelijk verklaarde. Leavitts Nederlandse uitgever De Harmonie werd in februari
gesommeerd de resterende exemplaren van Ter-
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wijl Engeland slaapt te offeren aan de papierversnipperaar. Van de eerste druk van
5000 exemplaren waren er op dat moment nog maar enkele honderden over. De
Nederlandse uitgever gaat een tweede druk uitbrengen in de versie zoals die door
David Leavitt voor de tweede keer herzien is. Die herziening pleegt Leavitt niet
zonder morren, zoals mag blijken in een repliek die is opgenomen in de ultieme
kuising van het boek.
‘While England Sleeps is,’ schrijft Leavitt, ‘onder andere, een roman over de
hypocrisie van de Engelse houding tegenover homoseksualiteit. In dat opzicht voorzag
het de crisis die de publikatie zou veroorzaken. Homofobie is wereldwijd; wat uniek
is aan de Engelse homofobie is dat ze deel uitmaakt van een nationale tamtam over
homoseks in vergelijking waarmee de tamtam rond schrijvers die van plagiaat
beschuldigd worden tam is.’
Hugo Claus viert op 5 april zijn 65ste verjaardag. De Leeuw van Vlaanderen
is reeds bij leven een mythe. Zelfs over zijn geboorte doen verhalen de ronde. Zuster
Stanislas van het Sint-Janshospitaal herinnerde zich in 1963 de verlossing van de
kleine Claus nog levendig: ‘In het register van de geboorte-inschrijvingen vonden
we Hugo Claus geboren den 5 april 1929 om 21 uur, zoon van Joseph Claus en
Verlinden Virginie, Germaine. Persoonlijk werd het kind door mij verzorgd, na dat
de geboorte door een keizersnee [...] verlopen was. Het juist gewicht ken ik niet
meer, doch het was een flinke zoon.’ De verjaardag van Hugo Claus wordt alom
gevierd, onder meer met de publikatie van zijn Gedichten 1948-1993.
‘Leuk verjaardagsgeschenk?’ vraagt Mark Vlaeminck in De Standaard (3-4) aan
Hugo Claus. Zijn antwoord: ‘Ik houd me ver van alle feestgewoel. Ergens in de buurt
van Buenos Aires zal ik zijn als ik 65 word. Op de Argentijnse Boekenbeurs ga ik
in een panel zitten over De Toekomst van de Roman. [...] Ondertussen doe ik wel
alsof ik geen woord Spaans versta. En als ik terug ben van Zuid-Amerika [waarheen
Claus vooral gereisd is ten behoeve van de promotie van La Pena de Belgica], zal
ik mijn verzamelde gedichten wel zien. Het wordt in alle geval een uiterst
onwetenschappelijke uitgave. Veel critici zullen grijs worden. Voetnoten verwachten
zij en verwijzingen. Ik geef ze mijn bijgewerkte gedichten van vroeger.’
Een andere uitgever, het Vlaamse Kritak, grijpt het jubileumjaar aan voor de
lancering van het eerste nummer van het Jaarboek voor de Claus-studie. Dit jaarboek
beoogt de diverse artistieke bezigheden van Claus ‘op een toegankelijke,
ondogmatische en zo veelzijdig mogelijke wijze [te] benaderen’. Hugo Claus is op
de hoogte en zegt toe om voor elke aflevering ongepubliceerd en verspreid verschenen
werk af te staan. Ook is hij aanwezig bij de presentatie van het eerste nummer op 29
april. Dat nummer heet Het teken van de ram en concentreert zich op zijn vroegste
werk tot 1950. Vervolgens wil de redactie van het jaarboek met iedere editie een
sprong van vijf jaar maken. Het tweede jaarboek bestrijkt de periode 1950-1955.
Verder is er in dit Claus-jaar een tentoonstelling van zijn toneelwerk in het Theater
Instituut in Amsterdam, een theaterproduktie door de Utrechtse Paarden Kathedraal
van Claus' stuk Gilles en de nacht, een in november te verschijnen nieuwe roman
(Belladonna), een televisie-bewerking door Claude Goretta van zijn roman Het
verdriet van België en een klein overzicht van zijn beeldende kunst. Willem
Ellenbroek becijfert in een interview met Claus in de Volkskrant (5-4) dat deze ‘in
de 47 jaar van zijn auteurschap 28 dichtbundels, 24 romans en verhalenbundels, 31
toneelstukken,
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19 toneelvertalingen en 18 filmscenario's’ schreef naast ‘een onbekend oeuvre aan
beeldend werk’.
Yves T'Sjoen is Claus' opmerking dat zijn Gedichten 1948-1993 bestaan uit de
‘bijgewerkte gedichten van vroeger’ niet vergeten als hij de uitgave in De Standaard
(8-5) bespreekt. Hij signaleert tal van varianten, waarbij vooral de versobering opvalt:
‘Dat een tekstvergelijkende lectuur nogal wat varianten heeft opgeleverd, bewijst
bovenal dat de dichter begaan blijft met de gedichten die zijn kunstenaarschap
markeren. Ze stralen zoveel levenskracht (of veeleer levensdrift) uit, dat ze volgens
de schepper af en toe moeten bijgewerkt worden. [...] Ten slotte wil ik er nog eens
de nadruk op leggen dat Gedichten 1948-1993 ook drie reeksen ongebundelde
gedichten bevat: “Een weerzinwekkend bezoek”, “Ambachten” en de variante lezingen
van gedichten in de bundel Steeds. Claus creëert immers zelf de ruimte om zonder
veel moeite aan tekstvergelijking te doen. Knipoogjes van de variantenkoning der
Nederlandse poëzie. Claus' verzameld dichtwerk wil niet volledig zijn, dat wil zeggen
álle gedichten bevatten, maar vooral uiterst vitaal, betoverd met de toets van de
duivelskunstenaar die onze “Parnassien” is. De uiterst verzorgde editie is de kroon
op een meesterlijk dichterschap. Hugo Claus heeft een prachtige, nieuwe bundel die
zich verhuld heeft als louter verzameld dichtwerk.’
Rob Schouten neemt in Vrij Nederland (4-6) de kans waar de dichter Claus met
‘deze monumentale tussenstand van zijn poëzie’ bij een wat groter publiek aan te
prijzen dan hij nu heeft: ‘Dat Claus als dichter nooit die naam heeft gemaakt die hij
als prozaïst vestigde, heeft met de aard van zijn werk te maken. Bij ons werden de
expansieve woordenrijke Vijftigers al vrij snel afgelost door een nuchterder,
realistischer generatie. Eigenlijk bleef alleen Lucebert als oer-Vijftiger overeind.
Maar in Vlaanderen bleef die poëzie van woordenstroom en experiment, met dichters
als Karel van de Woestijne en Paul van Ostaijen traditioneel toch al veel sterker dan
bij ons, veel langer aan het bewind. Eigenlijk zijn ze daar pas onlangs een beetje
bekomen van de ergste logorrhee.’
De jury van de Libris Literatuur Prijs 1994 nomineert op 6 april de zes boeken
die zijn uitverkoren voor de shortlist. Genomineerd zijn Frida Vogels voor De harde
kern 2 (Van Oorschot), Inez van Dullemen voor Het land van rood en zwart (Querido),
Margriet de Moor voor De virtuoos (Contact), Paul Claes voor De Sater (De Bezige
Bij), Henk van Woerden voor Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar) en Leo Pleysier
voor De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij). De opvallendste naam in dit rijtje
is wellicht die van Henk van Woerden, die ineens breeduit in het nieuws komt, te
meer daar hem enkele weken eerder voor Moenie kyk nie ook al de Geertjan
Lubberhuizenprijs voor het beste literaire debuut uit 1993 is toegekend. Jan Terlouw
(juryvoorzitter) schrijft in de verantwoording bij de nominaties dat de jury ‘een tikje
teleurgesteld’ is, en dat ‘er jaren zijn geweest met een hoogwaardiger literaire
produktie in het Nederlandse taalgebied. Natuurlijk, ook in 1993 zijn er goede boeken
geschreven en al met al hebben de leden van de jury veel genoegen beleefd aan hun
taak. Maar uit het feit dat in de eerste selectie niet meer dan 19 titels voorkwamen,
terwijl een maximum van dertig was toegestaan, kan worden afgeleid dat althans
voor de eerste selectie de juryleden niet hebben getobd met een verlegenheid van
keuze.’ Niettemin waren er opvallende afwezigen op die zogenaamde longlist. Zo
ontbraken De tweeling van Tessa de Loo, Dubbelster van Gerrit Komrij, Het woe-
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den der gehele wereld van Maarten 't Hart en Omhelzingen van Gerrit Krol, terwijl
de diskwalificatie van De naam van de vader van Nelleke Noordervliet als een
regelrechte vergissing moet worden beschouwd. Libris, sponsor van de literatuurprijs,
maakt in de weken voorafgaand aan de uitreiking (16 mei) op televisie reclame voor
de genomineerde titels. De uitgevers van de zes boeken dragen bij in de kosten.
Het Vlaamse weekblad Markant meent te hebben achterhaald wie zich verschuilt
achter het pseudoniem Patrick Demompere, de literaire criticus die sinds half
februari in Humo met de botte bijl inhakt op tal van gevestigde literaire reputaties.
Na een grondige tekst- en stijlanalyse komt het blad tot de slotsom dat niemand
minder dan Gerrit Komrij zich bezighoudt met deze literaire slachtpartijen. René
Zwaap besteedt er in De Groene Amsterdammer aandacht aan: ‘De kritieken van
Demompere, die zich tot nu toe achtereenvolgens vergreep aan de werken van Cees
Nooteboom, Ivo Michiels, H.M. van den Brink, Oek de Jong, Hermine de Graaf,
Kristien Hemmerechts, Ciska Muller en Boudewijn Büch, kenmerken zich door een
ultieme hardhandigheid, steevast besloten met uitsmijters als: “Het boek is zeer
geschikt, overigens, om het tot snippers te verscheuren voor als na winkelsluitingstijd
de kattebakvulling onverhoopt op is.” Markant wijst verder op een recente uitspraak
van Komrij in een interview met Humo, die leek te preluderen op de
actie-Demompere: “Er blijft een soort literatuur verschijnen waar ik een grondige
hekel aan heb en die ik erg zou willen bestrijden. Misschien houd ik binnenkort wel
eens een grote blaaspartij, maar om redenen van tactiek kan ik daar niets over zeggen.”
Vanuit Portugal ontkent Komrij overigens alle betrokkenheid bij Demompere. “Het
gebeurt me wel vaker dat me dergelijke kwaadaardigheden toegeschreven worden”,
heet het, met een verwijzing naar de theorie van taalwetenschapper Teun A. van Dijk
dat het geschrift De ondergang van Nederland van Mohamed Rasoel in werkelijkheid
Komrijs werk is.’
Golo Mann overlijdt 9 april op 85-jarige leeftijd in het Zwitserse Zürich. Golo
Mann was filosoof, historicus en schrijver van werken als Deutsche Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts, Wallenstein en Zwölf Versuche.
Uitgever Rob van Gennep overlijdt op 13 april op 56-jarige leeftijd in
Amsterdam. Uitgeversland wordt er niet fraaier op, denkt Ben Haveman. Er zijn
geen nette uitgevers meer: ‘Evenmin zijn er nog bohémiens als Lubberhuizen en Van
Oorschot. Uitgestorven is de romantische intellectueel van het type Johan Polak.
Rob van Gennep was de bevlogen workaholic die zijn weerga niet kende. Na hem
domineert weinig meer dan de managementcursus, de bestsellerlijst. De
boekenbranche lijkt haar ziel te hebben verloren.’ (de Volkskrant, 14-4)
Rob van Gennep, die al langere tijd ziek was, sprak begin maart - en in het
vooruitzicht van zijn dood - met Ben Haveman in de Volkskrant (4-3). Het werd min
of meer zijn afscheidsinterview. Aanleiding vormde de hem wegens zijn verdiensten
voor het boekenvak toegekende eenmalige literatuurprijs van het literaire
televisieprogramma Passages van Philip Freriks. ‘Jongens,’ laat Haveman hem daarin
zeggen, ‘er is nu ook een prijs voor terminale uitgevers.’
Halverwege januari bestond Uitgeverij Van Gennep 25 jaar. Het feest werd op
sobere wijze gevierd. Theodor Holman in De Groene Amsterdammer: ‘De uitgeverij
van Rob van Gennep begon met het merkwaardige contact dat er tussen Johan Polak
en Rob van Gennep bestond. Van Gennep leerde Johan Polak kennen
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in 1959 via zijn vriendje uit dienst, Douwe Fokkema, thans hoogleraar
literatuurwetenschap. Polak startte met het blad Kartons voor Letterkunde en hij
stelde Rob van Gennep aan, die zijn uitgeversdiploma bij uitgeverij Moussault aan
het halen was, als secretaris. Theo Sontrop kwam in de redactie toen er nieuwe
Kartons bedacht moesten worden en dat leverde nog mooie boekjes op, zoals Pressers
Schrijfsels en schrifturen. “Rob is een reële idealist,” stelde Johan Polak vast bij het
begin van hun samenwerking.’
‘Reizen’ is in 1994 het thema van de actie Het geschreven leven, waarmee de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB) jaarlijks boeken
op het gebied van non-fictie promoot. De aan de actie verbonden prijs, waarmee een
bedrag van 150 000 BF gemoeid is, wordt op 13 april in Antwerpen uitgereikt aan
de schrijver van het beste reisboek dat in de afgelopen jaren op de Vlaamse
boekenmarkt is verschenen. Bart Plouvier wint de Prijs van het geschreven leven
1994 voor zijn verhalenbundel De reiziger, de veroveraar en de autochtoon.
Genomineerd waren verder Janny Groen (Amerika. De kleur van ketchup), Cees
Nooteboom (De omweg naar Santiago), de Standaard-reisgidsen en nog eens Bart
Plouvier (De kleuren van de zee).
Els Pelgrom (1934) ontvangt voor haar eenentwintig boeken de Theo
Thijssenprijs 1994, een driejaarlijkse staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur die
nu in financieel opzicht gelijkgetrokken is met de P.C. Hooftprijs. De prijs, ten
bedrage van 75 000 gulden, is de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur in Nederland.
Bovendien stelt de staat voor de prijswinnaar een bedrag van 50 000 gulden ter
beschikking, vrij te besteden aan een specifiek literair doel dat verband houdt met
haar eigen oeuvre. Eerdere prijswinnaars zijn Wim Hofman en Willem Wilmink.
Leon de Winter en Chris van der Heijden schrijven een Handleiding ter
bestrijding van extreem-rechts (De Bezige Bij), waarin de clichés en stokpaardjes
van extreem-rechts ontkracht worden aan de hand van stellingen in een vraagen
antwoordspel. De socratische dialogen dienen opiniemakers, leraren en politici
materiaal in handen te geven voor de bestrijding van racistische opvattingen. De
Bezige Bij verspreidt vijfduizend exemplaren van de handleiding onder scholen.
Leon de Winter overhandigt het eerste exemplaar van het pamflet in Perscentrum
Nieuwspoort in Den Haag aan staatssecretaris van Justitie Aad Kosto.
De Franse uitgeverij Gallimard publiceert Le premier homme, een onvoltooide
roman van Albert Camus. Het boek groeit in Frankrijk uit tot een van de best
verkochte boeken van het jaar. Camus kwam op 4 januari 1960 bij een
verkeersongeluk om het leven. ‘Ergens tussen de brokstukken,’ schrijft Henk Pröpper
in de Volkskrant (29-4), ‘vond men een tas met daarin het manuscript van een roman
waaraan Camus al een jaar werkte: 144 dichtbeschreven bladzijden, in het priegelige,
nauwelijks te ontcijferen Lineair C van Camus. Ooit schreef hij dat deze roman, Le
premier homme, onvoltooid moest blijven, noodzakelijkerwijs. Hij zal dat op een
andere wijze bedoeld hebben. Feit is dat het boek 34 jaar lang onuitgegeven is
gebleven, omdat het onaf was: hier en daar moest Camus nog beschrijvingen inlassen,
of een anekdote vertellen. Sommige personages veranderen regelmatig van naam,
waaruit blijkt dat hij geaarzeld heeft of hij de roman, die in hoge mate autobiografisch
is, ook als zodanig moest presenteren. Ook stilistisch is de roman niet in alle opzichten
af, maar, zoals onze dichter Leopold een eeuw geleden schreef: “O
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rijkdom van het onvoltooide.” [...] De nu verschenen roman - dank zij de
archeologische speurzin van dochter Catherine Camus - is een van de rijkste van de
afgelopen jaren. Camus zou er postuum de Prix Goncourt voor moeten krijgen. [...]
In Le premier homme zien we een jongen die weinig mee heeft, de kracht ontdekken
die later de toon van zijn boeken zal bepalen. Een jongen die uiteindelijk, op
veertigjarige leeftijd, voor het graf van zijn vader staand, een beetje volwassen zal
worden. Camus laat zien hoe duizelingwekkend grappig opgroeien eigenlijk is. Door
het verhaal van de speurtocht naar zijn vader, vertelt Camus het verhaal van zijn
eigen groei, hoe hij de lege kern vol van stilte heeft weten om te smeden tot een harde
kern van vrolijkheid, licht om te dragen, maar sterk voelbaar. Bevrijdend.’

De maand april van P.F. Thomése
‘Heldenjaren verscheen eind april. Dit was ook de eerste maand sinds tijden waarin
voor mij niets meer aan het boek te doen was; ik had de drukproeven bekeken, alles
was klaar. Bij Zuidland [1990] duurde het bijna een jaar voordat het boek uitkwam.
Ik herinner me nog dat ik daar echt op heb gewacht, ik ging bijna bij
Athenaeum-boekhandel voor de deur liggen om het eerste exemplaar binnen te zien
komen. Heldenjaren was er, nadat ik het manuscript had ingeleverd, veel sneller.
Toen het uitkwam heb ik een feest gegeven. Ik heb het in april drukker gehad met
het inslaan van drank en nootjes dan met het boek.
Ik ben vervolgens ook niet echt op de recensies gaan zitten wachten. Ze gingen
er bij mijn uitgeverij Querido, na het succes van Zuidland, op voorhand vanuit dat
het tegen zou vallen en ik had er zelf ook niet zulke hoge verwachtingen van.
Uiteindelijk viel het me dus wel weer mee; er werd snel op de roman gereageerd,
binnen drie weken scoorde ik al een behoorlijke oppervlakte in de krant. En dát
schijnt voor een uitgeverij te tellen: niet wát er staat maar het aantal vierkante
centimeters.
Eigenlijk had ik met dit boek, Heldenjaren, willen debuteren, maar het wilde maar
niet afkomen, het was te wijdlopig, ik had nog niet de juiste vorm gevonden. Toen
ben ik, wat ik toch al deed, verhalen gaan schrijven. Ik vond het moeilijk om daarna
een roman te schrijven.
Als ik Zuidland en Heldenjaren met elkaar vergelijk, heb ik een lichte voorkeur
voor het laatste - mijn meest miskende! - boek. Het is veel kwetsbaarder gebleken
dan Zuidland. Er bestaat tussen mij en Herman Visch minder afstand dan tussen mij
en die figuren uit Zuidland. Tijdens het schrijven van Heldenjaren, een boek dat gaat
over iemand die in een impasse zit, raakte ik zélf in een impasse: ik werd mijn eigen
boek.
Ik ben nu weer aan een nieuwe roman bezig met een heel andere hoofdfiguur:
iemand uit het verzekeringswezen, die ik met plezier in de val laat lopen.’

Mei
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Blauwe maandagen, de slapstick-achtige roman van de 23-jarige Arnon Grunberg
over een queeste naar liefde (ouderliefde, betaalde liefde en echte liefde), krijgt een
voor een debuut ongewoon enthousiast onthaal. ‘“Droomdebuut”,’ roept Ronald
Giphart uit in Het Parool (6-5). ‘“Librisprijs 1995”, “allemaal lezen”.’ Ed van Eeden
is vooral onder de indruk van Grunbergs talent: ‘Dit onderkoelde proza is op zijn
zachtst gezegd een aanwinst voor de Nederlandse letteren. Grunbergs bitterzoete
realisme onttrekt zich aan makkelijke categorisering of schematische indelingen. Hij
heeft al meteen een duidelijk eigen stijl, die peinzend-cynisch genoemd mag worden.’
(Utrechts Nieuwsblad, 21-5)
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Toch heeft juist een aantal jongere critici zo hun reserves. Arjan Peters noemt
Grunberg een geestig schrijver, en in Blauwe maandagen staan schitterende
tragikomische passages, maar: ‘De roman had beslist met een derde bekort kunnen
worden. Nu lijkt het meer dan toeval dat Grunbergs eerste zin “mijn”, “mijn” en “ik”
bevat, en de laatste “ik”, “ik”, “mijn”.’ (de Volkskrant, 13-5) De kritiek van Jessica
Durlacher is van hetzelfde laken een pak: ‘Blauwe maandagen bestaat uit een heleboel
goeie, sterke en verschrikkelijke fragmenten, maar de redundante rommel ertussen,
vooral in de tweede helft, laat een gevoel van teleurstelling achter. [...] Ook Chaplin
draaide altijd veel te veel, maar hij gooide het meeste wel tijdig weg. Er zit in Blauwe
maandagen een prachtig boek verscholen.’ (Vrij Nederland, 4-6)
Later dit jaar, op de Frankfurter Buchmesse, verdringen Duitstalige uitgevers zich
voor de vertaalrechten van Blauwe maandagen. Uit negen kandidaten kiest Grunberg,
mede op aanraden van zijn uitgever Nijgh & Van Ditmar, voor Diogenes Verlag uit
Zürich, tevens de uitgever van Connie Palmen en Leon de Winter.
De Bezige Bij schenkt op bevrijdingsdag, 5 mei, 25 000 boeken (alle van
bekende fondsauteurs als Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans, Kees van Kooten,
Leon de Winter, Marja Brouwers, Remco Campert, Marten Toonder, Jan Wolkers
en vele anderen) aan de Nederlandse lezers door middel van een boekendropping.
Vanuit twee vliegtuigen worden boven alle provinciesteden, Amsterdam en Rotterdam
in totaal 125 000 strooibiljetten uitgeworpen die - zolang de voorraad strekt - kunnen
worden verzilverd bij een van de plaatselijke boekhandels. De jubilerende uitgeverij
herdenkt daarmee dat zij vijftig jaar lang in vrijheid literatuur heeft kunnen uitgeven.
Het idee voor de actie komt van Kees van Kooten. Van Kooten zelf zit met Albert
Voster (directeur De Bezige Bij) in de Dakota die Amsterdam en de noordelijke
steden aandoet.
Lucebert (pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk) overlijdt 10 mei op
69-jarige leeftijd. Kees Fens eert de dichter/schilder, Keizer der Vijftigers, als ‘een
van de grootste taalkunstenaars uit de Nederlandse literatuur’. Fens denkt dat het
Nederlands ‘van zijn werk nooit meer [zal] bijkomen’. ‘Ik heb Lucebert één keer
gezien,’ schrijft hij aan het slot van zijn in memoriam. ‘Op een receptie in zijn
woonplaats Bergen. De dood of het leven van A. Roland Holst werd herdacht. Hij
stond terzijde. Alleen. En keek met die grote ogen, die alleen schilders en zeer visuele
dichters hebben, licht ironisch het hele gedoe aan. Alles kirde om het aanwezige
koningshuis. Daar vond ik de betiteling “keizer” haar definitieve betekenis krijgen.’
(de Volkskrant, 13-6) Kees Fens is een van de velen die de dood van Lucebert (de
samenstellende delen van die naam betekenen allebei licht) op enigerlei wijze
herdenken. In Vrij Nederland nemen de mede-Vijftigers Remco Campert, Gerrit
Kouwenaar en Bert Schierbeek ieder met een gedicht afscheid van hun vriend. Ook
De Groene Amsterdammer (18-5) brengt een laatste eresaluut aan De Keizer der
Vijftigers, met korte teksten van Rein Bloem, Johan van der Keuken (‘Lucebert was
een kosmisch mens - en dat blijft hij - maar hij was onverzettelijk in zijn afwijzing
van alle mooie praatjes van kosmische troost’), Lucas Hüsgen, Frank Lodeizen en
Cyrille Offermans.
T. van Deel in Trouw (13-5): ‘Ieders dood is een affront en moeilijk voorstelbaar,
maar de dood van Lucebert, die orakelende en woordgulzige dichter [...] lijkt opeens
alle kleur uit het aanwezige weg te nemen. [...] Hoeveel regels ken ik
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van hem uit het hoofd, het moeten er tientallen zijn [...] Lucebert lezen betekent
werkelijk dat je in de ruimte van het volledig leven komt te staan en hetzelfde geldt
voor het kijken naar zijn tekeningen en schilderijen.’
Lucebert was een van de tien schrijvers die H.U. Jessurun d'Oliveira interviewde
voor zijn bundel Scheppen riep hij gaat van Au (1964). In het gesprek met hem,
gehouden in mei 1959 en eerder gepubliceerd in Tirade nummer 30, staat een
frappante zelftypering. ‘Ik ben geen nihilist,’ zei Lucebert, ‘ik ben een alles
relativerend mysticus, een skeptisch zwerver, een voorzichtige losbol.’ Die losbol is
misschien voorgoed blijven hangen. Een nieuwe bundel van Lucebert, die De Bezige
Bij al voor september had aangekondigd (en die zijn 70ste verjaardag had moeten
opluisteren), draagt immers de titel Van de maltentige losbol. En maltentig - dat is
een toegespitste vorm van voorzichtigheid. Albert Voster (directeur De Bezige Bij)
verwees ernaar in zijn toespraak op de herdenkingsbijeenkomst voor Lucebert, op
16 mei, in de Ruïnekerk te Bergen: ‘De dood van Lucebert sloeg onverwacht toe.
Op geen enkele wijze konden we vermoeden dat hij zo plotseling zou sterven. Nog
kort geleden sprak ik met hem en Tony [Luceberts vrouw]. Ze waren het voorjaar
in Berlijn geweest, en Lucebert had hard gewerkt aan keramieken en gedichten.
Samen met zijn Duitse uitgever Joseph Kleinheinrich smeedden we plannen voor
het uitgeven van een speciale dichtbundel bestaande uit ongeveer zestig gedichten
(die hij in een jaar tijd heeft gemaakt) en dertig gouaches die inmiddels ook al klaar
zijn. [...] Rond de zeventigste verjaardag van Lucebert zouden we - niet al te
nadrukkelijk overigens - de verschijning enige luister geven. Maar een verklaring
van de titel Van de maltentige losbol geeft het al aan. Die is namelijk van de al te
nauwgezette lichtzinnige mens. Hoe kan ik als zijn uitgever én persoonlijk nu nog
verder uitdrukking geven aan het grote verdriet? Lucebert is dood.’ De
zomeraanbieding van De Bezige Bij, verschenen net voor Luceberts overlijden, maakt
melding van de voorgenomen uitgave in drie edities (op groot formaat) van wat
Luceberts laatste bundel zal blijken te zijn: een luxe-editie met één originele gouache
in een oplage van dertig exemplaren, een luxe-editie met één ets in een oplage van
vijftig exemplaren en een handelseditie bestaande uit Van de maltentige losbol met
een fotoboek over Lucebert en zijn beeldende kunst van Jens Christian Jensen en
Karin Székessy (twee delen in cassette). Op het verschijningsprogramma voor
diezelfde maand staan verder een herdruk (de elfde) in gebonden editie van Luceberts
eerste bundel apocrief/de analphabetische naam en de handelseditie van een
proefschrift van Anja de Feijter onder de titel ‘apocrief/de analphabetische naam’.
Het historisch debuut van Lucebert. Die dissertatie, waarop De Feijter cum laude
promoveerde tot doctor in de Letteren, beziet Luceberts debuut ‘in het licht van de
intertekst van Joodse mystiek en Hölderlin’.
In een voorbeschouwing in het Utrechts Nieuwsblad (14-5) stelt Inge van den
Blink dat Frida Vogels' roman De harde kern 2 het meeste recht heeft op de 100
000 gulden die verbonden zijn aan het winnen van de Libris Literatuur Prijs 1994.
Maar dan moet de jury wel lef hebben: ‘Daar is inderdaad lef voor voor nodig, niet
alleen omdat De harde kern geheel buiten de hedendaagse literaire orde valt, maar
ook omdat de schrijfster al te kennen heeft gegeven dat ze op geen enkele manier
voor publiciteit beschikbaar is.’
Over dat lef blijkt de jury te beschikken. Frida Vogels krijgt de prijs, die door
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haar uitgeefster Gemma Nefkens in ontvangst genomen wordt. Juryvoorzitter Jan
Terlouw spreekt tijdens de uitreiking van een pijnlijk persoonlijk boek, zo persoonlijk
dat je als lezer geneigd bent te denken dat het niet voor jou bestemd is. Dat mag zo
zijn, maar de NOS had toch liever een stralende prijswinnares die loftuitingen
toegezwaaid zien krijgen. Het actualiteitenprogramma NOVA, dat de uitreiking van
de prijs toen die nog AKO Literatuur Prijs heette steevast rechtstreeks uitzond, beperkt
zich tot een semi-rechtstreeks en in vier minuten afgeraffeld verslag van de feestelijke
gebeurtenis in het Amstel Hotel in Amsterdam - alleen omdat de schrijfster van het
winnende boek niet aan het diner verschenen is. Jaap Stelloo (divisiemanager van
de boekhandelsketen Libris, sponsor van de prijs) betoont zich sportief tegenover
Truus Ruiter van de Volkskrant. ‘Ik ga ervan uit,’ zegt hij, ‘dat de jury in alle wijsheid
het beste boek heeft gekozen.’ In de televisierrubriek van diezelfde krant doet Kees
Los daags na de uitreiking nog een aardig voorstel, dat zijn schaduwen ver
vooruitwerpt: ‘Die Libris adverteert al dagen lang met de genomineerde boeken, dus
ik mag aannemen dat die zijn commerciële belangen bij de zaak heeft veiliggesteld.
Het belang van de kijker schiet er een beetje bij in, vind ik. Vergelijk dat eens met
de manier waarop een songfestival wordt afgewikkeld. Ook al stelt dat inhoudelijk
gezien minder voor dan de meeste boeken, ook al verliezen we het dik, we zijn er,
inclusief een gevierd tv-komiek in het voorprogramma, een hele avond zoet mee.
Wat moet er niet een prachtnacht van het boek op het scherm te brengen zijn, met
gedramatiseerde fragmenten uit het genomineerde werk, uitgevoerd door de cast van
Onderweg naar morgen of GTST en geproduceerd door groothandel Endemol; met
publieke discussies van de jury, waarop wij allen via 06-lijnen kunnen inhaken.
Zoiets volgend jaar graag.’

De maand mei van Arnon Grunberg
‘Dat het zo voortvarend zou gaan, had ik niet gedacht - al moet ik zeggen dat ik al
twee maanden vóór de verschijning van Blauwe maandagen een prijs kreeg voor een
verhaal in De Tweede Ronde. Het was in Tegelen op een literaire manifestatie. Gaven
ze me de Rabobank Lenteprijs. Zat ik tussen Cherry Duyns en Hugo Claus in te
signeren. Maar het stapeltje Tweede Rondes raakte op geen stukken na uitverkocht.
Philip Freriks, die de Tegelse avond presenteerde, vertelde me dat hij het wel een
geinig verhaal vond, dat verhaal uit De Tweede Ronde. Haha, toen dacht ik: Kon ik
maar naar Chateau Holtmühle, waar ik zou overnachten met Duyns, Claus en de
andere schrijvers. Ik had werkelijk geen flauw vermoeden dat mijn boek zo zou
aanslaan.
Op 2 mei werd mijn roman gepresenteerd in Athenaeum Boekhandel. Mijn uitgever
Vic van de Reijt hield daar een ontroerende toespraak en ging vervolgens met
vakantie. Dat was het dan, dacht ik. Maar twee weken later belde Joost Nijsen* mij
op. Dat de eerste druk was uitverkocht, dat ze hadden bijgedrukt en er, omdat het zo
hard liep, maar meteen een derde druk bij hadden gedaan. Een week daarna, ergens
eind mei, zat ik bij Sonja, waarschijnlijk ook op grond van een interview in de NRC
*

Op dat moment uitgever-directeur van Nijgh & Van Ditmar. Tegenwoordig in dezelfde
hoedanigheid werkzaam bij uitgeverij Balans.
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en die lovende recensie van Giphart in Het Parool. Ja, daarna liep het helemaal storm.
In mijn herinnering zat ik wel iedere dag in een radioprogramma of in een of andere
literaire happening. Summum was een radiogesprek op een regio-
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nale zender, waar mij de vraag werd gesteld: Hoe trek je je af? Ik antwoordde: Met
een handschoen (wat aan de andere kant van de lijn op veel onbegrip stuitte). Na dat
interview dacht ik: Het is mooi geweest.
Er gebeurden ook veel leuke dingen. Ik werd ontboden op het kantoor van
Boudewijn Paans, de baas van de VPRO-Gids. Hij vroeg of ik iedere week een stukje
voor de gids wilde schrijven. Ik zei: Ja. Toen zei hij: Wat dacht u van Yasha als titel?
(Dat is mijn tweede naam.) Dat vond ik ook goed. Toen zei hij: Nou als we elkaar
niets meer te zeggen hebben moet u weer naar Amsterdam. Zo is dát begonnen. O
ja, en de interviewer van Humo vertelde me dat hij van de hoofdredacteur moest
zeggen dat-ie het een mooi boek vond, dan was ik misschien bereid een stuk voor
ze te schrijven. Over de moeder van Gullit. Maar waar woont de moeder van Gullit?
En afgezien daarvan, hoe kwamen ze erbij dat ik een voetbalfanaat ben?
Waarschijnlijk op grond van dat ene hoofdstuk in Blauwe maandagen. Of een
seksmaniak? Playboy vroeg me een stuk te schrijven over een dildofabriek. Ik kreeg
ook vele verzoeken van damesbladen. Zo vroeg Avenue me of ik een reportage wilde
schrijven over een vrouwvriendelijk escortbedrijf. Zij zouden alle onkosten vergoeden,
ja álle onkosten. Leek me wel leuk, dus maakte ik een afspraak met een meisje dat
voor dat bureau werkte. Ik heb trouwens alleen maar met haar gedineerd in Hotel de
l'Europe. Uiteindelijk heb ik tot hun teleurstelling een heel ander verhaal aangeleverd,
waarna ik op hun verzoek toestemde een noot bij het artikel te plaatsen waarin ik
vertelde wat de oorspronkelijke opdracht was geweest.’

Juni
Guus Middag constateert aan de vooravond van de uitreiking van de eerste VSB
Poëzieprijs, waaraan voor de winnaar een bedrag van 50 000 gulden verbonden is,
in NRC Handelsblad (6-5) dat die prijs qua opzet (meedingers zijn de bundels van
het voorgaande jaar, een longlist, nominaties, en dergelijke) gelijk is aan de Libris
en de AKO Prijs: ‘Bij proza voorziet die opzet nog wel enigszins in de behoefte om
de balans op te maken, overzicht te krijgen van wat er van “al die boeken van vorig
jaar” nu werkelijk de moeite waard is gebleken. Bij poëzie geldt dat veel minder. Er
is bijna niemand die alle bundels leest en er is nauwelijks debat over. Voor de
gemiddelde lezer zullen álle VSB-nominaties verrassingen zijn. [...] Het hele systeem
bestaat bij de gratie van een klimaat waarin bundels druk gelezen en gewogen en
vergeleken worden, en zo'n klimaat is er vooralsnog niet. Mogelijk gaat de VSB-prijs
daarvoor zorgen.’
Aan de winnaar kan het niet liggen. De prijs gaat op 7 juni naar Hugo Claus voor
zijn bundel De Sporen (De Bezige Bij). De jury, bestaande uit Hugo Brems
(voorzitter), Wiel Kusters, Huub Oosterhuis, Barber van de Pol en Agaath Witteman,
kiest zijn bundel uit 69 inzendingen, waarvan er zeven genomineerd worden. De
genomineerden, behalve Claus, zijn Lloyd Haft (Atlantis, Querido), Rutger Kopland
(Geduldig gereedschap, Van Oorschot), Gerrit Kouwenaar (Er is geen elders waar
het anders is, Querido), Leo Vroman (De godganselijke nacht, Querido), Elly de
Waard (Eenzang Twee, De Harmonie) en Ad Zuiderent (Op de hoogte van Icarus,
De Arbeiderspers).
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Claus wordt nota bene diezelfde dag nog een belangrijke prijs toegekend: de Prijs
voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor zijn
hele literaire oeuvre. ‘Hugo
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Brems zal er de hand in hebben gehad,’ schrijft Michel Maas in de Volkskrant (8-6).
‘Want hij zat in allebei de jury's - in eentje zelfs als voorzitter - twee jury's die allebei,
en allebei op een en dezelfde dag, een kolossale prijs toekenden aan Hugo Claus. Al
had natuurlijk Claus die prijzen zonder Hugo Brems evenzogoed gewonnen. En ook
als hij dit jaar niet 65 was geworden. [...] De prijzen hadden hem blijkens de
juryrapporten niet kunnen ontgaan. De VSB-jury kon onmogelijk heen om de
“nauwelijks te evenaren reputatie van Claus als dichter”. En die andere jury zat
klemvast, geconfronteerd met een “oeuvre dat in omvang en variëteit zijn weerga
niet kent”.’
Het proces tegen schrijver Graa Boomsma en journalist Eddy Schaafsma
dient 26 mei voor de rechtbank in Groningen. Alles in dit door oud-strijder L. Buma
aangespannen proces draait om Boomsma's uitspraak in een interview naar aanleiding
van zijn roman De laatste typhoon, waarin hij de militairen die eind jaren veertig
naar Nederlands-Indië werden gestuurd vergelijkt met SS'ers. Tegen die zin, in het
Nieuwsblad van het Noorden als kop boven het interview verschenen, eist de officier
van justitie een voorwaardelijke geldstraf van vijfhonderd gulden met een proeftijd
van één jaar (óf vijf dagen celstraf) én storting van eenzelfde bedrag op rekening van
het Kingma Studentenfonds, een studiefonds voor kinderen van oud-strijders. Op
dat fonds zou Boomsma in principe zelf een beroep kunnen doen, want zijn eigen
vader, aan wie De laatste typhoon is opgedragen, is als militair naar Insulinde
gezonden.
Boomsma verweert zich door te stellen dat het de taak is van een schrijver om tot
een discussie te komen door middel van messcherpe vergelijkingen. Het feit dat hij
op grond van zo'n vergelijking wordt teruggefloten, beschouwt hij als een inperking
van de uitoefening van zijn beroep. De officier van justitie G. Souër erkent dat er
destijds in Nederlands-Indië gruweldaden zijn begaan, maar wil niets weten van het
literaire verweer van Boomsma: ‘Dit is geen schrijversproces.’ Boomsma's advocaat
H.F. Doeleman voert tevens aan dat zowel in het boek als in het interview blijkt dat
Boomsma zich juist niet tegen de soldaten richt. In het interview stond immers: ‘Maar
ze werden ertoe gedreven. Schoten ze niet, dan liepen ze de kans door een meerdere
te worden neergeschoten.’
De rechtbank in Groningen spreekt Graa Boomsma en Eddy Schaafsma op 9 juni
vrij. Boomsma heeft zich niet aan smaad schuldig gemaakt toen hij in het Nieuwsblad
van het Noorden zijn uitspraak deed en Schaafsma heeft gewoon zijn journalistieke
werk gedaan. De gekwetste oud-Indiëstrijders laten het er niet bij zitten en kondigen
nieuwe protestacties en gerechtelijke stappen aan. Intussen heeft het wonderlijke
proces tot over de grenzen aandacht gewekt. Van de Zaak van één Zin verschenen
zelfs berichten in The Indepedent on Sunday, de Herald Tribune en de Kuala Lumpur
Times.
Toon Tellegen ontvangt na de Libris Woutertje Pieterse Prijs ook al een Gouden
Griffel voor Bijna iedereen kon omvallen (Querido). De jury, onder leiding van
Harry Bekkering, beschouwt zijn boek als het best geschreven kinderboek van 1993.
Tellegen krijgt daarnaast een Zilveren Griffel voor zijn boek Jannes (Querido).
Andere Zilveren Griffels zijn er voor Imme Dros (De blauwe stoel, de ruziestoel,
Querido), Sjoerd Kuyper (Robin en Suze, Leopold), Harrie Geelen (Herman het kind
en de Dingen, Van Goor), Jean Fritz (Aan de verkeerde kant van de aarde, Jenny de
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Querido), Lydia Rood (Een mond vol dons, Leopold) en Willem Wilmink (Het
Wilheltnus, Van Goor). Het Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek
gaat naar Jan Jutte voor zijn illustraties bij Rindert Kromhouts boek Lui Lei Enzo
(Zwijsen).
De Nederlandse Kinderjury, tegenhanger van de Griffels en Penselen, kiest heel
andere titels als de favoriete boeken. De kinderen van zes tot negen roepen Erge
Ellie en nare Nellie van Rindert Kromhout (Zwijsen) uit als winnaar. De categorie
lezers tot twaalf jaar houdt het meest van Confetti conflict van Carry Slee (Van
Holkema & Warendorf), terwijl de kinderen van dertien tot en met zestien jaar De
voorspelling van de in april overleden jeugdboekenschrijver Evert Hartman
(Lemniscaat) tot winnaar kiezen. De prijzen van de Kinderjury, die in 1987 is ingesteld
door CPNB, NBLC en VARA en tegenwoordig wordt gesponsord door Venz en de
Nederlandse Boekenbon, worden op 15 juni in een speciaal daaraan gewijd
tv-programma van de VARA bekendgemaakt.
Televisiemaker Tilman Jens suggereert in een uitzending van de Westdeutsche
Rundfunk dat de 74-jarige Marcel Reich-Ranicki - de luidruchtige en zeer
gezaghebbende mandarijn onder de literaire critici in Duitsland - eind jaren veertig,
als consul van Polen te Londen, zich had aangesloten bij de Poolse geheime dienst,
en in dat verband uitgeweken Polen in handen van de Russische geheime dienst zou
hebben gespeeld. Reich-Ranicki reageert op televisie en later in Die Zeit en de
Frankfurter Allgemeine Zeitung door te beamen dat hij na de oorlog een overtuigd
communist was, maar dat hij in die naoorlogse jaren niet de enige was die alle heil
van het communisme verwachtte. Ook zegt Reich-Ranicki dat hij in 1948 in Londen
inderdaad consul werd en als zodanig contacten onderhield met de geheime dienst,
ja sterker, dat hij in de periode tussen 1944 en 1950 voor ze heeft gewerkt, maar hij
ontkent ten stelligste dat hij mensen aan Stalin zou hebben uitgeleverd - iets dat
volgens hem ook helemaal niet nodig was omdat er in Polen onder Gomulka in die
jaren nog een zeer liberale vorm van communisme werd beleden.
Van 17 tot en met 25 juni is Rotterdam het toneel van de 25ste Poetry
International - het dichtersfestival dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot
een internationale ontmoetingsplaats van bekende en onbekende dichters. Onder het
motto Future of the Past worden veel dichters uitgenodigd die er ook al in 1970 bij
waren: Remco Campert, Hugo Claus, Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Bert Schierbeek,
Simon Vinkenoog en Leo Vroman. Grote buitenlandse namen zijn Yehuda Amichai,
Bei Dao, Breyten Breytenbach, Hans Magnus Enzensberger, Lars Gustafsson en
Miroslav Holub. De officiële opening wordt op 20 juni verricht door koningin Beatrix.
Breyten Breytenbach houdt bij die gelegenheid een feestrede. Van hem rijdt er vanaf
diezelfde dag ook een dichtregel door Rotterdam. ‘Jy leef asof jy onsterflik is’, staat
er op een vuilniswagen van de Roteb.
Het festival, bedacht directeur Martin Mooij, bestaat al zo lang dat er inmiddels
generaties van dichters hebben opgetreden. Daarom opent de 25ste editie van Poetry
International in de Rotterdamse Doelen op 17 juni met een Nederlands-Vlaamse
avond waarop zes vertegenwoordigers van de eerste generatie, die een rol gespeeld
hebben in de geschiedenis van Poetry, elk een oogappel van de nieuwe generatie
komen voorstellen. Herman de Coninck kiest voor Peter Ghyssaert, Sybren Polet
voor Tonnus Oosterhoff, Bert Schierbeek voor Gerry van der Linden, Eddy van Vliet
voor Ber-
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nard Dewulf, Simon Vinkenoog voor Diana Ozon en Remco Campert voor Mustafa
Stitou. Van de zes uitverkorenen is die laatste ongetwijfeld de onbekendste dichter.
Er is zelfs geen bundel van hem gepubliceerd. Stitou is nog maar 19 jaar. Hij werd
geboren in Marokko en studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Remco Campert ontdekte hem toen hij op het Boekenbal een door uitgeverij Arena
verspreid gedicht van Stitou zag liggen. Arena presenteert Stitou in september,
wanneer zijn debuutbundel Mijn vormen daar verschijnt, als de eerste literaire debutant
van de tweede generatie Marokkanen in Nederland.
Niemand minder dan Maarten 't Hart wint op 24 juni de Gouden Strop voor
het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek, waaraan een prijzengeld
van 25 000 gulden verbonden is. Zijn roman Het woeden der gehele wereld (De
Arbeiderspers) is uitverkoren boven vier andere genomineerde boeken: De man van
St. Maarten van Tomas Ross (Het Spectrum), Koningstvater van Rood & Rood (Bert
Bakker), De afrekening van Jac. Toes (De Boekerij) en Het hoofd van Jacob Vis
(Ellessy). Maarten 't Hart is stomverbaasd als hij in De Rode Hoed in Amsterdam te
horen krijgt dat zijn roman die prijs gewonnen heeft. ‘Dit had ik absoluut niet
verwacht,’ is zijn reactie. ‘Ik vind het heel moedig van de jury dat ze de prijs aan
mijn boek hebben gegeven. Daarmee hebben ze de hokjesgeest in de Nederlandse
literatuur doorbroken. [...] Dood- en doodzonde, die scheiding tussen misdaad en
literatuur. Net als bij een kerkscheuring bleven er daarna stromingen over die stuk
voor stuk kleiner waren dan de oorspronkelijke.’
A. den Doolaard (pseudoniem van Cornelis Johannes George Spoelstra) overlijdt
26 juni op 93-jarige leeftijd. Hij was aanvankelijk boekhouder maar maakte als
journalist sinds de jaren dertig vele reizen en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Engeland voor Radio Oranje. Den Doolaard schreef tientallen geëngageerde,
vitalistische en later religieus-humanistisch georiënteerde romans, verhalenbundels,
dichtbundels, reisboeken en pamfletten. Zijn bekendste titels zijn De druivenplukkers
(1931), De herberg met het hoefijzer (1933), Oriënt-Express (1934) en zijn
autobiografie Het leven van een landloper (1958). Daarna verloor de kritiek meer
en meer haar belangstelling voor het soort romantische en in de breedte schrijvende
vertellers tot wie ook Den Doolaard behoort. Den Doolaard bleef, aldus Arjan Peters
(de Volkskrant, 29-6), in een artikel naar aanleiding van de dood van de schrijver,
tot het einde schrijven, ‘al waren het niet meer de kloeke romans vol romantische
heroïek waardoor hij bekend werd. [...] De schrijver zond nog in januari een nawoord
bij de uitgave in de Salamander-reeks van zijn kleurrijke roman Oriënt-Express [...]
omdat Den Doolaard zich realiseerde dat zijn boek een actuele betekenis had
herkregen.’
Joost Nijsen maakt in een brief van 28 juni aan relaties en vrienden bekend dat
hij vertrekt als directeur van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar: ‘In het licht van de
nauwere samenwerking tussen Nijgh & Van Ditmar en Leopold die dit jaar zijn
beslag zal krijgen en de daarmee samenhangende herschikking van taken, heb ik
besloten mij te oriënteren op een andere functie in de uitgeverijwereld.’
Op 28 september deelt Joost Nijsen in een brief mee dat zijn oriëntatie ten einde
is. Hij heeft een nieuwe uitgeversbaan: ‘Het verheugt mij u, mede namens Jan Geurt
Gaarlandt, te kunnen berichten dat ik met ingang van volgende week als uitgever
werkzaam zal zijn bij Uitgeverij Balans te Amsterdam. Deze uitgeverij
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[...] is vooral bekend vanwege haar kwaliteits-nonfictie. Behalve aan dit onderdeel
zal ik bijdragen aan het literaire fonds (Nederlands en vertaald) waarmee Balans haar
werkzaamheden wil uitbreiden.’
De Belgische Prins Laurent onthult op 30 juni het door Wilfried Pas gemaakte
bronzen standbeeld van Willem Elsschot op het Mechelseplein in Antwerpen. Guido
Lauwaert maakt zich in een open brief aan Prins Laurent (‘temeer daar u vermoedelijk
geen woord van Elsschot geconsumeerd hebt’) kwaad over het feit dat niemand er
aan heeft gedacht Elsschots biograaf Johan Anthierens uit te nodigen, terwijl het idee
van hem was. In de brief noemt hij het een schrijnend onrecht dat ‘een prins boven
een protestschrijver’ is verkozen. De man ‘die er in brieven en toespraken’ voor
pleitte Elsschot in het stadsbeeld te vereeuwigen was vergeten, zoals hij in de hele
voorbereiding ‘op dit grootse moment’ was genegeerd. Ook Elsschotkenner Vic van
de Reijt is over het hoofd gezien, snauwt Lauwaert. Maar die ontvangt te elfder ure
toch nog een uitnodiging van Elsschots kleinzoon Jan Maniewski. Van de Reijt
constateert dat op de opening alle nazaten van Boorman aanwezig zijn, maar dat ook
andere nazaten van zich doen spreken. De onthulling wordt namelijk ontsierd door
jonge leden van het Vlaams Blok, die Elsschots gedicht ‘Borms’ (geschreven in 1947
naar aanleiding van de executie van deze Vlaamse nationalist en collaborateur)
uitdelen, en amnestie eisen voor degenen die nog om gelijkaardige redenen gevangen
zitten. Tom Lanoye, erkend bestrijder van het Vlaams Blok, krijgt het pamflet in
handen gestopt, verfrommelt het en gooit het woedend weg. Van de Reijt verwerkt
zijn toorn in een toespraak, twee dagen later bij de opening van een tentoonstelling
in de Zwarte Panter waar alle voorstudies worden getoond van het beeld van Wilfried
Pas. Hij zegt daar: ‘Nog eer de duiven kans zagen om op z'n kop te schijten, had het
Vlaams Blok hem al besmeurd.’ Naast een standbeeld verschijnt er - enkele maanden
later - ter ere van Elsschot nog een boek, geschreven door zijn dochter Ida De Ridder,
en getiteld Willem Elsschot, mijn vader (Nijgh & Van Ditmar).

De maand juni van Ronald Giphart
‘Het was een zweetmaand, in alle opzichten. Ik heb me eerst het leplazarus geschreven
en me vervolgens hossend en klossend tussen de Oranjeklanten naar het WK-Voetbal
begeven. Tussendoor was er nog dat nix-geëmmer dat me de keel begon uit te hangen.
De eerste deadline lag strak op 1 juni. Ik moest een reisverhaal inleveren voor de
bundel Vrij reizen. Had ik een week voor, want ik kwam 25 mei terug van die reis.
De derde juni schreven Rob van Erkelens, Joris Moens en ik op verzoek een groot
stuk voor NRC Handelsblad, waarin we uitlegden dat die Generatie Nix nergens op
sloeg en dat men moest ophouden ons zo te brandmerken. Maar het valt er niet meer
uit te sláán; het is een vloek, dat woord! Ik kan niet tegen de associatie van Nix met
verveling. Ik vervéél me nooit. Ook dat veronderstelde gebrek aan engagement is
een idee-fixe. In Spanje vangen ze een vergelijkbare groep schrijvers onder de term
verwarde generatie, wat ik een veel sympathiekere benaming vind.
Daags na het schrijven van dat stuk, zie ik in mijn agenda, hebben we met een
groot aantal jonge schrijvers het filiaal van boekhandel Het Martyrium geopend.
Maar de volgende dag zat ik alweer te schrijven. Ik heb ontzettend hard gewerkt aan
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ze dat verhaal, Het feest der liefde, rond de introductiedagen uitdelen aan eerstejaars
studenten in Amsterdam. Het wordt het titelverhaal van mijn volgende bundel. In de
ruim veertien dagen dat ik er aan geschreven heb, viel ook mijn laatste week als
nachtportier in Ziekenhuis Overvecht in Utrecht. En tja, toen begon de WK Fussballen.
De twintigste speelde Nederland tegen Saoedi-Arabië. Die wedstrijd heb ik nog
in Nederland gezien. De vierentwintigste heeft mijn vriendin, die het niet leuk vond
dat ik me onder het voetbalvolk ging mengen, me naar Schiphol gebracht en heb ik
het vliegtuig naar Orlando genomen. Over mijn ervaringen daar, te midden van het
legioen, heb ik een verhaal geschreven in het eerste nummer van het voetbaltijdschrift
Hard gras. Dat komt óók in die bundel, dat uit Vrij reizen trouwens ook. Van
recenseren en columneren is die maand niet veel gekomen. Maar daar ben ik nu weer
lekker mee bezig. Op een nieuwe computer. Heb ik aangeschaft om mezelf plezier
te laten houden in het schrijven.’

Juli
‘Beste Taslima Nasrin,’ zo begint Salman Rushdie op 13 juli een open brief die
in twintig kranten in heel Europa - in Nederland in Het Parool - gepubliceerd wordt.
‘Ik weet zeker dat je het inmiddels moe bent “de vrouwelijke Salman Rushdie” te
worden genoemd - wat een bizar en komisch creatuur zou dat trouwens zijn! - terwijl
je al die tijd dacht de vrouwelijke Taslima Nasrin te zijn. Het spijt me dat men je
mijn naam om de nek heeft gehangen.’
Aan de actie van Rushdie gaat al een even pijnlijke als woelige geschiedenis vooraf.
De Bengaalse schrijfster Taslima Nasrin wordt in 1993 door woedende
moslim-fundamentalisten vogelvrij verklaard na de publikatie van haar roman Lajja
(Schaamte), waarin ze opkomt voor de rechten van de in haar land onderdrukte
hindoe-minderheid. De Bengaalse regering verbiedt die roman, maar stelt Nasrin
wel onder de bescherming van lijfwachten. Die protectie vervalt begin juni als een
Indiase krant een interview met haar publiceert waarin zij veranderingen in de koran
bepleit. De regering vaardigt daarop een arrestatiebevel uit, en de politie begint een
klopjacht op de ondergedoken schrijfster. De gemoederen raken nog verder verhit
als op zaterdag 11 juni duizenden moslims in de stad Barisal de straat op gaan om
de dood van de schrijfster te eisen en als vervolgens ook haar familieleden door de
politie schijnen te worden gezocht. In een interview voor Der Spiegel verklaart Nasrin
weliswaar ‘niet bang’, maar wel ‘iedere minuut waakzaam’ te zijn. Dat interview is
haar echter al half mei afgenomen. Het bevat opnieuw forse kritiek op de islam en
de koran: ‘In naam van Allah worden vrouwen onderdrukt. In ons land wordt hen
zoveel onrecht aangedaan. De vrouw is de slaaf van de man. Het is mijn plicht op te
komen voor vrouwen. [...] De koran verhindert de vooruitgang van ons land. Die is
1400 jaar goed geweest voor Bangladesh, maar nu moeten we een moderne staat
worden.’ Tegen Gabriele Venzky van Die Zeit (8-7) zegt Nasrin, die inmiddels ook
een prijs van 100 000 Bengaalse Taka (zo'n kleine 4000 gulden) op haar hoofd heeft
staan: ‘In elk geval dwingt de fatwa mij tot werken.’ Een mars in de hoofdstad Dhaka
van 4000 moslims die opnieuw om de dood van Nasrin roepen, loopt op 26 juni uit
op een vechtpartij met aanhangers van de schrijfster, waarbij dertig mensen gewond
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Uitgeverij De Kern, die Lajja, een boek dat meer een reportage dan een roman is, in
een Nederlandse vertaling wil uitbrengen, kan na het arrestatiebevel geen contact
meer met de schrijfster krijgen. De Kern-redacteur Chris Herschdorfer is niet bevreesd
voor een Rushdie-effect. ‘We hebben er even over nagedacht, maar we zijn niet bang.
Welke boeken zou je niet allemaal moeten laten liggen als je dat wel was? We laten
ons niet dicteren door groeperingen die er ondemocratische ideeën op nahouden.’
Herschdorfer denkt niet dat er nóg een regering is (als de Iraanse in het geval van
Rushdie) die een fatwa tegen een schrijver aandurft. ‘In Bangladesh heeft de oppositie
ook hardop vragen gesteld en voeren vrouwen actie tegen de regering.’ Begin juli
wordt bekend dat Nasrin onderdak heeft gevonden in een westerse ambassade in
Dhaka en dat ze mogelijk asiel krijgt in Noorwegen. Maar daarvoor moeten de
autoriteiten in Bangladesh dan nog toestemming geven. Maandag 4 juli begint bij
verstek het proces tegen Nasrin wegens ‘opzettelijke belediging van de religieuze
gevoelens van moslims’. Antoinette Fouque, lid van het Europees Parlement, verklaart
in Parijs een fax van Nasrin te hebben ontvangen: ‘Ik ben in groot gevaar. De
fundamentalisten kunnen me ieder moment doden. Redt u mij alstublieft.’ Diezelfde
fax rolt op 5 juli ook binnen op de burelen van Amnesty International in Londen. De
open brief van Rushdie, waarin hij ook de overtuiging uitspreekt dat Nasrin spoedig
vrij zal zijn, wordt in dezelfde kranten gevolgd door gelijksoortige
solidariteitsbetuigingen van auteurs als Mario Vargas Llosa, Czeslaw Milosz en
Milan Kundera.
Solidariteitsinitiatieven voor Nasrin, tegen wie eind juli een tweede arrestatiebevel
wordt uitgevaardigd naar aanleiding van een bundel als ‘anti-islamitisch’
gebrandmerkte essays, worden aan alle kanten ontplooid. Door PEN, door Amnesty
International, door de Europese Unie. Ook Novib-redacteur Judith Uyterlinde heeft
op de Feministische Boekenbeurs in Melbourne (begin augustus) meer dan een
handelsmissie te vervullen. Ze probeert in overleg met de organisatie van de
Australische boekenbeurs een actie voor de vervolgde schrijfster op touw te zetten.
Maar haar plan mislukt. Later in Boekblad (26-8) vertelt ze waarom: ‘De aanwezige
Aziatische intellectuelen dachten zeer uiteenlopend over deze controversiële auteur.
“Ze wist wat ze over zichzelf uitriep, ze wist dat ze de wet overtrad en ze kende de
consequenties daarvan,” oordeelde Farida Akhter, toonaangevend publiciste en
directeur van de enige feministische boekhandel/uitgeverij Narigrantha Prabartana
in Bangladesh: “Met haar optreden heeft ze de vrouwenbeweging in Bangladesh
grote schade berokkend.” Nighat Said Khan was juist verontwaardigd over het gebrek
aan standvastigheid van Taslim Nasrin, die zich gedistantieerd heeft van een “verkeerd
geciteerde” uitspraak over de wenselijkheid van aanpassingen in de koran. “Wij
steken onze nek uit om haar te steunen en dan komt ze ineens met de bewering dat
ze het nooit zo bedoeld had. Ze had voet bij stuk moeten houden, ze staat niet alleen
in haar opvatting dat de koran herzien moet worden,” aldus de Pakistaanse uitgeefster.’
Bert de Groot van de Veen Uitgevers Groep wijst zijn collega Chris Herschdorfer
er op dat de titel van Nasrins boek in de voor september aangekondigde vertaling
van De Kern/Novib toch een wat onhandige is. L.J. Veen, laat hij weten, heeft
namelijk nog een leverbaar boek onder de titel Schaamte in het fonds. Van niemand
minder dan Nasrins lotgenoot Salman Rushdie. Door zowel op de cover als in het
colo-
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fon tevens de oorspronkelijke titel Lajja te vermelden, gaat Herschdorfer dat probleem
ondervangen.
Bij ontstentenis van een verkrijgbare Engelstalige editie behoort Bas Heijne tot
de weinigen die Lajja gelezen hebben. Hij bespreekt het boek in NRC Handelsblad
(4-8) en concludeert dat het geen literatuur is: ‘Nasrins boek is een onvervalste
pamfletroman en de schrijfster doet geen enkele poging dat te verhullen.’ Heijne
noemt het boek een aanklacht tegen fundamentalistische krachten en een pleidooi
‘voor een soort humanisme dat op het Indiase subcontinent de laatste jaren door veel
intellectuelen als onpraktisch en achterhaald wordt gezien’. De hartstocht van Nasrins
pleidooi maakt het, vindt Heijne, tot een ‘moedig’ en een ‘ontroerend’ boek.
Twee dagen voor het ultimatum van de rechtbank verstrijkt, op 6 augustus, verlaat
Taslima Nasrin haar schuilplaats en meldt zich bij de rechter. Ze doet dit om te
voorkomen dat haar bezittingen verbeurd worden verklaard. Na gehoord te zijn door
de rechter komt ze op borgtocht vrij. Half augustus verlaat ze haar land en reist naar
Zweden, ‘om te kunnen rusten en werken’.
Ondanks alle rumoer rond Taslima Nasrin blijft ook Salman Rushdie in de
zomermaanden de kranten halen. Op 16 mei krijgt hij in Wenen alsnog de Oostenrijkse
Staatsprijs voor Europese Literatuur, waarover in februari een rel uitbrak nadat bekend
werd dat een jury de schrijver daarvoor al meer dan een jaar geleden had voorgedragen
terwijl de Oostenrijkse overheid om veiligheidsredenen een prijsuitreiking niet
aandurfde. Diezelfde maand verschijnt in Engeland eindelijk ook de paperback van
de The Satanic Verses. Dat was bijna zes jaar na de originele hardback van het in
sommige moslimkringen verguisde boek. Hoewel ook de boekhandels van W.H.
Smith de paperback in voorraad hebben, zijn de Verses echter ook dan nog altijd
moeilijk te krijgen, bleek uit particulier onderzoek in een twaalftal Londense
boekhandels.
‘Slechts twee hadden uitgestald, geen van beide prominent, en één verklaarde een
beleid te voeren om het niet op voorraad te hebben,’ staat in een van de berichten in
het in juni verschijnende eerste nummer van de Rushdie Alert, een bulletin van The
International Rushdie Defence Committee. Het tweede nummer verschijnt op 7
augustus, de tweeduizendste dag van de fatwa.
Het Centrum voor het Kinderboek ziet af van huisvesting in De Waag aan
de Amsterdamse Nieuwmarkt. Het centrum, dat daar in september officieel geopend
had moeten worden met Het beest in Annie, een tentoonstelling rond de dieren in het
werk van Annie M.G. Schmidt, kan de extra gevraagde 500 000 gulden
restauratiekosten onmogelijk opbrengen.
John Fuegi roept in zijn biografie over Bertolt Brecht (1898-1956), getiteld
The Life and Lies of Bertolt Brecht (Harper-Collins), het beeld op van een
toneelschrijver die geen van zijn stukken geschreven zou kunnen hebben zonder de
systematische en uitvoerige bijdragen van drie vrouwen die zijn geliefden waren.
Daarmee is de ontluistering van de Oostduitse schrijvers nagenoeg compleet. Vorig
jaar al vielen Christa Wolf en Heiner Müller van hun voetstuk. De twee boegbeelden
van de DDR-literatuur zouden de Stasi gediend hebben. Thans valt de laatste culturele
icoon van het Oostduitse regime, Bertolt Brecht (1898-1956), aan gruzelementen.
De iconoclast is trouwens geen Duitser, maar een Amerikaan. John Fuegi beweert
dat van Die Dreigroschenoper (1928) maar zo'n vijf procent daadwerkelijk door
Brecht is geschreven. Het idee en overgrote deel van
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de tekst werden geleverd door Elisabeth Hauptmann, die maar 12,5 procent van de
inkomsten ontving. Twee volgende minnaressen, Margarete Steffin en Ruth Berlau,
droegen ruimhartig bij aan Der gute Mensch von Sezuan (1941) en Der kaukasische
Kreidekreis (1945). Ook de vroegste versie van Mutter Courage bevat talloze notities
van Steffin. ‘Zonder mij kreeg hij werkelijk niets voor elkaar,’ schreef ze in haar
dagboek. Volgens Fuegi lagen Brechts talenten op de korte baan. Hij was erg bedreven
in het afscheiden van gedichten, liedteksten en ballades. Na Steffins dood in 1941
stokte Brechts dramaturgische produktie onmiddellijk.

De maand juli van Paul Mennes
‘Ik ga nóóit op vakantie. Geen behoefte aan. Mijn vriend wel, dus heb ik zowat een
maand alleen thuis gezeten. De eerste twee weken van juli heb ik nog gewerkt. Ik
heb een job bij het Antwerpse filiaal van de FNAC - dat is een winkelketen voor
boeken en platen. De rest van de maand zat ik thuis aan mijn roman Tox te schaven
en vijlen en me af te vragen of ik er goed aan deed om mijn boek te publiceren. Het
was een dilemma. Als ik het nu niet deed zou ik het nooit doen. En aan de andere
kant: als ik het wel deed, zat ik er voor eeuwig aan vast. Zoiets valt niet meer
ongedaan te maken. En inderdaad, Tox ligt sinds eind oktober in de boekhandel. Ja,
ook bij de FNAC. Ik werk daar op de muziekafdeling, maar ik heb uitzicht op de
boeken. Soms zie ik mensen minutenlang rond mijn boek dralen. Ze pakken het op,
bladeren er in, leggen het weer weg, pakken het nog eens op, en kopen het ten slotte...
of niet.
Gelukkig kreeg het boek onmiddellijk veel aandacht, misschien omdat er weinig
nieuws is verschenen tussen de vorige lichting - die van Lanoye, Hertmans en
Brusselmans - en die van mij. Buitendien verscheen mijn boek in Vlaanderen tegelijk
met Jonge sla, een bloemlezing verhalen van jonge Vlaamse schrijvers. Het gedoe
in Nederland rond de Generatie Nix en Zoetermeer is mij in eerste instantie ontgaan.
Ik kende geen van die schrijvers. Maar met sommigen heb ik wel wat. Ik heb laatst
Het uur van lood van Rob van Erkelens gelezen. Daar herkende ik dingen van mezelf
in, zij het dat híj een veel dikker boek schreef. De eerste versie van Tox telde
vierhonderd bladzijden. Heb ik in dertien dagen geschreven. Mijn vriend wilde per
se naar de opening van Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993. Ik had er geen zin in,
kroop die dag uit pure recalcitrantie achter mijn tekstverwerker en ben vanuit het
niets begonnen. Toen Jan Bosteels* mij vroeg werk in te sturen, heb ik mijn roman
eerst bekort. Boeken die je in de trein op en neer van Antwerpen naar Amsterdam
kunt uitlezen, hebben wat mij betreft de ideale omvang. Ik wilde een makkelijk
leesbaar boek schrijven rond het Orpheus en Eurydice-thema. Voor de liefhebbers
zitten er wel allerlei literaire grapjes en verwijzingen in, maar zoiets moest er niet
van afspatten.’

*

Jan Bosteels is uitgever-redacteur van Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, de uitgeverij van Paul
Mennes.
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Meulenhoff-directeur Maarten Asscher bericht de ‘vaste relaties’ van uitgeverij
en verspreidingscentrum Kritak op 18 juli dat ‘André van Halewyck met
onmiddellijke ingang zijn functie als directeur van Verspreidingscentrum Boekhuis
Weesp-Leuven N.V. en Uitgeverij Kritak heeft neergelegd. Aan deze beslissing ligt
een verschil ten grondslag omtrent het bij Uitgeverij Kritak te voeren zakelijke beleid.’
Van Halewyck noemt het in een
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reactie in Boekblad ‘onbegrijpelijk’ dat hem tijdens een vergadering op het
accountantskantoor van Kritak te verstaan is gegeven dat hij niet meer op de uitgeverij
mag komen: ‘Als ze mij een falend bedrijfsbeleid in de schoenen willen schuiven,
wijs ik erop dat onder mijn leiding de omzet de afgelopen jaren is verviervoudigd,
en dat in een moeilijke markt als de Vlaamse.’
Vlaanderen is in last door de bruuskheid waarmee de hoge heren van het Hollandse
uitgeversconcern André van Halewyck op staande voet hebben ontslagen. Van
Halewyck behoort tot de oprichters van de in 1968 uit de studentenbeweging
voortgekomen uitgeverij Kritak, die onder zijn handen uitgroeide tot een
toonaangevende Vlaamse uitgeverij van geëngageerde non-fictie en literatuur. In
1983 kwam Kritak, met behoud van redactionele autonomie, onder de zakelijke
leiding van Meulenhoff, en in het voorjaar van 1993 fuseerde de uitgeverij met het
eveneens tot Meulenhoff & Co. behorende Manteau in een personele unie.
Delicaat is een brief waarin circa negentig Kritak-auteurs hun solidariteit betuigen
met de op straat gezette Van Halewyck. De brief zinspeelt er op dat veel auteurs Van
Halewyck zullen volgen als hij een nieuwe uitgeverij opricht. Maarten Asscher raakt
niet in paniek van deze tijdingen, maar zou het toch betreuren als de vaste auteurs
‘niet ons vertrouwen in de toekomst van Kritak delen en elders gaan publiceren’.
Asscher heeft in de krant gelezen dat Van Halewyck het ontslag juridisch wil
aanvechten. Hij wacht af: ‘Zodra ons dat bericht formeel bereikt, zullen we dat
zorgvuldig bestuderen, zoals we de hele affaire zorgvuldig hebben afgehandeld.’
Degenen die Meulenhoff nu meedogenloosheid, kilheid en bevoogding verwijten,
zullen het daar niet mee eens zijn. ‘Wie iemand op staande voet ontslaat, kan ook
alleen maar in formele zin zorgvuldig handelen,’ zegt Asscher daarop. ‘We hebben
hem niet zomaar ontslagen. In ons persbericht hebben we gesproken van een
onoverbrugbaar verschil van inzicht in het zakelijk beleid. Een goed verstaander
begrijpt dat er dan meer aan de hand is geweest.’ Geruchten dat een als fraude
uitgelegde administratieve nalatigheid door Meulenhoff zou zijn aangegrepen om
tot ontslag over te gaan, wil Asscher bevestigen noch ontkennen. De Vlaamse
cultuurminister Hugo Weckx heeft in De Morgen zijn verontrusting over het ontslag
uitgesproken, maar realiseert zich dat ‘de overheid op de markt zelf niet kan ingrijpen’.
Hij is niet de enige bezorgde cultuurwachter. In Vlaanderen bestaat het gevoel dat
Hollandse uitgevers opereren als een bende doorgefourneerde kolonisten die het
Vlaamse literatuurbedrijf leegplunderen. De vrees voor een fusie tussen Manteau
(een andere Vlaamse werkmaatschappij van Meulenhoff & Co.) en Kritak is groot.
Asscher daarover: ‘Ik kan alleen maar zeggen dat we dat niet van plan zijn. Door
middel van een openbare procedure willen we over enkele maanden een nieuwe
directeur hebben. En dat zal een Vlaming zijn.’ Tot die tijd worden de taken van Van
Halewyck waargenomen door Wim Verheije (directeur van het zusterbedrijf Manteau).
Of de troonopvolger van Van Halewyck veel auteurs tot zijn gevolg zal kunnen
rekenen, staat nog te bezien. In De Morgen kondigt de ontslagen directeur strijdlustig
aan dat hij binnenkort een nieuw initiatief wereldkundig gaat maken. Hij is al bezig
met de financiële onderbouwing, maar noemt het echte kapitaal van een uitgeverij
de auteurs. Als die auteurs Van Halewyck in groten getale gaan volgen, dan staat
Meulenhoff voor een ernstig probleem. Het zou
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voor de status van een literaire uitgeverij immers catastrofaal zijn om in één klap
namen als Gie Bogaert, Stefan Hertmans, Guido van Heulendonk, Pol Hoste, Koen
Peeters, Brigitte Raskin en Erik Spinoy kwijt te raken. Maarten Asscher noemt die
speculaties voorbarig.
De Van Halewyck-affaire suddert nog na als Meulenhoff en Humo
overeenkomen dat het Vlaamse weekblad het nieuwe boek van Gabriel García
Márquez, Over de liefde en andere duivels, integraal voorpubliceert. Vlaamse
boekverkopers zijn woedend en noemen het ‘onbegrijpelijk dat Meulenhoff de
roman eerst aan de boekhandelaars verkoopt en dan zonder enige mededeling beslist
om het boek aan een weekblad te verkopen voor het aan de boekhandel is uitgeleverd.’
Meulenhoff-directeur Laurens van Krevelen laat weten dat die zienswijze nuancering
verdient. In werkelijkheid, zegt hij, gebeurt de voorpublikatie in vijf delen en ligt
het boek al na de tweede aflevering in de winkel. En bovendien: ‘Met het vorige
boek van Márquez, twee jaar geleden, hebben we precies hetzelfde gedaan. Toen
was het een groot succes en kregen we complimenten van de Vlaamse boekhandel,
die toen vooraf ook niet in de actie gekend was.’
De najaarscatalogus van uitgeverij Meulenhoff gaat vergezeld van een collector's
item. Op een inlegvel verklaren Hans van Straten, Martin Ros en Bas Lubberhuizen
dat zij wensen ‘Marcel Möring en zijn uitgever van elke blaam gezuiverd te zien’.
Möring plagieerde kortom niet in zijn roman Het grote verlangen, zoals eind vorig
jaar gesuggereerd werd in het door Hans van Straten geschreven boekje Plagiatoren
trekken voorbij: ‘De door ons gesignaleerde overeenkomst tussen een passage in Het
grote verlangen van Marcel Möring en een korte scène uit de film Roma van Federico
Fellini blijkt, naar de auteur aannemelijk heeft gemaakt, op toeval te berusten.’
Lubberhuizen was als uitgever betrokken bij Plagiatoren trekken voorbij. Martin
Ros besprak het boek destijds in zijn rubriek voor de TROS-radio.
Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor
de Letteren zien zich geconfronteerd met forse bezuinigingen. Het Produktiefonds
moet in 1995 438 000 gulden bezuinigen, terwijl het Fonds voor de Letteren dat jaar
te maken krijgt met een korting van 963 000 gulden. De kortingen zijn doorgevoerd
tijdens een laatste bezuinigingsronde van het kabinet Lubbers. In een brief naar
aanleiding van de bezuiniging schrijft Frank Ligtvoet (directeur van het
Produktiefonds) dat het werk van zijn instelling door de ingrijpende korting onder
druk komt te staan: ‘Juist nu de Nederlandse literatuur, mede door de inspanningen
op de Frankfurter Buchmesse 1993, in het buitenland een doorbraak beleeft, de
literaire tijdschriften eindelijk weer onderwerp zijn van een levendig debat, en een
zo lang gewenste reeks Nederlandse Klassieken op stapel staat, is een dergelijke
korting funest en in strijd met de beleidsuitgangspunten van het ministerie van WVC
geformuleerd bij de recente oprichting van het Fonds.’ Het Fonds voor de Letteren
stelt in een brief van 16 augustus dat het Fondsbestuur geen mogelijkheden ziet de
bezuinigingen te verwerken en kondigt aan zich tegen ‘deze categoriale
bezuinigingsmaatregel’ te verzetten.
A Son of the Circus, de nieuwe roman van John Irving, verschijnt niet in één,
niet in twee, maar in drie verschillende edities tegelijk op de markt. Daar komt nog
bij dat de Nederlandse vertaling, onder de titel Een zoon van het circus, enkele weken
later uitkomt. De Amerikaanse editie is van Random House, de Engelse van
Bloomsbury, en dan is er ook nog een Nederlandse editie van An-
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thos, die dit boek zowel vertaald als onvertaald uitgeeft. Anthos-directeur Robbert
Ammerlaan verklaart al maanden eerder - op het moment waarop hij bekend maakte
de rechten voor het Nederlands taalgebied te hebben gekocht van Irvings vrouw en
agente Janet Irving - dat die handelwijze voortkomt uit de constatering dat ‘een niet
te onderschatten deel van het Nederlands koperspubliek werk van favoriete
Engelstalige auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen’, en uit verzet tegen de
zogenaamde early export editions, het verschijnsel dat Engelstalige uitgevers boeken
waarvan veel verwacht wordt eerder op het Europese vasteland distribueren dan in
eigen land. Ammerlaan zegt eerder met Irvings vorige roman en dit jaar nog met The
Secret History van Donna Tartt tot eigen schade te hebben ondervonden hoe
substantieel die markt kan zijn. Van Tartts boek zijn op de Nederlandse markt in
ruim een jaar tijd tussen de 14 en 15 000 Amerikaanse hardcovers verkocht alsmede
60 000 exemplaren van de Britse Viking-editie. Om die reden heeft Ammerlaan zelf
de rechten voor een Engelstalige editie voor Nederland en Vlaanderen gekocht.
Daarmee kan hij de aanvoer van geïmporteerde en concurrerende Engelstalige edities
niet tegengaan.
In 1993 publiceerde uitgeverij G.A. van Oorschot de roman A Suitable Boy van
Vikram Seth uitsluitend in een Engelstalige editie. Dat was een unicum. Nu is Anthos
de eerste Nederlandse uitgever die een boek tweetalig op de markt brengt. ‘En
waarschijnlijk niet de laatste,’ zegt Ammerlaan. ‘Ik denk dat een aantal uitgevers
van succesvolle Engelstalige auteurs te zijner tijd mijn voorbeeld zal volgen.’ Met
name importeur Van Ditmar windt zich op over de marktbewegingen van Ammerlaan.
In samenwerking met Random House zorgt Van Ditmar er voor dat de importeditie
van A Son of the Circus, in Amerika gepland voor 3 september, al een volle maand
eerder in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar is, en tegen een uiterst voordelige
prijs die een stuk lager ligt dan de geplande Anthos-uitgave. Anthos slaat terug door
onmiddellijk ook de eigen Engelstalige uitgave uit te leveren tegen een concurrerende
prijs. Rondom de uitgave van Joseph Hellers nieuwe roman Closing Time raken Van
Ditmar en Anthos trouwens in eenzelfde strijd verwikkeld. Bij Van Ditmar kan men
kort zijn over deze geldverslindende strijd, waarvan op termijn alleen de koper beter
wordt. ‘Als iedereen zijn eigen Engelstalige edities ging maken, kon de hele
boekenimport wel opgedoekt worden. Wie oorlog wil, kan dat krijgen,’ laat het
bedrijf in Boekblad (9-12) aan verslaggever Ed van Eeden weten.
Elias Canetti overlijdt 14 augustus in Zürich op 89-jarige leeftijd. De
Oostenrijkse (maar in Bulgarije geboren) auteur was een van de laatste nog levende
modernistische schrijvers. Tot zijn bekendste boeken behoren Vliegenpijn, Het
geheime hart van het uurwerk, Massa & Macht, en vooral Het Martyrium. Piet de
Moor beschouwt Canetti in een terugblik op zijn werk in De Standaard (28-8) als
een schrijver die de taal als instrument gebruikt heeft om ‘de machtskernen bloot te
leggen en ze te verbrijzelen’. Canetti heeft dat, schrijft hij, ‘onafgebroken gedaan,
zowel in zijn monumentale roman Het Martyrium (Die Blendung, 1935) als in de
niet catalogiseerbare studie Massa & Macht (1960), in zijn toneelstukken en
aforistische notities.’

De maand augustus van Désanne van Brederode
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‘Vlak voor mijn debuut Ave verum corpus in augustus verscheen, werd ik plotseling
heel bang voor wat er zou gaan gebeuren. Ik was bang dat ik door het boek
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ruzie met mensen zou krijgen en dat ik voortdurend uit zou moeten leggen wat ik er
allemaal mee bedoelde. Toen het boek er eenmaal echt was, wilde ik er eigenlijk
liever niets meer mee te maken hebben.
Spoedig na het verschijnen van Ave verum corpus kwamen de recensies. Ik ben
nooit zelf gaan kijken of ik ergens besproken werd, haast altijd werd ik er door
anderen op geattendeerd. Zo'n beetje de eerste recensie die ik onder ogen kreeg was
die van Arjan Peters in de Volkskrant. Die was zeer negatief. Maar omdat ik diezelfde
dag een hele goede recensie in Trouw had, raakte het me niet zo. Pas de volgende
dag merkte ik dat ik toch heel erg in de put zat door die recensie. Ik was erdoor
geconfronteerd met het fenomeen criticus: iemand die je helemaal niet kent en die
allerlei dingen over je kan zeggen waaraan je vervolgens niets kunt doen, niets kunt
toevoegen. Zo'n man pretendeert je hele karakter door te hebben terwijl je nooit een
avondje met hem op stap bent geweest - maar ja, ook dan had hij dat niet gekund.
Het slechte van de media vind ik dat je tegenwoordig al na één pophit meteen een
fanclub hebt. Dat is bij schrijvers ook zo. Ik vind het gek dat je na een boek meteen
schrijver wordt genoemd. Ik zie mezelf helemaal nog niet als een schrijver - in een
bepaald opzicht natuurlijk wel: dat ik schrijvend in het leven sta.
Al die aandacht van de pers was leuk, de interviews kwamen mooi gedoseerd. Ik
heb nooit het gevoel gehad van hot naar her te rennen. In september ben ik op het
Crossing Border Festival voor Esther Freud ingevallen en heb ik voor een groot
publiek voorgelezen, wat ik ook erg leuk vond.
Wat na het verschijnen van Ave verum corpus veranderde, was mijn houding ten
opzichte van vrienden en kennissen. Vanaf dat moment voelde ik een constante gêne
in hun aanwezigheid. Of het boek werd krampachtig stilgezwegen óf er werd een
hele avond alleen maar over het boek gesproken. Ik vind het een erg ongemakkelijk
idee dat iemand mijn boek heeft gelezen, zeker vrienden. Bovendien is het moeilijk
uit te maken of men nu op feestjes met je praat omdat ze je leuk vinden of omdat je
een boek hebt geschreven. En wil je dan niet over je boek praten, dan vinden ze je
plots een arrogante trut.’

September
Anthony Mertens treedt per 1 september in dienst van uitgeverij Querido. Hij
‘laat een glanzende carrière achter zich als universitair docent aan het Instituut voor
Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam en zal bij velen bekend zijn als
toonaangevend criticus van De Groene Amsterdammer,’ schrijft Querido-directeur
Ary Langbroek in een gnuivend persbericht. Mertens, die volgens Langbroek ‘niet
alleen voor de verlichting maar ook voor de verdieping’ is aangetrokken, wilde na
twintig jaar op de universiteit iets anders gaan doen, al heeft dat ook consequenties
voor zijn positie als literair criticus: ‘Dat is nu afgelopen! Ik kan moeilijk als redacteur
van Querido Nederlandse literatuur blijven bespreken. Maar essays en grotere stukken
over buitenlandse auteurs blijf ik schrijven. Ik wil een paar boeken kunnen schrijven.’
De debuutroman Het meesterstuk van Anna Enquist krijgt wel minder
polemische maar niet veel minder negatieve recensies dan haar derde bundel Een
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nieuw afscheid, die eerder dit jaar door veel critici werd afgekraakt. Hans Warren
(Utrechts Nieuwsblad, 3-9) vindt haar proza op dat van een zondagsschrijver
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lijken, zo breedsprakig als het is. Maar hij ontwaart ook ‘prachtige passages’ tussen
alle ‘wijdlopige en onhandige’ gedeelten door: ‘Dat Anna Enquist geen geroutineerde
auteur is, heeft ook zijn voordelen. Het geeft haar werk iets fris, iets nieuws. In elk
geval is haar roman geen gelikt produkt geworden. Integendeel, Het meesterstuk
bruist van vitaliteit.’
Genadelozer is Reinjan Mulder in NRC Handelsblad (2-9). Hij vraagt zich af op
welke gronden de Duitse uitgever Luchterhand de rechten van het boek nog voor
verschijnen in Nederland heeft gekocht en hij hekelt de promotionele activiteiten
van de uitgever waardoor haar roman ‘in een oplage van 20 000 exemplaren de
boekhandels wordt ingedragen’: ‘Het meesterstuk heeft zeker kwaliteiten, het boek
snijdt een interessante problematiek aan, en het bevat een aantal meeslepende
sfeerbeelden die de meesterhand van de dichter verraden, maar het rammelt nog aan
alle kanten.’ Ook Carel Peeters (Vrij Nederland, 2-9) kan er geen meesterstuk in
zien: ‘Er wordt in Het meesterstuk met de suggestie van diepte ad hoc geschreven
en gedacht. Hoeveel echt leven en drama er ook in wordt gepompt, wat ontbreekt is
de dwang om er in te geloven.’
De jury vande AKO Literatuur Prijs 1994, bestaande uit Frans Andriessen
(voorzitter), Jessica Durlacher, Marcel van Nieuwenborgh, Arjan Peters, Frans
Roggen en Aleid Truijens, maakt op 13 september de titels bekend van de zes boeken
die ze genomineerd heeft. De AKO-shortlist telt maar één doublure ten opzichte van
die van Libris. Alleen De harde kern 2 van Frida Vogels behoorde, als winnend boek,
ook al tot de voor de Libris Literatuur Prijs 1994 genomineerde titels. De keuze voor
Nicolaas Matsier (Gesloten huis), Rascha Peper (Rico's vleugels), Patricia de
Martelaere (Een verlangen naar ontroostbaarheid), G.L. Durlacher (Quarantaine),
F. Springer (Bandoeng-Bandung) én Frida Vogels betekent dat er voor elk wat wils
tussen zit: drie vrouwen en drie mannen, en vier keer fictie naast twee keer non-fictie,
te weten van Durlacher en De Martelaere, die echter in haar eentje de Vlaamse weelde
moet dragen. Het geheel van de nominaties wekt de indruk dat de jury geopteerd
heeft voor boeken met een meer dan gemiddelde ontroeringsfactor. Zelfs de
essaybundel van Patricia de Martelaere, die er in slaagt van filosofie ‘iets
aangrijpends’ (Herman de Coninck) te maken, vormt daarop geen uitzondering. Het
was ditmaal misschien ook een onontbeerlijk criterium, aangezien men de apotheose
van de achtste AKO Literatuur Prijs - de aanwijzing van het winnende boek - overlaat
aan een forum van zo'n dertig doorsnee-literatuurlezers. Dat forum kan de jury nu
onmogelijk verwijten als gedeformeerde beroepslezers te veel oog te hebben gehad
voor doorgecomponeerde literatureluur, waarmee niet gezegd is dat afvallers als
Benno Barnard (Het gat in de wereld), Carl Friedman (Twee koffers vol), Nelleke
Noordervliet (De naam van de vader), Arnon Grunberg (Blauwe maandagen) en de
zelfs - en zeer ten onrechte - op de longlist afwezige Thomas Rosenboom (Gewassen
vlees) tot die categorie behoren. Die longlist had het totaal van 341 ingezonden titels
na een eerste schifting eind juni al teruggebracht tot 28 titels.
De vernieuwing in procedure heeft te maken met het opstappen, mei 1993, van
het oude stichtingsbestuur dat de beproefde AKO-formule meenam naar sponsor
Libris. De AKO-prijs moest iets anders verzinnen en besloot voortaan wel ‘literair’,
maar ‘niet elitair’ te zijn en de formule drastisch te revitaliseren: ‘Doel was en is een
wel literaire doch niet elitaire prijs waarmee een breder publiek
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zich sterker kan identificeren, zonder dat overigens de kwaliteitsreputatie [...] in het
gedrang komt.’ Wat Libris vergeefs probeerde, lukt trouwens wel de AKO Prijs: een
complete en rechtstreekse uitzending (zaterdag 22 oktober) van de prijsuitreiking in
het programma van Sonja Barend.
Uitgeveren (kinderboeken)schrijver Henk Figee overlijdt 17 september op
46-jarige leeftijd. Hij was lange tijd leraar Nederlands, een baan die hij vanaf begin
jaren tachtig combineerde met het schrijven van literaire kritieken in De Waarheid
en later in het Utrechts Nieuwsblad. Eind jaren tachtig werd hij uitgever, eerst bij
De Boekerij waar hij in enkele jaren tijd een gerespecteerd literair fonds opbouwde
onder de naam Amber, en de laatste jaren bij Nijgh & Van Ditmar/Leopold, waar
hij met zijn verfijnde literaire smaak nog meer ontdekkingen deed. Tot de auteurs
die hij in Nederland introduceerde behoren Nicholson Baker, Harold Brodkey, Jung
Chang, Roddy Doyle, Romesh Gunesekera, Blake Morrison en Dubravka Ugrešić.
Intussen bouwde hij als schrijver ook een eigen oeuvre op, bestaande uit een
autobiografische roman (Brandglas) en vele kinderboeken, waaronder bekende titels
als Striep en de Jesse Pantoffel-reeks. Dubravka Ugrešić, een van de vele auteurs
met wie hij ook persoonlijk bevriend raakte, schrijft in Vrij Nederland (1-10) in een
in memoriam: ‘Een oude, beroemde professor, die nu niet meer onder de levenden
is, leerde me ooit dat de intelligentie van de mens door drie eigenschappen wordt
bepaald: nieuwsgierigheid, gevoel voor humor en onvoorspelbaarheid. Henk Figee
was nieuwsgierig en bezat een groot gevoel voor humor. De derde eigenschap,
onvoorspelbaarheid, bewaarde hij bescheiden voor het einde. Daardoor kwam dat
einde zo vreselijk abrupt. Het is alsof we een harde stomp in onze maagstreek hebben
gekregen en geen adem meer kunnen krijgen.’ Zijn vriend Ed van Eeden schrijft in
Boekblad (23-9): ‘Het is werkelijk ondenkbaar en onverdraaglijk dat Henk Figee er
niet meer is. Ik mis hem nu al. Mijn oudste dochtertje, een van Henks trouwste
lezertjes, ook. Toen ze hoorde dat Henk overleden was, constateerde ze geschrokken:
“O, maar dan komen er ook geen boekjes meer van Jesse Pantoffel!” Ik wou dat ik
hem dat nog had kunnen vertellen.’
Adriaan van Dis vertelt in een interview voor NRC Handelsblad (16-9) aan
Pieter Steinz wat hem voor ogen heeft gestaan met zijn zojuist verschenen nieuwe
roman Indische duinen: ‘Met Indische duinen heb ik een case-study willen schrijven
van een typisch tweede-generatieslachtoffer, maar ik wilde niet vervallen in begrippen
als “Freud” en “analyse” en al die andere enge woorden uit de wereld van de
hulpverlening. De ik-figuur is bezig zichzelf te ontrafelen - zonder dat het er
duimendik bovenop ligt. [...] Er zitten grote autobiografische kanten aan het boek,
maar ik wil dat het gelezen wordt als een gewone roman, over een gezin van [Indische]
repatrianten dat in een land komt dat het te druk heeft met zichzelf om moeiteloos
vreemdelingen op te nemen. [...] Ik wilde niet vastzitten in het keurslijf van de
autobiografie. Ik heb dingen bedacht en verhevigd om de herinneringen die ik had
een goede plaats te geven.’
‘In Indische duinen doet Van Dis zijn autobiografische debuut Nathan Sid nog
eens over,’ merkt Arnold Heumakers op in zijn recensie in de Volkskrant (30-9).
‘Opnieuw komen we het Indische gezin in het Noordhollandse duindorp tegen, de
strenge vader, de sterrenwichelende moeder, de drie gekleurde halfzusters en het
ziekelijke zoontje, de jongste van het stel, nog in Indië verwekt maar in Hol-
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land geboren.’ Dat lijkt voer te zijn voor een argumentatie waarin de roman wordt
neergezet als een herhalingsoefening. Maar die kant gaat Heumakers niet op. Hij
constateert slechts dat Van Dis in zijn familie een rijke literaire bron heeft, want ‘aan
haar dankt hij het materiaal waarvan hij nu al tot twee keer toe een geslaagd boek
heeft weten te maken.’ Ook Carel Peeters ontkomt in zijn recensie in Vrij Nederland
(24-9) niet aan een vergelijking met Nathan Sid. Dat boek, schrijft hij, ‘verhoudt
zich tot Indische duinen als een boos sprookje tot de barre werkelijkheid. [...] Indische
duinen is een genadeloze autobiografische roman. Hier wordt een familie ontluisterd.’
Vlaanderen eert zijn schrijvers niet stelt Yves T'Sjoen in een beschouwing
in Ons Erfdeel (september/oktober 1994). Hoezo dan niet? ‘Vanuit editorisch oogpunt
is het droevig gesteld met onze Vlaamse schrijvers. De herdrukken die van hun literair
werk bestaan, zijn geenszins betrouwbaar; de kleine groep auteurs van wie het oeuvre
waardevol genoeg werd bevonden om het verzameld werk uit te geven, verdiende
beter dan een editie met hiaten, tekstcorrupties en onverantwoorde ingrepen. De
verzamelde werken van Van de Woestijne, Vermeylen en Teirlinck huldigen elk hun
eigen editieprincipes; de teksten zijn in sommige gevallen niet alleen onvolledig, ze
nemen zonder scrupules de talrijke zetfouten uit eerdere drukken over. Vlaanderen
hinkt vreselijk achterop als het aankomt op het nauwgezet editeren van literaire en
historische teksten.’ In Nederland is men al veel verder met het uitbrengen van
historisch-kritische edities van belangrijke auteurs, zoals van J.H. Leopold, J.C.
Bloem, M. Nijhoff, Nescio, Multatuli, Six van Chandelier en Vondel. Maar in
Vlaanderen? ‘Alle Verzamelde Werken, Verzamelde Gedichten en Volledige Werken
die tot op heden zijn verschenen, munten uit door een gebrek aan wetenschappelijke
fundering en doen bepaald geen recht aan de tekst zoals die door de auteur is
geïntendeerd. [...] Ondanks de verzamelde werken en afgezien van de omvang en
betekenis van het beschikbare handschriftelijke materiaal in de nalatenschappen
bestaat de behoefte aan een betrouwbare editie van de gedichten van Paul van Ostaijen,
Karel van de Woestijne, Guido Gezelle, Richard Minne, Jan van Nijlen, Paul Snoek
en anderen. Ook het proza of tenminste toch enkele klassieke werken van Willem
Elsschot, Cyriel Buysse, Stijn Streuvels, Gerard Walschap, de grotesken van Van
Ostaijen, de twee versies In 't Wonderjaer 1566 (1837) en Het Wonderjaer 1566
(1843) van Conscience en zoveel meer waardevolle literaire teksten zijn toe aan een
wetenschappelijk verantwoorde, becommentarieerde editie.’

De maand september van Rascha Peper
‘Het was een acclimatiseringsmaand. Heel augustus was ik in Nigeria. Terug in
Nederland moest ik wennen aan de dagelijkse sleur en proberen de draad op te pakken
van het boek dat ik aan het schrijven was. Ik heb mijn computer nog meegenomen
naar Afrika, maar had geen inspiratie. Omdat mijn verhaal zich elders afspeelt, zal
ik maar zeggen. Ik was net weer een beetje op gang gekomen toen ik hoorde dat mijn
roman Rico's vleugels genomineerd was voor de AKO Literatuur Prijs. Maar om nou
te zeggen dat die nominatie heeft bijgedragen tot de kleur van die maand? Niet
noemenswaard. Ik ben nuchter genoeg om dat allemaal niet zo zwaar te nemen. Heel
dat prijzengedoe is toch één loterij. Want ach, zo'n jury, hoe gaat dat? Die moet ook
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was beoordeeld te worden door een groep goede lezers. Je wordt altijd beoordeeld
door critici. Zijn óók goede lezers, maar die hebben zoveel redenen om jou niet te
moeten of om mitsen en maren aan te brengen. Niet dat ze me persoonlijk kennen
hoor, want ik beweeg me nauwelijks in het literaire circuit. Aan de oordelen van
kennissen en mensen in je omgeving heb je vaak ook niet zo veel. Je hebt de neiging
hun complimenten als plichtplegingen op te vatten.
Die avond van de uitreiking in het programma van Sonja Barend pakte trouwens
anders uit dan ik gehoopt had. Het werd een tamelijk onelegante, platte vertoning.
Alles moest in vijftig minuten rondgebreid worden. Dus werd er over die boeken
helemaal niets verteld en was er ook geen echte discussie tussen de forumleden. Toch
blijf ik het idee van een beoordeling door niet-professionele lezers aardig vinden.
Wat die nominatie vooral teweeg heeft gebracht, is dat ik plotseling veel meer
aanvragen voor lezingen kreeg. Ik stond daar altijd nogal aarzelend tegenover, deed
het ook nauwelijks - maar de praktijk valt mee. Gewone lezers merken vaak dingen
op die geen criticus ziet. Nu, na vier boeken, beschouw ik mezelf als een fulltime
schrijver. Voordien gaf ik les. Ik ben neerlandicus. Heláás, zeg ik altijd, want ik vind
dat neerlandici te veel behept zijn met literaire normen en waarden. Als schrijver
moet je die vergeten en je intuïtie gebruiken, wat me inmiddels aardig gelukt is, denk
ik.’

Oktober
Boekenlezers vinden, vaker dan de laatste jaren het geval was, iets van hún gading
terug op de Nederlandse en Vlaamse televisie. In het najaar starten op de
Nederlandse televisie liefst twee echte boekenmagazines: Ik heb al een boek (KRO)
en Nachtsalon (VPRO). Nog in september beginnen de dertien wekelijkse uitzendingen
- op late maandagavonden - van Nachtsalon, het literaire programma waarin
presentator Michaël Zeeman ‘de passie van het lezen’ wil overbrengen.
Op 2 november is de eerste uitzending van Ik heb al een boek, dat daarmee terug
is van weggeweest. Het programma was door de KRO al in ‘de ijskast’ gezet, wat in
omroeptermen betekent dat zo'n programma ten dode is opgeschreven. Het werd
daar weer uit gehaald nadat het door de Europese Commissie werd uitgeroepen tot
‘het meest ideale programma tot bevordering van het lezen’. Het programma, dat
gepresenteerd wordt door Aad van den Heuvel en Martin Ros, richt zich op het brede
assortiment van de boekhandel - van kookgidsen en stripboeken tot biografische
studies en lijvige literaire werken. Die presentatie vanuit de breedte van het
boekenaanbod is ook een reden waarom het Centraal Boekhuis ruimhartig 300 000
gulden in Ik heb al een boek wilde steken. Eenzelfde bedrag investeert het voormalig
ministerie van WVC, en de rest (zo'n 900 000 gulden) wordt door de KRO zelf
gefinancierd. De redactie van Ik heb al een boek stelt wekelijks een tipvijf samen.
Het daaruit naar voren komende Boek van de Week is de daarop volgende zeven
dagen tegen een korting van f 2,50 te verkrijgen bij de erkende boekhandels. De actie
wordt gecoördineerd en met een promotiebudget van 250 000 gulden ondersteund
door de Stichting CPNB.
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Schrijvers en boeken komen op de Nederlandse televisie verder onder de aandacht
in talkshows als van Ischa Meijer (I.S.C.H.A, RTL5), Karel van de Graaf (Karel,
AVRO), Sonja Barend (Sonja op zaterdag, VARA) en Hanneke Groenteman (De
Plantage, VPRO) en in het pro-
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gramma Kunstmest (NOS), dat gepresenteerd wordt door Mieke van der Wey. Ook
de BRT-televisie brengt dit najaar nieuwe culturele programma's. Op TV 2. gaat het
culturele magazine Geen kaas, geen spektakel draaien. Het is een
maandagavondprogramma, gepresenteerd door Kurt van Eeghem, waarin telkens
vijf onderwerpen behandeld worden ‘die in de afgelopen dagen of komende week
actualiteitswaarde hebben [gehad], en zich voornamelijk afspelen in de wereld van
theater, show, muziek, kunst en zo meer.’ Op TV 1 handhaaft de BRT het
kunstprogramma Ziggurat met daarin de maandelijkse rubriek Wie schrijft die blijft.
De achttiende editie van Het andere boek, op 1 en 2 oktober in de Stadsfeestzaal
in Antwerpen, wordt zoals altijd bezocht door een keur van buitenlandse schrijvers.
Aanwezig zijn onder anderen: Blake Morrison, Alain de Botton, Antonio Muñoz
Molina, Lesley Glaister, Lisa Bresner en Peter D. Kramer, maar de verslaggever van
De Morgen (3-10) noemt als hoogtepunten de debatten over Stalin en Cuba, het
bezoek van schrijvers als Jeroen Brouwers en Adriaan van Dis en het jeugdprogramma
van Marc de Bel. Ook maakt André van Halewyck in Antwerpen bekend dat zijn
nieuwe uitgeverij van de grond komt. Hij heeft, aldus De Morgen, 15 van de
benodigde 20 miljoen frank bij elkaar (‘Honderd procent Vlaams kapitaal,’ meldt
Van Halewyck) en al een uitgavenprogramma op stapel staan.
Dat goede nieuws laat onverlet dat de helft van de Vlamingen nooit een boek leest
en bijna zestig procent al een jaar lang geen boek heeft gekocht, zoals blijkt uit een
op 21 oktober wereldkundig gemaakt onderzoek naar lees-, leen- en koopgedrag in
Vlaanderen dat werd uitgevoerd in opdracht van cultuurminister Hugo Weckx en de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB). Dit terwijl de
verkoop van boeken in 1993 wereldwijd met 5 procent is gestegen ten opzichte van
1992. De mondiale omzet aan boeken is circa 120 miljard gulden.
De Kinderboekenweek (5-15 oktober) is om te griezelen. Thema is dit jaar ‘In
het holst van de nacht’, omdat kinderen niets zo heerlijk vinden om te lezen ‘als een
verhaal dat speelt in de nacht. 's Nachts is het niet pluis, dan verschijnen er geesten
en andere ongure figuren.’ Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Anke
de Vries en heet Fausto Koppie.
Op de 46ste Frankfurter Buchmesse, 5-10 oktober, verzamelen zich uitgevers
uit 105 verschillende landen die in totaal 321 975 titels exposeren, iets minder dan
vorig jaar. Schwerpunktthema is Brazilië. Michel Maas inventariseert in de Volkskrant
(7-10) wat het effect is geweest van het Schwerpunktthema '93, toen de Nederlandse
en Vlaamse letteren zich op de Buchmesse gezamenlijk mochten presenteren. Elmer
Kraihe van Claassen Verlag vertelt hem: ‘Nu moeten de boeken zichzelf bewijzen,
net als alle andere. Wat wel is gebleven is de erkenning. Mensen zullen boeken van
Nederlandse auteurs niet zo makkelijk negeren als een paar jaar geleden.’ En Raimund
Fellinger van Suhrkamp Verlag: ‘De Nederlandse literatuur is aanwezig in het
bewustzijn van de professionele en de algemene lezers.’ Rudi Wester van het
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds kan zich daar in Boekblad alleen
maar bij aansluiten: ‘De Nederlandse literatuur is definitief op de kaart komen te
staan. Je hoeft buitenlandse uitgevers niet meer te vertellen dat onze letteren levendig
zijn, dat weten ze inmiddels al.’
Dat er ook een levendige belangstelling voor de Nederlandse literatuur blijft
bestaan, mag blijken uit de grote interesse
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voor de boeken van met name Tessa de Loo (De tweeling), Willem Jan Otten (Ons
mankeert niets), Arnon Grunberg (Blauwe maandagen), Joost Zwagerman (De
buitenvrouw en Vals licht) en Peter van Straaten, terwijl net voor de Buchmesse
Margriet de Moors Der Virtuose (Carl Hanser Verlag) is verschenen. Hanser heeft
er op de stand in Frankfurt een hele wand voor ingeruimd.
In Frankfurt presenteren twaalf uitgevers uit evenveel verschillende Europese
landen het resultaat van een in 1992 op de Buchmesse bedacht gezamenlijk project.
De twaalf uitgevers spraken toen met elkaar af elk een fondsauteur uit eigen land te
vragen een kort verhaal te schrijven. De twaalf verhalen werden vervolgens door
alle andere uitgevers vertaald en gelijktijdig in boekvorm uitgegeven. De titel van
de Nederlandse bundel, verschenen bij Contact, is De boomheilige en andere verhalen
uit Europa, genoemd naar de Nederlandse bijdrage van Atte Jongstra. De boomheilige
bevat verder verhalen van bekende schrijvers als Javier Marías (Spanje) en Paola
Capriolo (Italië).
Op de Frankfurter Buchmesse raakt ontijdig bekend dat Ambo-directeur Ivo
Gay de overleden Rob van Gennep opvolgt als directeur van Uitgeverij Van Gennep.
Eva Cossee, nog maar net aangesteld als redacteur bij Uitgeverij De Prom (die
evenals Ambo deel uitmaakt van de Bosch & Keuning-groep) neemt zijn plaats in
bij Ambo. De aandeelhoudersvergadering van Van Gennep moet de benoeming van
Gay nog goedkeuren, maar dat is een formaliteit. Gay blijft nog tot 15 november in
dienst van Ambo.
Taslima Nasrin, die haar toevlucht heeft gevonden in Zweden en daar
bescherming krijgt van de Zweedse politie, heeft het druk met het bezoeken van
symposia, literaire en politieke manifestaties. In het Noorse Stavanger staat haar
werk en dat van zes andere vervolgde schrijvers eind september centraal op een
tweedaags symposium over de vrijheid van meningsuiting. Behalve Nasrin is maar
één andere besproken auteur zelf aanwezig: de Tadzjiek Bozor Sobir die naar Rusland
is verbannen omdat hij volgens de Tadzjiekse regering met zijn gedichten de opstand
zou inspireren. Salman Rushdie behoort tot de afwezigen.
Een optreden van Nasrin in het bekende televisieprogramma Bouillon de culture
van Bernard Pivot gaat op 7 oktober niet door. De Franse overheid wil haar slechts
een visum voor 24 uur geven omdat ze niet langer voor Nasrins veiligheid kan instaan.
Nasrins uitgever Stock laat daarop weten dat de schrijfster dan helemaal niet komt.
Nasrin, die kort tevoren zonder problemen bezoeken heeft afgelegd in Denemarken,
Nederland en Portugal, zou in Parijs, Marseille en Straatsburg lezingen komen geven.
De commentaren op de Franse voorzichtigheid zijn bitter en afwijzend. Tot maart
1993 moest Salman Rushdie om dezelfde redenen afzien van een bezoek aan
Frankrijk.
Een maand later, op 13 november, zegt Nasrin in een interview voor de Australische
televisie dat zij de koran slechts ziet als een document met historische waarde en dat
zij het recht heeft haar eigen visie op de waarheid uit te spreken. Eind november kent
het Europarlement haar de Sacharov-prijs toe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan
iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geestelijke vrijheid in de wereld.
Nasrin, die nu wel in Frankrijk verblijft (maar daar rondreist in een gepantserd
voertuig), laat weten dat ze bereid is een gevangenisstraf uit te zitten als de rechtbank
in Dhaka haar daartoe op 10 december veroordeelt, mits de Bengaalse regering haar
veiligheid kan garanderen.
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in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden vertelt W.F. Hermans op 8 oktober
nog maar eens dat hij nooit meer een voet op Groningse bodem zal zetten, ondanks
vele Groningse verzoeken in die richting. Hermans had in de jaren zeventig al met
Groningen afgerekend in zijn boek Onder professoren, maar koestert nog steeds een
oude haat tegen de stad en met name tegen de rijksuniversiteit die hem begin jaren
zeventig als lector fysische geografie liet weten dat hij niet goed functioneerde in
zijn baan, waarna de schrijver in 1973 zelf ontslag nam. Hermans vertelt te werken
aan een roman onder de titel Ruisend gruis waarin een vulkaan in de omgeving van
Groningen tot uitbarsting komt. De professor die de vulkaan ontdekt, gaat uiteraard
ten onder in het natuurgeweld. Leeuwarden is zo ingenomen met de komst van
Hermans dat de stad 25 billboards plaatst met de tekst W.F. Hermans komt wel naar
Leeuwarden. In zijn nieuwe boek Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen, dat
in december verschijnt, blijkt Hermans ook andere oude privé-oorlogen, met name
tegen Hugo Brandt Corstius, A. Kets-Vree, Du Perron en Ter Braak en Adriaan
Morriën, voort te zetten.
De Booker Prize, de belangrijkste literaire prijs van Groot-Brittannië, gaat op
11 oktober naar James Kelman voor zijn roman How Late It Was, How Late. De
andere genomineerden waren Romesh Gunesekera (Reef), Abdulrazak Gurnah
(Paradise), Alan Hollinghurst (The Folding Star), Jill Paton Walsh (Knowledge of
Angels) en George Mackay Brown (Beside the Ocean of Time).
Margot Engelen memoreert in haar voorbeschouwing (NRC Handelsblad, 7-10)
de verbijstering die in Engeland is opgeklonken na het bekend worden van de
nominaties: ‘“Volstrekt niet representatief” en “totale onzin” waren nog wel de
vriendelijkste reactie op het lijstje. Wie ontbreken er wel niet allemaal? Gedoodverfde
kanshebbers als Iris Murdoch, Margaret Atwood, Nadine Gordimer en Hilary Mantel
kwamen het afgelopen jaar met nieuwe romans, net als de veelgetipten Peter Carey,
William Trevor, Candia McWilliam, Louis de Bernières, Michèle Roberts, J.G.
Ballard en Anita Brookner.’ Engelen noemt ook haar favoriet: ‘Van engelen naar
het paradijs is slechts een kleine stap: de mooiste en rijkste roman van de zes is
Paradise van de op Zanzibar geboren Abdulrazak Gurnah, literatuurdocent aan de
Universiteit van Kent.’ Van de voor de Booker Prize genomineerde boeken hebben
alleen die van George Mackay Brown en winnaar James Kelman nog geen
Nederlandse uitgever gevonden. De Nederlandse vertaalrechten voor het boek van
Kelman worden daags na de uitreiking verkocht aan De Bezige Bij. De vier andere
titels verschijnen in de weken en maanden na de Booker Prize-uitreiking in
Nederlandse vertaling.
De nieuwe roman van Joost Zwagerman, De buitenvrouw, verschijnt op 12
oktober - vrijwel gelijktijdig met een Zwagerman-special van het literair tijdschrift
Bzzlletin. Willem Kuipers, net terug uit het hectische Frankfurt, is er verblijd mee:
‘Het is niet alleen een door en door Nederlands, om niet te zeggen Hollands boek,
het is ook zó geschreven, dat je binnen de kortste keren al het gedruis van de mondiale
boekindustrie bent vergeten en genietend met Theo Altena op pad gaat, een leraar
Nederlands aan het Westfries college in Hoorn. Eenmaal per week, zijn spannendste
uitstapje, vrijt hij tijdens een paar “tussenuren” intensief met een collega, de zwarte
“gymnastiek-juffrouw” Iris Pompier.’ (de Volkskrant, 12-10)
Maar de meningen over Zwagermans roman lopen sterk uiteen. T. van Deel
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(‘een schrijver van de buitenkant. Meer niet’, Trouw 14-10) is er niet van onder de
indruk geraakt en Hans den Hartog Jager houdt het gevoel over dat Zwagerman zich
wil opwerpen als ‘de chroniqueur van het moderne Hollandse leven’. Daarvan kunnen
er wat hem betreft niet genoeg zijn, want ‘als ze slagen hebben ze én een goed boek
geschreven én een bijdrage aan het maatschappelijk debat geleverd’. Maar Den
Hartog Jager vindt dat Zwagerman geen goed boek heeft geschreven: ‘Zwagerman
heeft geen mening en geen oplossingen; hij komt nauwelijks verder dan de
constatering dat er aan discriminatie veel meer kanten zitten dan de lezer op het eerste
gezicht misschien gedacht zou hebben. Onbedoeld heeft Joost Zwagerman met De
buitenvrouw inderdaad een kroniek geschreven: een kroniek van het
pseudo-engagement aan het begin van de jaren negentig.’ (NRC Handelsblad, 14-10)
Arnold Heumakers is veel positiever. Hij karakteriseert De buitenvrouw als ‘een
aandachtige oefening in ontluistering’, waarbij Zwagerman op bewonderenswaardige
wijze ‘zijn gevoel voor nuance heeft weten te bewaren’. Maar: ‘Net als in zijn vorige
romans weigert Zwagerman als schrijver de grens tussen werkelijkheid en fantasie
te overschrijden. Die grens is er wel, zeer uitdrukkelijk zelfs, maar alleen in het hoofd
van de hoofdpersoon. Wat ontbreekt in De buitenvrouw is de onweerstaanbare en
wat mij betreft onontbeerlijke verleiding van het raadsel, hoe bekwaam en zelfs
meeslepend het verhaal van de roman ook verteld wordt.’ (de Volkskrant, 21-10)
Carel Peeters is ronduit te spreken over De buitenvrouw, juist en vooral omdat
Zwagerman in dit boek veel wil ‘op een onnadrukkelijke, soepele manier’: ‘Het is
een roman over overspel, maar dan door iemand die intens van zijn vrouw houdt.
Het is een roman over racisme, maar dan vooral omdat Altena zich dat sterker aantrekt
dan degene die het ondergaat. Het is een roman over erotiek, maar dan vooral over
de verschillende vormen die ze in één persoon kunnen aannemen. Het is een roman
over het leraarschap. Hoeveel dit ook lijkt, Zwagerman stapelt al deze elementen
niet op elkaar, maar weeft ze allemaal argeloos door elkaar.’
De Zweedse Academie van Letteren maakt op 13 oktober bekend dat zij de
Nobelprijs voor literatuur heeft toegekend aan de 59-jarige Japanse schrijver
Kenzaburo Oë. Hij is na Yasunari Kawabata (1968) de tweede Japanner aan wie
deze hoogste literaire onderscheiding zal worden uitgereikt. Oë wil direct na het
vernemen van het nieuws niet geloven dat het waar is. De prijs is hem al zo vaak
toebedacht dat hij nu maar eens denkt dat het een grap was. Wanneer later tot hem
doordringt dat het menens is, kondigt Oë meteen maar aan dat hij met schrijven stopt.
In een interview met de Japanse krant Mainichi Shimbun zegt hij geen behoefte tot
schrijven meer te voelen. Hij werkt nog aan een driedelige romancyclus over zijn
eigen leven en wil er na voltooiing daarvan definitief mee stoppen. Enkele dagen na
de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur weigert Oë de hem toegekende prijs
in de Orde voor Cultuur, de hoogste Japanse culturele onderscheiding, ‘omdat deze
prijs zo nauw met de staat verbonden is’.
Oë ontvangt de Nobelprijs voor literatuur omdat hij er in is geslaagd met ‘zijn
poëtische kracht een fantasiewereld te creëren waarin het leven en de mythe tot een
ontzagwekkend beeld van de situatie van de mens in zijn huidige tijd worden
gecondenseerd’. In Nederland is Oë echter een uitverkochte, dat wil zeggen, een
verramsjte schrijver. Uitgeverij Meulenhoff heeft al zijn in het Nederlands verschenen
boeken - Het eigen lot, De hoogmoedige doden, De dag dat de kei-
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zer hoffelijk mijn tranen droogt, De knoppen breken en Voetballen in 1860 - naar De
Slegte gedaan, maar kondigt op korte termijn heruitgaven van zijn werk aan. Voorjaar
1995 verschijnt bovendien een niet eerder vertaald boek van Oë: Ontwaak, herborene!
De Vlaamse Debuutprijs gaat naar Wim Neetens voor zijn verhalenbundel
Menselijke middelen (Houtekiet). De jury, die dertien literaire debuten ter beoordeling
kreeg voorgelegd, selecteerde naast het boek van Neetens nog twee andere debuten:
Vuile was van Koenraad Goudeseune (Atlas) en De stille liefde van Indochina van
Kris Peeraer (De Clauwaert). De auteur van het uiteindelijk winnende boek, aldus
het juryrapport, schrijft ‘zeer heldere en spirituele verhalen waarin opvallend gebruik
wordt gemaakt van de suggestie en het understatement.’ De Anton Wachterprijs,
een Nederlandse debuutprijs, gaat naar Arnon Grunberg voor zijn roman Blauwe
maandagen (Nijgh & Van Ditmar).
De uitreiking van de AKO Literatuur Prijs, op 22 oktober in het rechtstreeks
uitgezonden televisieprogramma van Sonja Barend, wordt ontsierd door een belabberd
scenario. De prijs gaat naar G.L. Durlacher voor zijn boek Quarantaine, die uit
handen van Marcel Möring (de vorige winnaar van de AKO Literatuur Prijs) de prijs
van 100 000 gulden in ontvangst neemt. Maar in eerste instantie lijkt het erop dat
Durlacher de prijs moet delen met Nicolaas Matsier aan wiens boek Gesloten huis
door het dertigkoppige forum van niet-professionele lezers evenveel punten (namelijk
212) zijn uitgereikt. Pas in laatste instantie, nadat de twee veronderstelde winnaars
elkaar al uitbundig gefeliciteerd hebben, vertelt Sonja Barend dat de schrijver met
het meeste aantal hoogste cijfers de winnaar wordt. Durlacher noemt de gang van
zaken onredelijk jegens Matsier, terwijl Matsier zelf en zijn uitgever Albert Voster
(directeur van De Bezige Bij) woedend zijn. In een brief aan A. Dreesmann, voorzitter
van het AKO-bestuur, eist Voster alsnog de helft van het prijzengeld op: ‘Ik denk dat
u Matsier, de AKO-prijs én de publieke opinie recht doet door alsnog zorg te dragen
voor het feit dat Nicolaas Matsier zijn 50 000 gulden niet zal worden ontnomen.’ In
een later stadium ziet Voster af van juridische stappen tegen de AKO omdat daardoor
de indruk zou ontstaan dat het auteur en uitgever alleen maar om het geld zou gaan.
In de pers wordt schande gesproken over het tumult waarmee de uitreiking gepaard
gaat en over de manier waarop de VARA en sponsor AKO over de rug van de schrijvers
heen - die het zich moeten laten welgevallen dat de lezersjury door middel van het
omhooghouden van bordjes met de cijfers 1 tot en met 10, desnoods en desgevraagd
voorzien van wat achteloos uitgebalkte tekst (‘erg kinderachtig’, ‘te veel bedacht’,
‘een lijdensweg’) - publiciteit proberen te verkrijgen.
Marcel Möring lucht zijn hart in NRC Handelsblad (28-10): ‘Wat ik nooit doe, als
ik op de televisie ben geweest, is de videoband van de uitzending bekijken. Afgelopen
zaterdagnacht heb ik met die gewoonte gebroken. Na afloop van de uitreiking van
de AKO-prijs was ik zo verbijsterd dat ik dat onwerkelijke uur nog eens moest zien
om te geloven dat ik het echt had meegemaakt.’ Ook reageert hij op een column van
Jan Blokker in de Volkskrant die daarin beweerde dat Matsier niet moest zeuren
omdat ‘de schrijver die zich naar een openbare puntentelling onder leiding van Sonja
Barend laat lokken nooit een goede schrijver (kan) zijn’. ‘In zekere zin hebben de
AKO en de VARA bereikt wat ze wilden,’
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schrijft Möring. ‘Het gezond verstand en alle achterlijke opvattingen die daarbij
horen zijn gewekt: kunstenaars moeten arm zijn en als ze meer willen zijn ze hebberig
en krijgen ze terecht het lid op de neus. Het is een schrale troost dat Blokker zijn
stukje opent met de vraag of hij als genomineerde van een literaire prijs zich naar
een dergelijke uitreiking had laten lokken. Zijn overbodig antwoord is “nee”. Maar
Blokker zal nooit genomineerd worden voor een literaire prijs. Daarvoor moet je
meer registers beheersen dan alleen het populistische.’ (NRC Handelsblad, 28-10).
Jacq Vogelaar spreekt in De Groene Amsterdammer (26-10) van AKO-wijsheid:
‘Waar je in de kunst tegenwoordig vooral voor moet oppassen, is om voor elitair te
worden versleten - en elitair ben je al wanneer je beweert dat niet alle boeken voor
iedereen bestemd zijn, dat er voor sommige literatuur enige voorkennis en bereidheid
tot herlezen en nadenken vereist zijn. [...] Nee, er spreekt een regelrechte minachting
voor literatuur uit, zij het vermomd achter een mierzoete liefdesverklaring voor het
boek. [...] Het is duidelijk, de firma AKO wilde een publieksprijs; het enige dat er aan
de procedure nog schort, is dat er dit keer bij de laatste zes nog enkele literaire boeken
zaten - ook dat kan nog anders.
Vooruit, niet moeilijk doen, lees 'ns lekker een boek, de rest is intellectualistische,
elitaire kletskoek, toch!?’
In de dagen na de prijsuitreiking wordt het debâcle rond de prijsuitreiking door
allerlei berichten in de kranten alleen nog maar groter. Zo zou het stichtingsbestuur
van de prijs een door de vakgroep Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam
voorgestelde jureringsmethode die de kans op een gedeelde eerste plaats aanzienlijk
kleiner zou hebben gemaakt, hebben afgewezen. Zo blijkt na hertelling aan de hand
van televisiebeelden dat Durlacher van de jury toch één punt meer had gekregen,
213 punten dus, een verwarring die toe te schrijven is aan de gevolgde procedure.
De juryleden hadden al voor de uitzending hun punten gegeven, maar tijdens de
uitzending had één jurylid Durlacher abusievelijk een punt meer toegekend. Zo ook
blijkt na een tweede hertelling Rascha Peper voor Rico's vleugels evenveel punten
toebedeeld te hebben gekregen als Nicolaas Matsier. En zo blijken de genomineerde
auteurs (exclusief de afwezige F. Springer en Frida Vogels) 5000 gulden presentiegeld
van de AKO te hebben gekregen om toch maar vooral in De Rode Hoed aanwezig te
zijn. Patricia de Martelaere zou zelfs nog meer hebben gekregen omdat ze in eerste
instantie niet aanwezig wilde zijn. Naderhand wil ze dat wel op voorwaarde dat ze
niet in beeld zal komen, een afspraak die geschonden zal worden. In een brief aan
de Nederlandse uitgevers verontschuldigt de Stichting AKO Literatuur Prijs zich
enkele weken later voor de chaos tijdens de uitreiking: ‘Het is duidelijk geworden
dat enkele aanwezige auteurs zich niet gelukkig voelden met de toegepaste wijze
van stemmen, waarvan zij niet voldoende op de hoogte waren. [...] In het
oorspronkelijke scenario, dat het bestuur voor ogen stond, zouden de schrijvers en
de leden van de beroepsjury tijdens de uitzending een belangrijkere rol spelen.’ Arjan
Peters, jurylid van de prijs, trekt zijn consequenties uit de tumultueus verlopen
prijsuitreiking en stapt op. En het AKO-bestuur kondigt aan zich te zullen beraden
over de formule van de prijs.
Eind oktober verschijnt Asbestemming van A.F.Th. van der Heijden, een als
requiem gecomponeerde roman over zijn overleden vader, waarin de auteur het
fictiekader van de romancyclus De tandeloze tijd openbreekt. ‘Dus daarin is ik ik,
is ik A.F.Th. van der Heijden, of
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Adri voor mensen die hem beter kennen,’ schrijft Ad Fransen in een reportage voor
HP/De Tijd (28-10) waarin hij met de schrijver naar Geldrop (‘in de groef van de
oude’) trekt. Fransen vraag zich af of Van der Heijden een requiem of een afrekening
heeft geschreven. Van der Heijden: ‘Of een afrequiem? Nee, maar geen flauwekul,
een afrekening zou geen passende ondertitel zijn. Hier en daar wordt wel een rekening
vereffend, maar gevoelens van opstandigheid en haat worden toch ook afgewisseld
door aanvaarding en zelfs liefde. Anders kom je uit op zo'n gezegde als: van de doden
niets dan goeds. Dat vind ik zo'n verschrikkelijke onzin-uitspraak. Als iemand
doodgaat, is dat juist de kans om een eerlijke balans op te maken.’
Karel Osstyn stelt in zijn recensie dat Van der Heijden ogenschijnlijk een
verdoemenis heeft geschreven, maar dat die verdoemenis uiteindelijk uitloopt in een
liefdesverklaring: ‘Met dit boek herstelt A.F.Th. van der Heijden zijn vader dus in
ere. [...] Tot op zijn sterfbed slaagde hij er niet in een zinnig woord met de man te
wisselen. Hun contact bestond uit “stippellijntjes”, die onzichtbaar in de lucht hingen.
Dergelijke beelden, Van der Heijdens handelsmerk, maken van dat alledaagse
sterfgeval een universeel aangrijpende gebeurtenis. Asbestemming klinkt zoals een
hedendaags requiem klinken moet, alle toonaarden van vertwijfeling, schuldgevoel,
woede en onmacht inbegrepen.’ (De Standaard, 6-11) Jaap Goedegebuure heeft meer
oog voor de fundamentele ambivalentie in Van der Heijdens boek en schrijft in een
lucide recensie: ‘Heeft dit boek me verontrust, gestoord, geprovoceerd? Nee, het
heeft me eerder gestreeld dan geprikkeld. De drang om het nutteloze, banale en
absurde te stileren tot een hecht gecomponeerde en beeldend geschreven roman is
Van der Heijden zozeer tot een tweede natuur geworden dat hij niet anders kan. [...]
Het is de literatuur die de werkelijkheid absorbeert, het is de witte pagina die werkt
als ongebluste kalk.’ In Asbestemming ‘heet het dat de dood het leven, met
terugwerkende kracht, ongeldig maakt. “Niets, wordt er, niets, uit talloos veel
miljoenen.” Wat is het verschil tussen het niets van de dood, de vernietigende werking
van de literatuur en de spons die de alcohol over de lei van het bewustzijn haalt?
Literatuur is een asbestemming: verbrande materie wordt uitgestrooid en vervluchtigt
in de wind. Wie schrijft, blijft noch beklijft, want degene voor wie de boodschap
bekend is, is dood, terwijl degenen die wel worden bereikt onbekende schimmen
zijn. Bij zo'n conclusie bekruipt me toch even een huiver waarin onbehagen én ontzag
samengaan.’
(HP/De Tijd, 28-10)

De maand oktober van Joost Zwagerman
‘Ik had voor het eerst in mijn leven een vaste baan: als presentator van het
VARA-radiopgramma Ophef & Vertier. Maar sneller dan ik dacht, kreeg ik heimwee
naar de dagen die zich leeg voor je uitstrekken en waarin je tot schrijven komt.
Daarom ben ik er voorlopig mee opgehouden, al blijf ik als eerste wisselspeler bij
het programma betrokken. In oktober kwam er sowieso niets van schrijven. Samen
met onder meer Stephan Sanders en Anja Meulenbelt had ik een maand tevoren een
schrijvers-werkbezoek afgelegd aan Zuid-Afrika en was van plan een paar schriften
over mijn ervaringen daar vol te schrijven. Daar is weinig van gekomen, vooral omdat
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in oktober De buitenvrouw verscheen. Dat betekende twee maanden spitsuur: signeren,
van lezing naar lezing draven, radio- en tv-optredens.
Wat je toch óók enigszins van je werk houdt zijn de kritieken die verschijnen.
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Verdeelde kritieken ben ik sinds Gimmick! gewend, sterker nog, dat hóórt nu eenmaal
bij het soort boeken dat ik schrijf, maar in de recensies van De buitenvrouw werd
het accent door sommigen te veel op de factor van het multiculturele gelegd, terwijl
dat in feite maar één component van de roman is. Een aantal critici suggereerde dat
er een toon van politieke correctheid en belerende moraaltheologie in het boek zit,
terwijl ik juist laat zien hoe bij mijn hoofdfiguur Theo Altena de zucht naar politieke
correctheid het gevolg is van troebele motieven. In wezen gaat De buitenvrouw
natuurlijk over schaamte, schuwheid, angst voor de buitenwereld - dat hebben met
name Arnold Heumakers en Carel Peeters goed gezien.
Gewoonlijk hou ik er niet van om te reageren op wat critici over mijn boeken
beweren, maar dit keer maak ik een uitzondering. Sinds mijn debuut De houdgreep
heb ik acht titels gepubliceerd en dus een paar honderd kritieken onder ogen gehad,
maar voor de prijs van de alleronnozelste recensie maakt ene Hans den Hartog Jager
een goede kans. Deze meneer schreef in NRC Handelsblad dat De buitenvrouw onder
meer niet deugt omdat ik geen oplossingen zou bieden voor de problemen van de
multiculturele samenleving. Dat is natuurlijk een opmerking waarvan zelfs een
eerstejaars student letterkunde weet dat het valt onder de categorie humbug en
hersenloos. Alsof dát de taak van een schrijver zou zijn, “oplossingen bieden”. Ik
heb het nabije Nederland van het hier en nu als decor gekozen voor een
psychologische roman, wat bij sommige recensenten de oorzaak zal zijn geweest
voor het maken van een vergissing: buitenliteraire argumenten los te laten op een
roman die nu juist níet met dat soort argumenten valt te beoordelen. Maar goed, in
Hollands Maandblad en de Volkskrant heeft Hugo Brandt Corstius uitvoerig
aangetoond dat De buitenvrouw hoogst onredelijk is bejegend door sommige critici,
dus dat is ook weer rechtgezet.
Oktober was overigens in de eerste plaats voor mij de opmaat voor een wreed en
schokkend najaar. In mijn directe omgeving stierven twee leeftijdgenoten van me,
en nauwelijks twee weken later vond de absurde aanslag op Rob Scholte plaats. Die
gebeurtenissen duwden al het andere, dus ook de verschijning van De buitenvrouw,
naar een verre hoek in mijn hoofd.’

November
De tweeling van Tessa de Loo wordt 8 november uitgeroepen tot het meest geliefde
boek van 1994 en wint daarmee de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek. De
omvangrijke roman, over twee zussen die in de oorlogsjaren gescheiden opgroeien
- de één in nazi-Duitsland, de ander in Nederland - en elkaar pas weer op hoogbejaarde
leeftijd ontmoeten, krijgt 9,5 procent van de 16 635 uitgebrachte stemmen. Andere
boeken die hoog scoren in de Publieksprijs zijn Jurassic Park van Michael Crichton,
De cliënt van John Grisham, De verborgen geschiedenis van Donna Tartt en
Schindlers lijst van Thomas Keneally. Een dag eerder ontvangt Tessa de Loo de Otto
von der Gablentz-prijs, die wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk
maken voor de objectieve informatievoorziening over de Bondsrepubliek Duitsland.
Op het moment van de prijs zijn vertaalrechten van De Loo's boek verkocht aan
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Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Engeland, de Verenigde Staten,
Denemarken, Zweden en Noorwegen.
Uitgeverij De Bezige Bij presenteert op 10 november de nieuwe vertaling van
Ulysses van James Joyce tijdens een
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avondvullend programma in De Rode Hoed in Amsterdam. Het meesterwerk van
James Joyce - de weergaloze beschrijving van een dwaaltocht door Dublin gedurende
precies één dag - verscheen in 1969 in een Nederlandse vertaling van John
Vandenbergh, maar is opnieuw vertaald door Paul Claes en Mon Nys. ‘Zij slagen
erin, beter dan vijfentwintig jaar geleden mogelijk was, recht te doen aan de
ongehoorde rijkdom van taalspel, tekstgenres, klankeffecten, referenties, stijlen en
dialecten die Ulysses biedt,’ aldus de speciale aanbiedingsbrochure van De Bezige
Bij. ‘En dan blijkt dat Ulysses niet alleen een hoogtepunt van complexiteit en
raffinement is, maar ook een van de meeslependste en geestigste boeken uit de
wereldliteratuur.’
Hoewel niet iedereen evenveel lof voor Claes en Nys over heeft als De Bezige
Bij, wordt de vertaling toch alom geprezen en zeer druk besproken. In nogal wat
commentaren, beschouwingen en besprekingen wordt gewezen op tekortkomingen
en kleinere of grotere blunders, maar de algemene teneur is dat de vertaling vooral
anders (Vlaamser, en daarom misschien ook wel Ierser) is dan de vorige. Vandenbergh
heeft zelf gezegd dat zijn werk over een twintigtal jaren over moet worden gedaan,
vertelt Paul Claes in een interview voor De Morgen (7-10) aan Geert Lernout: ‘Toen
al was duidelijk dat er heel wat fouten in de Engelse grondtekst van Ulysses stonden,
al zijn het er misschien geen 5000, zoals de nieuwe uitgever Gabler in 1984 beweerde.
Intussen begrijpen we de tekst ook beter door allerhande commentaren uit de vooral
in Amerika welig bloeiende Joyce-industrie. Maar het belangrijkste punt is dat de
zo bejubelde vertaling veel te slaafs aan de letter van de tekst vasthield en te weinig
oog had voor het komische, speelse en parodische van Joyce.’ ‘Welnu - en zo ben
ik er dan eindelijk in geslaagd Ulysses werkelijk te lezen, in mijn moedertaal,’ schrijft
Nicolaas Matsier in de Volkskrant (11-11). ‘Het was, kortweg, een genot. Ik kreeg
het gevoel, nooit eerder gelezen te hebben wat ik nu las. Omdat ik nu meer Nederlands
en meer Engels in mijn mars heb dan een kwart eeuw terug? Omdat ik meer
levenservaring en levenswijsheid heb opgedaan en verworven, de afgelopen
vijfentwintig jaar? Welnee. Omdat de taal van Claes & Nys een feest is, een feest
van alle Nederlands. Een feest waarop je je volkomen thuis voelt: een feest van een
zeer goede vriend.’
De 81-jarige Duitse schrijver Stefan Heym opent als oudste
volksvertegenwoordiger op 10 november de eerste zitting van de nieuwe Bondsdag
in Berlijn. Heym is in de Bondsdag verkozen als lid van de PDS, de Partij voor het
Democratisch Socialisme, die een voortzetting is van de SED, de communistische
partij in de voormalige DDR. De partijkeuze van Heym lijkt merkwaardig, meent
Peter van Nuijsenburg in het Utrechts Nieuwsblad (10-11): ‘Zijn leven in de DDR
werd later een aaneenschakeling van schermutselingen met het regime, die echter
nooit tot een openlijke oorlogsverklaring hebben geleid. Schreef Heym een roman,
dan werd die verboden door de censuur. Publiceerde hij het boek in het Westen, dan
werd hij vervolgd wegens het ontduiken van de deviezenbepalingen. Was hij te
kritisch, dan gooiden de collega's hem uit de schrijversbond. Maar toch, met al zijn
kritiek ging hij eigenlijk nooit ver over de schreef. Zijn beroemdste, natuurlijk in de
DDR verboden roman Collin (1979), was dan wel een afrekening met het stalinisme,
zijn ideaal van communisme “met een menselijk gezicht” heeft hij nooit opgegeven.
Hij was en bleef een “onverbeterlijke utopist”, zoals de Westduitse sociaal-
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democraat Egon Bahr zei.’
Ons mankeert niets, de ‘doktersroman’ waarin Willem Jan Otten vraagstukken
over zelfmoord en euthanasie een literaire verbeelding heeft gegeven, oogst over het
algemeen positieve kritieken. Het verhaal draait om het gegeven dat dokter Justus
als opvolger van dokter Daan, die zelfmoord gepleegd heeft, vooraf op de hoogte
was van diens zelfmoordplannen en geen pogingen heeft ondernomen die te
verhinderen.
Carel Peeters, die eerder dit jaar met zoveel bewondering Ottens essaybundel De
letterpiloot besprak, blijft na lezing van Ons mankeert niets met gemengde gevoelens
zitten: ‘Uit wat Otten de laatste jaren over zelfmoord en euthanasie heeft geschreven
in zijn stukken in NRC Handelsblad, is duidelijk dat hij vindt dat alles moet worden
gedaan om zelfmoord tegen te gaan en dat euthanasie zo lang mogelijk moet worden
uitgesteld. Gegeven deze uitgesproken standpunten is Ons mankeert niets geen
wonder van afstandelijkheid. Wie Ottens stukken in NRC Handelsblad niet zou hebben
gelezen zou door Ons mankeert niets kunnen denken dat hij het probleem voor
zichzelf nog niet heeft opgelost en het aan ons voorlegt in de persoon van de huisarts
Justus. [...] De beschrijving van alles wat Justus die twee dagen meemaakt, is heel
levendig en wekt de suggestie heel dicht bij de werkelijkheid te liggen. Maar wat hij
aan gedachten heeft over het dokterschap zijn pretentieuze filosofietjes, gelardeerd
met veel apodictische levenswijsheid als: “Alleen als de dood onbegrijpelijk is, is
hij natuurlijk.” [...] Als het gedrag van Justus laakbaar is, dan heeft Otten hem wel
erg veel motieven gegeven om zijn gedrag begrijpelijk te maken. Hij is ook een
specifiek geval, waar geen algemene conclusies aan te ontlenen zijn. De vraag “wat
doe je als je weet dat iemand dood wil” wordt in Ons mankeert niets niet beantwoord.’
(Vrij Nederland, 19-11)
Arnold Heumakers is dat duidelijk niet met hem eens: ‘Justus’ gewetensonderzoek
blijkt toch wel wat meer te behelzen dan nuttig illustratiemateriaal voor de actuele
discussie over medische ethiek. Ottens roman neemt eerder de trekken aan van een
heuse tragedie, die zich niet in de eerste plaats laat leiden door de preoccupaties van
de actualiteit maar zich bezighoudt met in wezen tijdloze kwesties. [...] Een schrijver
moet heel wat in zijn mars hebben, als hij erin slaagt zo'n complexe en buitengewoon
ernstige thematiek moeiteloos onder te brengen in een concreet, lenig, zelfs spannend
geschreven verhaal. Zonder een overmaat aan “grote woorden”, maar met een grote
emotionerende kracht.’ (de Volkskrant, 25-11) Op Daniël Robberechts
(1937-1992) is misschien van toepassing, wat geldt voor sommige andere lang
miskende schrijvers: dat de belangstelling voor zijn werk eerst na zijn dood op gang
komt. De publikatie van zijn nagelaten werk krijgt in elk geval de aandacht die dat
werk al eerder had moeten krijgen. ‘Het is een wrange kronkel van het lot,’ schrijft
De Standaard. ‘Robberechts, die voor zijn geschriften geen uitgever meer vond,
krijgt postuum datgene waar hij eigenlijk al altijd recht op had. Met de steun van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kon de Werkgroep Daniël Robberechts,
waartoe naast de erfgenamen van de auteur enkele van zijn beste vrienden en meest
verwante collega's behoren (onder wie Walter van den Broeck, Paul Claes, Pol Hoste,
Joris Note, Leo Pleysier en Jacq Vogelaar), de teksten persklaar maken. “Persklaar”
heeft hier weer een eigen klank: tot en met de opmaak en het visuele effect van iedere
bladzijde. Robberechts had er zijn eigen idee over. De tekst is “totaal”: niet enkel
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“wat” gezegd wordt en “hoe” het gezegd wordt, is van belang, maar ook hoe het
materieel, in boek-vorm, gestalte krijgt. In het appendix-deel X, waarin deze
publikatievoorschriften voorkomen, gebruikt Robberechts voor het eerst het
logo-achtige T T, waarmee hij de idee “totaaltekst” visueel voorstelt. T T is een
palindroom, dat de woorden “totaal” en “tekst” in elkaar vervlecht. Visualisering en
idee gaan dus al in de titel perfect samen.’
Tot de hoogtepunten op de 58ste Boekenbeurs voor Vlaanderen (30 oktober
tot en met 11 november) behoort ongetwijfeld het optreden van Jung Chang, aan wie
voor de tweede achtereenvolgende keer Humo's Gouden Bladwijzer wordt uitgereikt.
Maar klapper van de beurs is toch de verschijning van Belladonna, de nieuwe roman
van Hugo Claus. De presentatie van de roman is voor Claus het begin van een lange
tournee langs vele Vlaamse schouwburgen, culturele centra en dorpshuizen,
afgewisseld met radio- en tv-optredens, en die nog gevolgd wordt door een
promotiecampagne in Nederland.
Claus heeft met Belladonna een satire geschreven, een Bruegheliaans carnavalsspel
waarin de Vlaamse culturele elite op de hak genomen wordt. ‘Ik moet het hebben
van de overdrijving, van de hekeling,’ vertelt Claus in een interview aan Jos Borré
(De Morgen, 28-10). ‘In een schilderij van Brueghel komen ook geen normale mensen
voor. Als je ze naast elkaar zet: een reeks debielen, wanstaltige mensen, Maria als
een vette boerin... De personages vertonen karakteristieken die meer bij de nachtmerrie
of de wensdroom aanleunen dan bij het dagelijkse leven.’
De teneur van de meeste recensies is dat Claus met Belladonna een onderhoudend,
zelfs smeuïg boek heeft geschreven, maar dat het de diepgang en de
verbeeldingskracht van zijn beste romans mist. Jeroen Overstijns (De Standaard,
10-11): ‘Belladonna is geen groots boek, daarvoor wordt het door de thematische
eenduidigheid te zeer begrensd. Belladonna is wel een speelse en zeer onderhoudende
roman. Oppervlakkig, dat is zeker, maar allerminst op een storende manier.’ Yves
van Kempen (De Groene Amsterdammer, 23-11): ‘De scatologie loopt als een rode
draad door Claus' nieuwe roman. Die aandacht doet onder meer een zekere pissigheid
vermoeden, en inderdaad, hij geeft regelmatig onverbloemd lucht aan zijn ergernis,
woede en haat, maar ook zelfhaat. Hij heeft zijn stinkende best gedaan om met alle
tongen die hij heeft een weinig florissant beeld te schetsen van het Vlaamse culturele
leven. Dat is hem gelukt, maar in de spiegel van zijn ogen krijgt dat alles toch vooral
de charme van een bedenkelijke schoonheid. Belladonna is een hilarisch boek
geworden, flamboyant en met overtuigingskracht geschreven. Het boek bezit de
kracht van de grote volksepiek. Dat bij zoveel bouffonnerie niet alles even geslaagd
is, laat zich raden. Daarbij speelt appreciatie zeker een rol.’
Marc Reynebeau, chef boeken van Knack, stapt eind november uit de
Commissie Letteren, die in Vlaanderen adviseert over de toekenning van subsidies
voor het literatuurbeleid. In een brief aan cultuurminister Hugo Weckx laat hij weten
dat hij zich ‘onmogelijk nog langer kan verenigen met de autoritaire, ondeskundige
en ondoelmatige manier waarop de Commissie sinds 1993 wordt geleid. De voorzitter
van de Commissie gaat elke fundamentele discussie uit de weg, komt voortdurend
terug op eerdere beslissingen en gemaakte afspraken, verhindert elk open en eerlijk
gesprek over literaire kwaliteit en schijnt zijn eigen vooroordelen belangrijker te
vinden dan welke beargumenteerde visie dan ook.’
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Die door Reynebeau bekritiseerde voorzitter is Marcel van Nieuwenborgh, tevens
chef boeken van De Standaard.
Van Nieuwenborgh verdedigt zich tegen de aantijgingen van Reynebeau door een
verslaggever van De Morgen te wijzen op zijn streven naar een pluralistisch
literatuurbeleid. ‘Dat pluralisme,’ repliceert Reynebeau, ‘betekent een politiek van
versnippering, voor iedereen een beetje, en verhindert een beoordeling van de
kwaliteit. [...] Het is een excuus om geen inhoudelijk beleid te moeten voeren.’ Maar
Reynebeau wil de controverse niet als een ideologische kwestie kenmerken door te
beweren dat Van Nieuwenborgh een bepaalde literaire richting bevoordeelt. Hij
verwijt hem ‘vooral kortzichtigheid en onvermogen’.
Staatssecretaris Aad Nuis van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen maakt
bekend de komende jaren fors te willen investeren in het verhogen van de kwaliteit
van de vertalingen uit het Nederlands. Nuis stelt daarvoor één miljoen gulden ter
beschikking, een bedrag dat hij in een brief aan de Tweede Kamer motiveert door te
wijzen op de grote belangstelling en waardering die in het buitenland ontstaan is
voor de Nederlandstalige literatuur als gevolg van de succesvolle presentatie van
Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse 1993: ‘Het is zaak ervoor
te zorgen dat de doorbraak, die onder de impuls van deze manifestatie tot stand is
gebracht, een structurele voortzetting krijgt.’
Alain Lamassoure, de Franse minister van buitenlandse zaken, stelt voor om het
aantal werktalen binnen de Europese Gemeenschap te beperken tot vijf (Duits, Engels,
Frans, Italiaans en Spaans). Dit omdat er na de komende jaarwisseling door de
toetreding van Finland en Zweden elf officiële talen binnen de EG zullen zijn. Dat
wordt hem wat te veel. Met de inwilliging van zijn voorstel zou het Nederlands, dat
met 21 miljoen sprekers de zesde taal is, als werktaal buiten gebruik vallen. Jessica
Larive, Nederlands lid van het Europarlement, noemt de suggestie van de Franse
minister volstrekt onaanvaardbaar, waarop ook staatssecretaris van cultuur Aad Nuis
namens de Nederlandse regering het voorstel doet het Nederlands als een van de
werktalen te blijven beschouwen.
Het derde deel van Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poëzie
verschijnt. Na De Nederlandse poëzie van de 19de en de 10ste eeuw in 1000 en enige
gedichten en De Nederlandse poëzie van de 17de en de 18de eeuw in 1000 en enige
gedichten verschijnt thans zijn bloemlezing van de middeleeuwse dichtkunst onder
de titel De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige
bladzijden (Bert Bakker). Arie Jan Gelderblom, die de bloemlezing kwalificeert als
‘een duivelse prestatie’, memoreert in zijn bespreking dat Komrij het boek niet alleen
heeft samengesteld: ‘Komrijs keuze mag persoonlijk en eigenzinnig zijn, hij
weerspiegelt de huidige belangstelling van de universitaire neerlandistiek. Uit het
“Vooraf” blijkt dat er intensief is samengewerkt met het Leidse onderzoeksprogramma
Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen (NCLM) van Frits van Oostrom,
die samen met zijn Antwerpse collega Frank Willaert als peetouder achter deze
bundel staat. [...] Maar Komrij zou Komrij niet zijn als hij zijn helpers, de neerlandici,
niet tegelijkertijd een spiegel voorhield. Hij pakt draden op die zij laten liggen. [...]
Hij signaleert een puinhoop op de plaats waar verzorgd literair erfgoed zou moeten
staan: van Anna Bijns, misschien wel de grootste Nederlandse dichteres van alle
tijden, is nooit een verzameld werk verschenen en over de rederijkers weten we alleen
maar der-
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derangs gegevens te debiteren, terwijl hun teksten het eigenlijk zouden verdienen op
cd-rom te worden gezet. En in al deze gevallen heeft Komrij natuurlijk gelijk.’

De maand november van A.F.Th. van der Heijden
‘Normaal gaat het bij mij zo: ik lever een roman in en dan begint het wachten op de
drukproeven en op het kant en klare produkt. Vervolgens krijg ik dan een dagtaak
aan het geven van interviews en het ontvangen van fotografen. En wanneer alles
achter de rug is, heb ik last van een grote kater. Het is te vergelijken met het gevoel
dat je kunt hebben na Kerstmis en oud en nieuw: je staat in de lichte kilheid van
januari met nog een heel seizoen voor je en in het volle besef dat het pas weer feest
is met Pasen.
Asbestemming is mijn tiende boek en ik wilde me nu eens niet van de wijs laten
brengen door de hele heisa rondom de presentatie ervan. Nadat ik het manuscript
definitief had ingeleverd, heb ik zo lang mogelijk doorgewerkt aan deel drie van
mijn cyclus De tandeloze tijd, om precies te zijn: tot aan twee weken voor de
presentatie van Asbestemming. Op 29 oktober kwam dat boek uit en in de twee weken
hieraan voorafgaand zouden de interviewers en fotografen langskomen. Aan het
begin van de eerste week werd ik echter ziek en moest alles dus in de tweede week
worden gepland; met als gevolg dat ik twee interviews per dag gaf, de ene fotograaf
nog over de vloer had als de volgende alweer voor de deur stond. Direct na deze
hectische week volgde een kleine tournee langs de boekhandels; bovendien was er
van de kant van de televisie veel belangstelling, en zo leek het al met al toch nog een
heel mediacircus. En dat terwijl ik tegen mijn uitgever had gezegd dat ik gezien de
aard van het boek - het gaat immers over mijn gestorven vader - er een niet al te grote
kermis van wilde maken. Door Querido is het allemaal uitstekend geregisseerd, maar
achteraf kan ik niet zeggen: ik heb het in 1994 bescheiden aangepakt, nee, dán 1995,
wanneer deel drie uitkomt, dan zullen we eens iets beleven!
Nou ja, het is wel prettig om een maand lang zo geleefd te worden, dat je
gedachteloos van afspraak naar afspraak gaat, van de ene stad naar de andere, met
allerlei etentjes tussendoor en 's avonds steevast de kroeg in om wat stoom af te
blazen. Maar je moet er wel voor zien te zorgen op tijd weer uit het lauwe badje van
de publiciteit te stappen - voor je vel gaat rimpelen...’

December
Kees Fens doet opvallend vaak van zich spreken in 1994. Het literaire tijdschrift
Raster wijdt een themanummer aan hem dat grotendeels bestaat uit vier lange
gesprekken met de redactie van het tijdschrift. Er verschijnt een nieuw boek van
hem: een bundeling van zijn maandagstukken voor de Volkskrant onder de titel
Leermeesters (Querido). En bovendien haalt Fens in interviews en stukken fel uit
naar de verloedering van de letterenstudies op de universiteit waar de macht van de
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middelmaat zich begint te roeren en naar de nieuwe staatssecretaris van Cultuur Aad
Nuis.
Op 1 december (in werkelijkheid op 28 oktober, wanneer hij zijn afscheidsrede
houdt) vertrekt de 65-jarige Kees Fens als hoogleraar in de moderne Nederlandse
letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. ‘Nog enkele colleges
binden hem aan de universitaire wereld,’ schrijft Ben Haveman in een interview met
Fens bij gelegenheid van zijn afscheid. ‘Niet dat er daarna een gapend zwart gat
opdoemt: hij wil zich over poëzie buigen. Het liefst zou hij reizen. “Het
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zal wel weer schrijven worden,” zegt hij met een mengeling van ironie en weemoed.
“Ik kan me aan geen enkele liefhebberij wijden. Ik heb geen liefhebberij. Ik ben een
saaie man. Dat geef ik onmiddellijk toe.”’
Zou dan toch, naast schrijven, lesgeven tot zijn onweerstaanbare liefhebberijen
behoren? Want veel tijd om Kees Fens te gaan missen, krijgt men in Nijmegen niet.
Op 1 januari 1995 komt hij - zij het voor één dag in de week - terug naar Nijmegen
als hoogleraar Nederlandse literaire kritiek van de twintigste eeuw. Fens wist al vóór
zijn afscheid dat hij die taak op zich kon nemen, maar had het niet aan de grote klok
gehangen. Hij gaat in zijn colleges het begrip literaire kritiek in de Angelsaksische
betekenis van criticism hanteren. Daaronder verstaat Fens alles wat er over literatuur
geschreven wordt: ‘Veel stukken uit Times Literary Supplement noemen we in
Nederland geen kritieken. Die term reserveren we voor wat er in dag- en weekbladen
over actuele literatuur wordt geschreven. In Engeland is alles tussen studie en essay
kritiek. Daar kan een stuk over Shakespeare of Eliot ook onder criticism vallen. Die
ruimere opvatting heb ik altijd een verademing gevonden.’ Bedoelt Fens ook dat de
Nederlandse literaire kritiek stilaan is verworden tot een verzameling reclamepraatjes
door, zoals H.M. Enzensberger het noemt, ‘circulatieagenten’? ‘Echte literaire kritiek
wordt buiten de NRC, de Volkskrant, Vrij Nederland, Het Parool en Trouw nog maar
weinig bedreven. Een ware criticus moet elke week optreden, want kritiek bestaat
bij de gratie van de continuïteit. Ideaal is een wekelijkse kroniek van tweeduizend
worden, van een eigenwijs iemand die geregeld de grenzen van het strikt literaire
doorbreekt, zoals vroeger Hans Gomperts in Het Parool en Menno ter Braak in Het
Vaderland deden.’ Fens wil graag een hele reeks colleges geven over de literaire
beschouwingen van bij voorbeeld Albert Verwey, P.N. van Eyck of Willem Kloos,
die allemaal nog weinig onderzocht zijn, of over de manier waarop de communis
opinio over sommige boeken is ontstaan, maar hij weet nog niet of die colleges gaan
uitmonden in Een geschiedenis van de literaire kritiek.
Lex Spaans en Oscar van Gelderen kondigen op 2 december aan een nieuwe
uitgeverij te gaan oprichten onder de naam Vassallucci. Ze hebben ontslag genomen
als uitgeefdirecteur respectievelijk fondsredacteur van uitgeverij Arena, die vijf jaar
geleden door Maarten Muntinga, directeur van de Rainbow Pocketboeken, werd
overgenomen. Door het vertrek van de vier personeelsleden van Arena
(bureauredactrice Annelies Eulen en vertegenwoordigster Joan van de Ven gaan met
Spaans en Van Gelderen mee) resteert voor Muntinga een handelsmerk, een backlist
en een reeks geplande titels.
Muntinga was net bezig een reorganisatie door te voeren en de uitgaven meer op
de inkomsten af te stemmen. Hij wilde Arena in een wat soberder hoedanigheid laten
gedijen: een minder ruim bemeten huisvesting en minder titels. Volgens Muntinga
leunde Arena te lang op één bestseller: Zout op mijn huid van Benoîte Groult. ‘Er
was de laatste tijd wel weer wat groei in de breedte, maar er moest nog steeds te veel
gesubsidieerd worden. Intussen waren ze bezig de show te stelen en zich groter voor
te doen dan ze zijn,’ aldus Muntinga. Volgens Arena-redacteur Oscar van Gelderen
vloeit het conflict voort uit het feit dat Muntinga zich sinds het overlijden, in maart
1994, van Michel Vassallucci (de oprichter van Arena) steeds meer is gaan bemoeien
met het uitgeefbeleid: ‘Eerst heeft hij de verkoop naar zich toe getrokken en is hij
grootscheeps gaan
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verramsjen, wat wij niet wilden. En vervolgens wilde hij ons in een kleinere behuizing
stoppen.’
Muntinga gaat een nieuwe uitgever in dienst nemen en het uitgavenprogramma
voortzetten. Spaans en Van Gelderen maken hun plannen voor de oprichting van
uitgeverij Vassallucci (een naam als eerbetoon) bekend nadat een voorstel tot uitkoop
door Muntinga werd afgeslagen. Oscar van Gelderen zegt met zoveel woorden een
fonds te zullen creëren dat sterk lijkt op dat van het nu verlaten Arena, dat wil zeggen:
‘een goed fonds in de breedte, met Nederlandse literatuur, veel vertaalde literatuur
en met ruimte voor gekke dingen’. Ook wil hij een spraakmakend literair tijdschrift
gaan uitgeven. Uitgeverij Vassallucci denkt najaar 1995 met de eerste aanbieding te
komen.
Het Letterkundig Museum in Den Haag opent op 9 december een eigen
Kinderboekenmuseum. Voordat de droom van een Centrum voor het Kinderboek
in De Waag (aan de Amsterdamse Nieuwmarkt) in duigen viel, was er in Den Haag
sprake van een permanente expositie kinder- en jeugdliteratuur. Het failliet van dat
plan maakt voor het Letterkundig Museum de weg vrij voor een grootser opgezet
geheel, waarmee ‘een jarenlang gekoesterde wens’ in vervulling gaat. Het
Kinderboekenmuseum telt 400 m2 voor de wereld van het kinderboek, toegesneden
op de leeftijdscategorie van 8-13 jaar. De ruimte bestaat uit een galerij met vijftien
kabinetten, waarin de vier hoofdthema's zijn ondergebracht: ‘Alleen is maar alleen’,
‘Toen vroeger nu was’, ‘Hoe kan dat nou’ en ‘Tussen hemel en aarde’. Een
belangrijk onderdeel van de tentoonstelling wordt daarnaast gevormd door een rijk
geïllustreerd overzicht van de kinder- en jeugdliteratuur vanaf de tweede helft van
de achttiende eeuw tot heden.
Het kinderboekenmuseum vormt een van de cadeaus waarmee het Letterkundig
Museum zijn veertigste verjaardag viert. Een ander als geschenk te beschouwen iets
is de publikatie 1954. Een literaire doorsnee, het zesendertigste Schrijversprentenboek
waarin de literatuur uit het oprichtingsjaar 1954 in kaart wordt gebracht in zes
artikelen, die geïllustreerd zijn met 150 foto's. Het boek doet tevens dienst als
catalogus bij een gelijknamige tentoonstelling over 1954 in het Letterkundig Museum.
Koen Peeters wint op 9 december in Brussel voor zijn roman De postbode
(Meulenhoff/Kritak) de AT&T Literair, een van de belangrijkste literaire prijzen in
België. De AT&T Literair is de opvolger van de NCR Literair en wordt jaarlijks
uitgereikt, het ene jaar aan de schrijver van een Nederlandstalig en het andere jaar
aan de schrijver van een Franstalig boek. De jury, onder voorzitter Hugo Brems,
nomineerde naast het boek van Koen Peeters nog vier andere van de 54 ingezonden
boeken: De Sater van Paul Claes (De Bezige Bij), Vuile was van Koenraad
Goudeseune (Atlas), Menselijke middelen van Wim Neetens (Houtekiet) en Wolven
huilen van Erik Vlaminck (Wereldbibliotheek).
De Bezige Bij viert het feit dat het 12 december 1994 vijftig jaar geleden is dat
de uitgeverij werd opgericht met een reeks van feestelijke activiteiten waaraan zo'n
tachtig fondsauteurs meedoen. Het jubileumfestival Het vrije woord wordt gehouden
in het weekend van 9, 10 en 11 december op en om het Leidseplein. De Bezige Bij
werd opgericht door Geert Lubberhuizen en Charles van Blommenstein. Lubberhuizen
gaf begin 1943 Jan Camperts gedicht ‘De Achttien Dooden’ uit als rijmprent. Met
de opbrengst ervan hielp hij ondergedoken joodse kinderen en kon hij nieuwe illegale
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uitgaven maken. ‘In de hongerwinter, op 12 december 1944, werd de Coöperatieve
Uitge-
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verij De Bezige Bij opgericht,’ schrijft directeur Albert Voster in het voorwoord van
de festivalgids. In de oorlogstijd werd bewezen hoezeer het geschreven en gedrukte
woord een manier was om de onafhankelijkheid te handhaven. Het uitgeven van
literatuur in al zijn verschijningsvormen is een uitstekend middel tegen onderdrukking
van welke aard dan ook. De vastberaden houding waarmee Geert Lubberhuizen
onrecht bestreed is nog steeds actueel voor De Bezige Bij. Voor hem stond vast dat
de uitgeverij die hij had opgericht ook na de oorlog een eigen verantwoordelijkheid
moest blijven dragen. De structuur moest zodanig zijn dat de auteurs zich, als
scheppers van het uit te geven werk, verzekerd wisten van een uitgeverij die niet
zonder hun medebeslissing in andere handen terecht zou kunnen komen.’ Voorzitter
H.J.A. Hofland zegt er in de gids van Het vrije woord nog het zijne van namens de
schrijvers: ‘Zoals Le Monde het eigendom is van zijn redactie, hoort een coöperatie
als De Bezige Bij aan de schrijvers: bolwerken tegen de moloch van de literaire
industrie die literatuur leest als de cijfers van het rendement.’
De Bezige Bij viert het jubileum verder met een fototentoonstelling van 50 jaar
schrijversportretten bij De Bezige Bij in de Melkweg Galerie en een door schilder
en dichter Hans Verhagen beschilderde leestram, die minstens drie jaar, en als hij
solide blijft een decennium lang, het Amsterdamse straatbeeld gaat sieren. De
leestram, behalve vanwege het 50-jarig bestaan van De Bezige Bij ook op de rails
gezet ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, maakt maandag 5 december zijn eerste ritje van de Dam naar het pand
van De Bezige Bij aan de Van Miereveldstraat. Nog eerder, maar eveneens in het
kader van de 50ste verjaardag van de uitgeverij, verschijnt op 28 november de door
Wim Wennekes geschreven biografie Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie
van de Van Miereveldstraat, door De Bezige Bij uitgegeven in samenwerking met
Bas Lubberhuizen, uitgever en zoon van Geert Lubberhuizen. Diny Schouten
bespreekt de biografie in Vrij Nederland (10-12): ‘Voor Lubberhuizen, als grondlegger
en industrieel kapitein van een literair bedrijf dat hij niet zozeer groot maakte maar
toch wonderbaarlijk roemrucht en sympathiek, heeft Wennekes onmiskenbaar
bewondering. Hij legt er niet al te veel nadruk op. Het aardige, en ongewone, van
zijn boek is dat hij benadrukt wat een boef Lubberhuizen was. Een volmaakt
innemende boef: charmant, jongensachtig, vrolijk, sentimenteel, gevat, ijdel,
egoïstisch, met flair, met “aura”, met streken, ongrijpbaar en toch zonder slechtigheid.
Een mooi, kleurrijk onderwerp voor een biografie, ook al heeft Lubberhuizen zich
vrij letterlijk nooit laten kennen: Lubberhuizen was, op een ooit begonnen maar niet
afgemaakte autobiografie na, geen schrijver en ook geen briefschrijver. [...] De collage
[die de biografie is] treft doel: een eensluidend antwoord op “het raadsel-Geert
Lubberhuizen”, dat Wennekes, min of meer voor de vorm lijkt het, in zijn inleiding
probeert te construeren, bestaat niet echt. Er was zelfbeschermende terughoudendheid,
maar er was vooral dat aura, en dat is voor een biografie meer dan genoeg.’
Uitgeverij Kritak heeft weinig tijd gekregen om kennis te maken met de twee
maanden geleden door moederbedrijf Meulenhoff & Co benoemde directeur Bart
Christiaens. De nieuwe pontifex, opvolger van de ‘wegens roekeloos beleid’ ontslagen
André van Halewyck, neemt begin december, een maand voordat hij werkelijk in
dienst zou treden, zijn ontslag. Uit een mededeling van de Raad van Bestuur van
Kritak blijkt dat

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

63
de aanleiding voor het ontslag is gelegen in het feit dat ‘De Bezige Bij te Amsterdam
aan Kritak heeft laten weten het bestaande distributiecontract per 1 november 1995
op te zeggen. Zowel Bart Christiaens als de Raad van Bestuur van Kritak betreuren
deze ontwikkeling. Wim Verheije, sinds juni '94 directeur ad interim, zal de directie
over Kritak blijven voeren.’ Behalve De Bezige Bij kondigen ook Balans, SUN en
Jan Mets aan hun contracten met het Verspreidingscentrum Kritak/Boekhuis
Weesp-Leuven NV niet te verlengen. De Bezige Bij zorgt voor een derde van Kritaks
omzet uit distributie, de andere Nederlandse uitgevers samen ook voor een derde
deel. André van Halewijck, bezig de eerste aanbieding van Uitgeverij Van Halewijck
af te ronden, vraagt zich enkele weken eerder in een krantenbericht al af of het de
nieuwe directeur van Kritak kon lukken de begroting voor 1995 rond te krijgen,
aangezien de meeste Kritak-auteurs en een aantal distributiefondsen hem zouden
volgen.
Jaap Goedegebuure beziet in HP/De Tijd (23-12) de literatuur van 1994 en
komt tot de conclusie dat het een jaar was waarin ‘het woord vlees werd’. Hij noemt
als voorbeelden Ave verum corpus van Désanne van Brederode (‘het opvallendste
debuut van de afgelopen twaalf maanden’) en Ongekuiste versies van Anne Vegter.
Hij noemt, vanwege het thema van de rancune en de vadermoord, ook Asbestemming
van A.F.Th. van der Heijden en Indische duinen van Adriaan van Dis. En hij noemt
De buitenvrouw van Joost Zwagerman en Ons mankeert niets van Willem Jan Otten,
vanwege ‘het verband tussen overspel en de morele dilemma's van medische ethiek
en racisme’. Maar al die boeken moeten het afleggen tegen Gewassen vlees van
Thomas Rosenboom. ‘Gewassen vlees dankt zijn voortreffelijkheid niet aan de
staalkaart van perversiteiten die er wordt opengevouwen. In dat opzicht is het meeste
gras al weggemaaid door die andere achttiende-eeuwse aristocraat, Markies de Sade.
Rosenboom verdient een bekroning met de AKO-dan wel Librisprijs omdat de
overladenheid en grilligheid van zijn stijl de lezer eerder verbijsteren dan vermaken.
Er is op dit moment maar één andere Nederlandse schrijver die hem daarin nabij
komt, en dat is Kees Ouwens, de schepper van de hermetische roman Een twee drie
vier... Beide auteurs weten de aangename wandelroutes van onze literatuur af en toe
te blokkeren met een steen des aanstoots zo groot als een hunebed.’
Hoe dan ook beleefde de Nederlandse literatuur in 1994 een uitstekend jaar.
Is de oogst in andere Europese taalgebieden al even rijk als die in de Lage Landen?
Afgaande op de balans die The European in zijn kunstkatern éLAN (29-12) opmaakt
van the highs and lows of the literary year around Europe, mag dat worden betwijfeld.
John Banville constateert dat de hoogtepunten in de Engelse literatuur van buiten
kwamen: ‘Als je je op literaire prijzen moet verlaten, dan komt het beste uit Schotland
(James Kelman, de winnaar van de Booker Prize van dit jaar is maar één van vele
andere sterke Schotse prozaschrijvers) en de voormalige koloniën: India, Ierland,
Australië, Afrika, Canada [...]. Toch was 1994 geen erg goed jaar voor proza, of
poëzie, in het Engels.’ De beste boeken kwamen uit de non-fictie: ‘Selina Hastings’
nieuwe biografie van Evelyn Waugh, Colm Tóibíns verslag van de staat waarin het
Europese katholicisme verkeert, The Sign of the Cross, en Michael Woods studie
van Vladimir Nabokov, The Magician's Doubts.' Charles Penwarden zag de Franse
lezers vooral gegrepen worden door boeken over politieke figuren en schandalen
(Tapie, Mit-
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terand en Delors), en noemt als andere bestsellers onder meer Prix Goncourtwinnaar
Un aller simple van Didier van Cauwelaert en twee spectaculaire ‘teruggevonden’
manuscripten: ‘Paris au XXe siècle waarin Jules Verne zijn grimmige visioen van
het moderne Frankrijk heeft neergelegd en Albert Camus' Le premier homme, de
ontroerende autobiografische roman van een van de weinige Franse intellectuelen
die nog altijd zowel vanwege hun morele kwaliteiten als vanwege hun denken
bewonderd worden.’ De Duitse lezers, schrijft Frederick Stüdemann, worden al in
geen jaren meer door de eigen literatuur geobsedeerd: ‘De verrassende bestsellers
in 1994 kwamen uit Scandinavië: De wereld van Sofie van Jostein Gaarder en Smilla's
gevoel voor sneeuw van Peter Høeg.’ Lee Marshall stelt vast dat in Italië twee boeken
om de aandacht van de lezer vochten: ‘In oktober brachten de uitgeversgiganten
Mondadori en Bompiani hun zwaargewichten in de ring. Over de drempel van de
hoop van de paus tegen Het eiland van de vorige dag van Umberto Eco kenden lange
tijd een gelijk opgaande strijd, maar uiteindelijk won de gozer uit het Vaticaan op
punten (100 tegen Eco's 37, volgens de laatste cijfers.)’

De maand december van Paul Claes
‘Op 10 november werd de Ulysses-vertaling van Mon Nys en mij gepresenteerd in
Amsterdam in De Rode Hoed. We hebben het vooral in november erg druk gehad
met het geven van interviews en dergelijke, voornamelijk in België. In december
was de ergste drukte voorbij. Zowel Mon Nys als ik hebben een volledige baan naast
ons schrijf- en vertaalwerk en we hebben dus geprobeerd de publiciteit zoveel
mogelijk af te houden. Al die aandacht van de pers was niet onprettig maar soms wel
lastig. We konden lang niet alle aanvragen honoreren. Interviews deden we zoveel
mogelijk telefonisch of schriftelijk. Ik begrijp nu wel wat iemand als Hugo Claus
moet doormaken. Het lot van een professionele schrijver lijkt me vreselijk, het is
lijden.
De vertaling van Ulysses hadden we al twee jaar af. De publikatie ervan was in
1994 gepland in verband met het vijftigjarig bestaan van De Bezige Bij. Het was wel
prettig om nog twee jaar te hebben om alles nog eens - voor de honderdduizendste
maal - te bekijken. Met zo'n boek blijf je eigenlijk bezig: de tweede druk bevat
tientallen verbeteringen, en ook voor de derde druk hebben we alweer correcties
doorgegeven. Je slaat het boek open en ziet dan wéér iets dat nog beter kan. Ook
lezers wijzen ons op eventuele correcties.
De goede verkoop van het boek hadden we niet voorzien - met die hoge prijs
hadden we verwacht dat die zuinige Nederlanders wel twee keer zouden nadenken
voordat ze het zouden kopen. Dat is dus meegevallen. Onze vertaling is goed
besproken en tot 1 januari was de prijs iets lager, het is een mooi cadeau, kersttijd die dingen zullen wel hebben meegespeeld.
16 December heb ik ook nog aan het Groot Nationaal Dictee meegedaan. Ik deed
altijd al thuis mee en bleef dan steeds onder de tien fouten. Ik durfde het daarom wel
aan. Met acht fouten werd ik derde. Thuisgekomen zag ik dat de jury zich drie maal
had vergist: dank zij, te zamen en te kort schieten zijn afzonderlijke woorden. De
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winnaar had zes fouten en ik dus in feite vijf. Ik beschouw me dan ook als de morele
winnaar...’
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1.2 Overleden in 1994
Januari

1
6
17
17
24
31

Silvia Ocampo (90), Argentijns schrijfster.
Domenico Rea (72), Italiaans schrijver.
Jean Sabran (Jean Gerrard) (86), Frans schrijver en dichter.
Pinchas Sadeh (64), Israëlisch schrijver en dichter.
Erwin Strittmatter (81), schrijver van socialistisch-realistische werken uit de
voormalige DDR.
Jean-Didier Wolframm (52), Frans auteur en literatuur-criticus.
Werner Schwab (35), Oostenrijks toneelschrijver.
Oscar Fraley (79), Amerikaans schrijver, bekend van het met Eliot Ness
geschreven boek The Untouchables.
Han J.A. Hansen (61), Nederlands journalist.
Aar van de Werfhorst (Pieter Gerhardus Jansen) (86), Nederlands auteur.
Yves Navarre (53), Frans schrijver.
Pierre Boulle (81), Frans schrijver, vooral bekend van zijn succesvol verfilmde
boeken De brug over de rivier de Kwai en De apenplaneet.

Februari
Harold Acton (89), Engels dichter en schrijver.
F.R. Boschvogel (Frans Lodewijk Ramon) (91), Vlaams (jeugdboeken)schrijver
van historische romans en verhalen.
James Lloyd Carr (81), Brits schrijver.
Alexander Chakovski (80), Russisch journalist en schrijver.
Albert Goldman (66), Amerikaans schrijver van omstreden biografieën van
onder meer Elvis Presley en John Lennon.
Christopher Lasch (61), Amerikaans essayist.
Maarten Vrolijk (75), Nederlands journalist en dichter.
1 Fouad Fram al-Boustani (88), Libanees historicus en schrijver.

Maart
Joseph Barry (76), Amerikaans auteur en journalist.
Augostinho Da Silva (88), Portugees filosoof, dichter, romanschrijver en
kunstcriticus.
Frances Donaldson (87), Engels schrijfster.
Margaret Millar (79), Amerikaans schrijfster van misdaadromans.
1 Eliseo Diego (74), Cubaans dichter.
6 Koos Prinsloo (36), Zuidafrikaans schrijver.
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9 Charles Bukowski (73), Amerikaans schrijver en dichter.
12 Sandra Paretti (Irmgard Schneeberger) (59), Duits journaliste en schrijfster van
amusementslectuur.
17 Walter Janka (79), Duits schrijver en uitgever.
25 Michel Vassallucci (32), Frans uitgever en mededirecteur van de Nederlandse
uitgeverij Arena.
28 Eugène Ionesco (81), Frans-Roemeens schrijver van toneelstukken, essays en
een roman.

April
David Holden (34), Amerikaans journalist en schrijver.
Sam Selvan (70), Caraïbisch journalist en schrijver.
7 Evert Hartman (56), Nederlands auteur en jeugdboekenschrijver.
7 Golo (Gottfried) Mann (85), Duits historicus en schrijver, zoon van Thomas
Mann.
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13 Rob van Gennep (56), Nederlands uitgever.
16 Ralph Waldo Ellison (80), Amerikaans schrijver van de roman Invisible Man.
23 Cecile Dreesmann (74), Nederlands naaldkunstenares en schrijfster van twee
sleutelromans.
27 John Preston (48), Amerikaans schrijver en homo-activist.
30 Richard Scarry (74), Amerikaans kinderboekenschrijver en -illustrator.

Mei

2
10
11
24
30

Mitacq (Michel Tacq) (67), Belgisch striptekenaar.
John Wain (69), Engels dichter en auteur van satirische romans.
Louis Calaferte (65), Italiaans-Frans schrijver van romans, poëzie en toneelwerk.
Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (69), Nederlands dichter en schilder.
Lewis B. Puller (48), Amerikaans Vietnam-veteraan en winnaar van Pulitzerprijs
voor zijn autobiografie Fortunate Son. The Healing of a Vietnam Vet.
Jean-Pierre Plooij (49), Nederlands journalist en auteur van romans, verhalen
en hoorspelen.
Juan Carlos Onetti (85), Uruguayaans schrijver.

Juni
7 Dennis Potter (59), Brits film- en toneelschrijver.
25 Louis-Robert Casterman (74), Frans uitgever.
26 A. den Doolaard (Cornelis Johannes George Spoelstra) (93), Nederlands
journalist, dichter en schrijver van romans en reisverhalen.

Juli
Felix Eijgenraam (36), Nederlands journalist en schrijver.
Jan Schepens (85), Vlaams dichter.
14 Leo Mets (83), Vlaams auteur.
19 F.G.L. van der Meer (89), Nederlands schrijver van cultuur-historische werken.
31 Caitlin Thomas (81), Brits schrijfster, weduwe van Dylan Thomas.

Augustus
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2
8
9
14
16
17
23

James Heinemann (77), Amerikaans uitgever, onder meer van P.G. Wodehouse
wiens biografie hij schreef.
Valère Depauw (82), Vlaams schrijver en journalist.
Leopold Leonov (95), Russisch schrijver.
Mien van 't Sant-van Bommel (93), Nederlands schrijfster van streekromans.
Elias Canetti (89), Zwitsers schrijver, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur
in 1981.
Ernst Pawel (74), Amerikaans vertaler en schrijver.
Yeshayahu Leibowitz (91), Israëlisch cultuurfilosoof.
Paolo Volponi (70), Italiaans schrijver en dichter.

September
6
10
17
23
24

Karl Popper (92), Brits filosoof van Oostenrijkse afkomst.
James Clavell (69), Amerikaans regisseur en schrijver, onder meer van de
bestseller Shogun.
Amy Clampitt (74), Amerikaans dichteres.
Henk Figee (46), Nederlands uitgever en (kinderboeken)schrijver.
Robert Bloch (77), Amerikaans schrijver, bekend van zijn door Hitchcock
verfilmde boek Psycho.
Otto F. Walter (66), Zwitsers uitgever en schrijver.
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Oktober
6 Albert Pelckmans (84), Vlaams uitgever.

November
Ali Akbar Saidi Sirjani (61), Iranees schrijver.
14 Michael Innes (J. Stewart) (88), Brits misdaadauteur en literatuurhistoricus.
19 Julian Symons (82), Brits misdaadauteur.

December
3 Dolf Verspoor (77), Nederlands vertaler.
4 Julio Ramón Ribeyro (66), Peruaans schrijver van toneelstukken, essays, romans
en gedichten.
24 Sadi de Gorter (82), Nederlands schrijver en diplomaat.
25 John Osborne (65), Brits toneelschrijver, die in 1956 op slag beroemd werd met
zijn stuk Look Back in Anger.
26 J.J. Klant (79), Nederlands schrijver.
27 Hans Berghuis (70), Nederlands schrijver en dichter.
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1.3 Literaire prijzen 1994*
Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs, f 20 000
Karst Woudstra, De stille grijzen van een winterse dag in Oostende. Een Ensoriade
(Uitgeverij Xeno). Jaarlijkse prijs van het Nederlands-Vlaamse Theaterfestival,
beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW en het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.

Nederlandse prijzen
P.C. Hooftprijs - Staatsprijs voor Letterkunde, f 125 000
J. Bernlef (Querido), voor zijn dichtwerk. Beurtelings voor proza, poëzie en essay;
1994 voor poëzie. 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.

Libris Literatuur Prijs, f 100 000
Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot). Nominaties: Paul Claes, De Sater
(De Bezige Bij); Inez van Dullemen, Het land van rood en zwart (Querido); Margriet
de Moor, De virtuoos (Contact); Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige
Bij); Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot); Henk van Woerden, Moenie
kyk nie (Nijgh & Van Ditmar).

( AKO Literatuur Prijs, f 100 000
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff). Nominaties: G.L. Durlacher,
Quarantaine (Meulenhoff); Patricia de Martelaere, Een verlangen naar
ontroostbaarheid. Over leven, kunst en dood (Meulenhoff/Kritak); Nicolaas Matsier,
Gesloten huis (De Bezige Bij); Rascha Peper, Rico's vleugels (L.J. Veen); F. Springer,
Bandoeng-Bandung (Querido); Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot).
De AKO Literatuur Prijs was dit jaar voor zowel Nederlandstalige fictie als non-fictie;
de winnaar werd verkozen door een lezerspanel.

Martinus Nijhoffprijs, f 100 000
Henry Kammer, voor zijn vertalingen van Hongaarse literatuur en in het bijzonder
voor zijn vertaling van Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep).
De prijs is een jaarlijks door het Prins Bernhard Fonds toegekende oeuvreprijs voor
*

Dit overzicht bevat de belangrijkste literaire prijzen in Nederland en Vlaanderen en een
selectie van de belangrijkste internationale prijzen.
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literaire vertalers in of uit het Nederlands. Van de f 100 000 kan f 25 000 door de
laureaat vrijelijk worden besteed en dient f 75 000 ten goede te komen aan een of
meer vertaalprojecten.

Theo Thijssenprijs, f 75 000
Els Pelgrom (Querido), voor haar gehele oeuvre. Driejaarlijkse staatsprijs voor
kinder- en jeugdliteratuur van de Stichting P.C. Hooftprijs; naast de f 75 000 kan de
winnares f 50 000 besteden aan een specifiek literair doel dat verband houdt met het
bekroonde oeuvre.
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vsb Poëzieprijs, f 50 000
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij). Nominaties: Hugo Claus, De Sporen (De
Bezige Bij); Lloyd Haft, Atlantis (Querido); Rutger Kopland, Geduldig gereedschap
(Van Oorschot); Gerrit Kouwenaar, Er is geen elders waar het anders is (Querido);
Leo Vroman, De godganselijke nacht (Querido); Elly de Waard, Eenzang Twee (De
Harmonie); Ad Zuiderent, Op de hoogte van Icarus (De Arbeiderspers). Lloyd Haft
kreeg een aparte vermelding van de jury. De grootste prijs voor dichtkunst in
Nederland, ingesteld op initiatief van Huub Oosterhuis, directeur van De Rode Hoed.

Bruna Gouden Strop, f 25 000
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers). Nominaties:
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers); Rood & Rood,
Koningswater (Bert Bakker); Tomas Ross, De man van St. Maarten (Het Spectrum);
Jac. Toes, De afrekening (De Boekerij); Jacob Vis, Het hoofd (Ellessy). Prijs voor
het beste Nederlandstalige spannende boek.

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek, f 15 000
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers). Prijs van het Nederlandse
lezerspubliek voor het beste boek, ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek (CPNB).
Prijzen van de gemeente Amsterdam, uitgereikt door de Stichting Amsterdams Fonds
voor de Kunst

Multatuliprijs voor proza, f 15 000
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff).

Herman Gorterprijs voor poëzie, f 15 000
Tonnus Oosterhoff, De ingeland (De Bezige Bij).

Busken Huetprijs voor essays en biografieën, f 15 000
Benno Barnard, Het gat in de wereld (Atlas).
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Prijzen van de gemeente Den Haag, ingesteld en uitgereikt door de Jan Campert
Stichting

Constantijn Huygensprijs, f 10 000
Judith Herzberg (De Harmonie), voor haar gehele oeuvre.

F. Bordewijkprijs voor proza, f 5000
Louis Ferron, De Walsenkoning. Een duik in het autobiografische diepe (De Bezige
Bij).

Jan Campertprijs voor poëzie, f 5000
Lloyd Haft, Atlantis (Querido).

J. Greshoffprijs voor essays, f 5000
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst en
dood (Meulenhoff/Kritak).

Anna Blaman Prijs, f 10 000
Jan Eijkelboom (De Arbeiderspers), voor zijn gehele oeuvre. Prijs op initiatief
van het Anjerfonds Rotterdam, toegekend aan schrijvers die nauwe banden hebben
met de Rijnmond.

Gouden Ezelsoor 1992, f 10 000
Ronald Giphart, Ik ook van jou (Nijgh & Van Ditmar).

Gouden Ezelsoor 1993, f 10 000
Kader Abdolah, De adelaars (De Geus). Prijs van het Koninklijk Verbond van
Grafische Ondernemingen (KVGO) voor een debuterende schrijver van een Nederlands
literair werk; het aantal verkochte boeken is een belangrijk criterium voor de
toekenning.
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Libris Woutertje Pieterse Prijs, f 10 000
Toon Tellegen, Bijna iedereen kon omvallen (Querido). Prijs voor het beste, literair
oorspronkelijke Nederlandstalige jeugdboek van het afgelopen jaar.
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Geertjan Lubberhuizenprijs 1993, f 10 000
Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar). Prijs van de Marten
Toonder Stichting voor literaire prozadebuten. Koenraad Goudeseune kreeg een
eervolle vermelding voor Vuile was (Atlas).

A. Roland Holst Penning, f 10 000
F. Harmsen van Beek (De Bezige Bij), voor haar hele oeuvre. Driejaarlijkse
oeuvreprijs voor poëzie, die bij voorkeur aan een dichter wordt toegekend die
consistent dichterschap betoont en tenminste twee dichtbundels heeft gepubliceerd.

Prijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Prijs voor Meesterschap
Hugo Claus, De Sporen (De Bezige Bij). De prijs bestaat uit een gouden medaille
en valt hooguit een keer in de vijftien jaar een schrijver ten deel.

Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 1994, f 5000
Geertrui Daem, Boniface (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus).
voor nog niet gevestigde auteurs.

Aanmoedigingsprijs

C. Buddingh' Prijs, f 2500
F. van Dixhoorn, Jaagpad. Rust in de tent. Zwaluwen vooruit (Perdu). Nominaties:
F. van Dixhoorn, Jaagpad. Rust in de tent. Zwaluwen vooruit (Perdu); Lucas Hüsgen,
Nevels orgel (Querido); L.F. Rosen, Adel (Van Oorschot). Debuutprijs voor
Nederlandse poëzie, jaarlijks uitgereikt op de slotavond van Poetry International.

Anton Wachterprijs, f 2000
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar).
voor een opmerkelijk romandebuut.

Tweejaarlijkse prijs

Prijzen van de Nederlandse Kinderjury
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Categorie 6 t/m 9 jaar
Rindert Kromhout, Erge Ellie en nare Nellie (Zwijsen).
Categorie 10 t/m 12 jaar
Carry Slee, Confetti conflict (Van Holkema & Warendorf).
Categorie 13 t/m 16 jaar
Evert Hartman, De voorspelling (Lemniscaat). De Stichting Nederlandse
Kinderjury bekroont jaarlijks in drie leeftijdscategorieën het bij kinderen meest
favoriete kinderboek van het afgelopen jaar.

Bekroningen Kinderboekenweek
Gouden Griffel voor het best geschreven kinderboek
Toon Tellegen, Bijna iedereen kon omvallen (Querido).

Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek
Jan Jutte, Lui Lei Enzo (Zwijsen) geschreven door Rindert Kromhout.

Zilveren Griffels
Categorie tot 6 jaar
Imme Dros, De blauwe stoel, de ruziestoel (Querido) en Sjoerd Kuyper, Robin en
Suze (Leopold).
Categorie 6 jaar en ouder
Harrie Geelen, Herman het kind en de Dingen (Van Goor) en Toon Tellegen,
Jannes (Querido).
Categorie 9 jaar en ouder
Jean Fritz, Aan de verkeerde kant van de aarde (Jenny de Jonge) en Roberto
Piumini, Motu-Iti, het meeuweneiland (Querido).
Categorie 13 jaar en ouder
Aidan Chambers, De tolbrug (Querido) en Lydia Rood, Een mond vol dons
(Leopold).
Categorie informatieve boeken
Willem Wilmink, Het Wilhelmus (Van Goor).
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Zilveren Penselen
Anna Höglund, Kun je fluiten Johanna? (Querido) geschreven door Ulf Stark; en
Mario Ramos, Benno en het Berekind (Lemniscaat) geschreven door Rascal. De
prijzen worden uitgereikt door de Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB).

ngv-Vertaalprijs
Ernst van Altena, voor zijn vertalingen uit het Frans.
door het Nederlands Genootschap van Vertalers.

De prijs wordt uitgereikt

Vlaamse prijzen
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor kritiek en essay, 500 000 bf
Hugo Brems, De dichter is een koe. Over poëzie (De Arbeiderspers).
prijs voor kritiek en essay.

Driejaarlijkse

at&t Literair, 400 000 bf
Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak) Nominaties: Paul Claes, De Sater
(De Bezige Bij); Koenraad Goudeseune, Vuile was (Atlas); Wim Neetens, Menselijke
middelen (Houtekiet); Koen Peeters, De postbode (Meulenhoff/Kritak); Erik
Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek). Voorheen de NCR Literair; jaarlijkse
prijs die beurtelings wordt toegekend aan een Vlaamse en een Waalse schrijver, die
de Belgische nationaliteit moet hebben en maximaal drie boeken mag hebben
gepubliceerd.

Debuutprijs Boekenweek, 250 000 bf
Wim Neetens, Menselijke middelen (Houtekiet). Prijs voor het beste Vlaamse
debuut, uitgereikt door de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen
(VBVB).

Emile Bernheimprijs, 200 000 bf
Paul de Wispelaere (De Arbeiderspers). Tweejaarlijkse prijs, beurtelings voor een
Nederlandstalig en een Franstalig schrijver.
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Prijs voor het geschreven leven, 150 000 bf
Bart Plouvier, De reiziger, de veroveraar en de autochtoon (Houtekiet). Nominaties:
Janny Groen, Amerika. De kleur van ketchup (Nijgh & Van Ditmar); Cees Nooteboom,
De omweg naar Santiago (Atlas); Bart Plouvier, De kleuren van de zee (Nijgh &
Van Ditmar/Dedalus); Bart Plouvier, De reiziger, de veroveraar en de autochtoon
(Houtekiet) en als reeks de Standaard Gidsen (Standaard Uitgeverij). Nonfictieprijs
toegekend door de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB)
voor zowel Nederlandstalige auteurs als vertalingen, met dit jaar als thema ‘Uitgelezen
reizen’.

De Vlaamse Gids Prijs, 50 000 bf
Peter Ghyssaert, Cameo (Bert Bakker).
en Nederlandse auteurs.

Tweejaarlijkse poëzieprijs voor Vlaamse

Prijzen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
August Bernaertprijs
Greta Seghers, Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau (Prometheus).

Lode Baekelmansprijs
Bart Plouvier, De kleuren van de zee (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus).

Arthur Mergelynckprijs voor poëzie
Francis de Preter, Nachtegaalrecht. Gedichten 1980-1992.
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Boekenleeuw, 100 000 bf
Diana Broeckhoven, Bruin zonder zon (Houtekiet).

Boekenwelpen
Gregie de Maeyer, In de put (Altiora); Uwe Timm, Rudi Renvarken (Altiora) en
Marita de Sterck & Klaas Verplancke, Een vijf met negen nullen (Lannoo). Prijs
voor het beste kinder- of jeugdboek van 1993, toegekend door De Vereniging ter
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB).

Provinciale Prijs van Brabant, 100 000 bf
Paul Claes, Het laatste boek (De Bezige Bij/Kritak).

Humo's Gouden Bladwijzer, 100 000 bf
Jung Chang, Wilde zwanen (Amber). Publieksprijs in de vorm van trofee; de
winnaar wordt door de lezers verkozen uit de titels die het afgelopen jaar in Humo's
Boekentoptien gestaan hebben. Ook in 1993 won dit boek de Gouden Bladwijzer.

Internationale prijzen
Nobelprijs voor literatuur, 6, 7 miljoen Zweedse kronen (circa f 1 600
000)
Kenzaburo Oë (Japans schrijver), voor zijn gehele oeuvre.
werk zijn (opnieuw) verschenen bij Meulenhoff.

Vertalingen van zijn

Aristeion Prijzen, elk 22 000 ecu (circa f 47 000)
Europese Prijs voor literatuur
Juan Marsé, El embrujo de Shangai (Plaza & Janes). Nominatie voor Nederland:
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff).
Europese Prijs voor vertaling
Giovanni Raboni, voor zijn vertaling in het Italiaans van Marcel Prousts À la
recherche du temps perdu. Nominatie voor Nederland: Marko Fondse voor V.V.
Majakovski, Werken (Van Oorschot). De Aristeion Prijzen zijn ingesteld door de
Europese Commissie en worden jaarlijks toegekend aan een schrijver en een vertaler
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die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de hedendaagse letterkunde in
Europa.

Booker Prize (Verenigd Koninkrijk), £ 20 000
James Kelman, How Late it Was, How Late (Secker & Warburg). De Nederlandse
vertaling verschijnt bij De Bezige Bij. Nominaties: Romesh Gunesekera, Reef
(Granta); Abdulrazak Gurnah, Paradise (Hamish Hamilton); Alan Hollinghurst, The
Folding Star (Chatto & Windus); James Kelman, How Late it Was, How Late (Secker
& Warburg); George Mackay Brown, Beside the Ocean of Time (John Murray); Jill
Paton Walsh, Knowledge of Angels (Colt Books/Green Bay). De Nederlandse vertaling
van Reef (Rif) is verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, van Paradise (Paradijs) bij
Van Gennep en van Knowledge of Angels (Het godsbewijs) bij Prometheus. De
vertaling van The Folding Star zal verschijnen bij Atlas.

Whitbread Award 1993 (Verenigd Koninkrijk), £ 23 000
Joan Brady, Theory of War (André Deutsch/Abacuspaperback). De vertaling, Een
daad van geweld, is verschenen bij De Geus.
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British Book Award 1993 (Verenigd Koninkrijk)
Jung Chang, Wild Swans (HarperCollins). De vertaling, Wilde zwanen, is verschenen
bij Amber. Door de Britse uitgeverijen uitgeloofde prijs.

Commonwealth Writers' Prize (Verenigd Koninkrijk), £ 10 000
Vikram Seth (Indiaas schrijver), A Suitable Boy (Van Oorschot).

National Book Critics Circle Awards (Verenigde Staten)
Fiction Award
Ernest J. Gaines, A Lesson Before Dying (Knopf).
Non Fiction Award
Alan Lomax, The Land Where the Blues Began (Pantheon).
Biography Award
Edmund White, Genet (Knopf).
Poetry Award
Mark Doty, My Alexandria (University of Illinois Press).

National Book Awards (Verenigde Staten), $ 10 000 elk
Fiction Award
William Gaddis, A Frolic of His Own (Simon & Schuster/Poseidon Press).
Poetry Award
James Tate, The Worshipful Company of Fletchers (Ecco Press).
Non Fiction Award
Sherwin B. Nuland, How We Die (Knopf). De vertaling, Hoe wij doodgaan, is
verschenen bij Anthos.

Pulitzer Prize for Literary Fiction (Verenigde Staten)
E. Annie Proulx, The Shipping News (Scribners). De vertaling, Scheepsberichten, is
verschenen bij De Geus.

Sue Kaufman Prize for First Fiction (Verenigde Staten)
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Emile Capouya, In the Sparrow Hills (Algonquin Books). Prijs van de American
Academy of Arts and Letters. De vertaling, Staren onder de zon, is verschenen bij
Nijgh & Van Ditmar.

Hans Christian Andersen Award
Michio Mado (Japans schrijver). Tweejaarlijkse internationale onderscheiding op
het gebied van de kinderen jeugdliteratuur.

Georg Büchnerpreis (Duitsland), 60 000 dm
Adolf Muschg (Zwitsers auteur), voor zijn gehele oeuvre.
Akademie für Sprache und Dichtung.

Prijs van de Deutsche

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 25 000 dm
Jorge Semprun (Spaans schrijver en ex-minister van cultuur). De prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan persoonlijkheden uit de literatuur, de kunst of de wetenschap
die een bijdrage hebben geleverd aan het ideaal van de vrede.

Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, 200 000 schilling
Salman Rushdie (Brits auteur), voor zijn gehele oeuvre.

Prix Goncourt (Frankrijk), 50 ff
Didier van Cauwelaert, Un aller simple (Albin Michel). De Nederlandse vertaling
verschijnt bij Meulenhoff.

Goncourt du premier roman (Frankrijk), 40 000 ff
Bernard Lamarche-Vadel, Vétérinaires (Gallimard).
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Prix Renaudot (Frankrijk)
Guillaume Le Touze, Comme ton Père (L'Olivier). Door literaire journalisten
toegekende prijs als tegenhanger van de Prix Goncourt.

Prix Médicis (Frankrijk), 4500 ff
Yves Berger, Immobile dans le courant du fleuve (Grasset).

Prix Médicis Etranger
Robert Schneider (Oostenrijks auteur), Frère Sommeil (Calmann-Lévy).

Prix Médicis Essais
Jerôme Garcin, Pour Jean Prévost (Gallimard).

Prix Fémina (Frankrijk), 5000 ff
Olivier Rolin, Port-Soudan (Seuil). De vertaling verschijnt bij Manteau/Meulenhoff.

Prix Fémina Etranger, 5000 ff
Joan Brady (Brits schrijfster), Sacred Country (André Deutsch). De prijzen worden
elk jaar toegekend door een jury van uitsluitend vrouwelijke letterkundigen.

Prix Interallié (Frankrijk)
Marc Trillard, Eldorado 51 (Phébus).

Prix du Levant (Frankrijk), 300 000 ff
Rachid Mimouni (Algerijns auteur), La malédiction (Stock). De vertaling, De vloek,
is verschenen bij Thoth.
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Grand Prix du Roman (Frankrijk), 100 000 ff
Frédéric Vitoux, La Comédie de Terracina (Seuil).
Française.

Prijs van de Académie

Prix Albert Camus (Frankrijk), 20 000 ff
Jean Daniel, l'Amie anglais (Grasset).

Premio Strega (Italië)
Giorgio Montefoschi, La casa del padre (Bompiani).

Premio Campiello (Italië)
Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (Feltrinelli).

Premio Planeta (Spanje), f 675 000
Camilo José Cela, La cruz de San Andres (Planeta).

Premio Cervantes (Spanje), $ 115 000
Mario Vargas Llosa (Peruaans schrijver), voor zijn gehele oeuvre. Oeuvreprijs
voor Spaanstalige literatuur. Vargas Llosa wordt in Nederland uitgegeven door
Meulenhoff.
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1.4 Nederlandstalige literatuur in vertaling 1994
Proza en poëzie
Sera Anstadt, Alle mine venner er gale. En ung skizofrens tilvaerelse [Al mijn
vrienden zijn gek]. Borgen Forlag, Kopenhagen (Deens). Vertaling: Inge
Bielefeldt.
Marion Bloem, Lange Reisen, kurze Lieben [Lange reizen korte liefdes].
Deutscher Taschenbuchverlag, München (Duits). Vertaling: Barbara Heller.
Godfried Bomans, Eric in the Land of the Insects [Erik of Het klein
insectenboek], Houghton Mifflin, Boston (Engels). Vertaling: Regina Louise
Kornblith.
Louis Paul Boon, Menuet [Menuet]. Husets Forlag, Århus (Deens). Vertaling:
Ludo Leroy en Nina Malinovski.
Louis Paul Boon, Blaubärtchen im Wunderland. Grimmige Märchen für
verdorbene Kinder [Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes
voor verdorven kinderen]. Alano, Aken (Duits). Vertaling: Susanne George.
Andreas Burnier, Rendez-vous bei Stella Artois [Een tevreden lach]. Twenne
Verlag, Berlijn (Duits). Vertaling: Waltraud Hüsmert.
Hugo Claus, Sakrament [Omtrent Deedee]. Dolnoslaskie Wydawnictwo,
Wroclaw (Pools). Vertaling: Zofia Klimaszewska.
Hugo Claus, Caly smutek Belgii [Het verdriet van België], PIW, Warschau
(Pools). Vertaling: Axel Holvoet en Zofia Klimaszewska.
Hugo Claus, A caça aos patos [De Metsiers]. Ediçoes ASA, Porto (Portugees).
Vertaling: Anna Maria Carvalho.
Hugo Claus, El deseo [Het verlangen], Editorial Anagrama, Barcelona (Spaans).
Vertaling: Malou van Wijk.
Hugo Claus, Spåren [bloemlezing]. Ellerströms, Lund (Zweeds). Vertaling:
Per Holmer, Eva Runefelt en Lasse Söderberg.
Midas Dekkers, Geliebtes Tier. Die Geschichte einer innigen Beziehung [Lief
dier]. Carl Hanser Verlag, München (Duits). Vertaling: Stefanie Peter en Dirk
Schümer.
Midas Dekkers, Dearest Pet. On Bestiality [Lief dier]. Verso, Londen (Engels).
Vertaling: Paul Vincent.
Adriaan van Dis, Pacov iz Arasa [De rat van Arras]. Prometej, Novi Sad
(Servo-Kroatisch). Vertaling: Ivana Šćepanović.
A. den Doolaard, Bujtina me Potkua [De herberg met het hoefijzer]. Flaka e
vëllazërimit, Skopje (Albanees). Vertaling: Sherefedin Mustafa.
Renate Dorrestein, Von schlechten Müttern [Ontaarde moeders]. Rowohlt,
Reinbek (Duits). Vertaling: Helga van Beuningen.
Renate Dorrestein, Unnatural Mothers [Ontaarde moeders]. Women in
Translation, Seattle (Engels). Vertaling: Wanda Boeke.
G.L. Durlacher, Streifen am Himmel. Vom Anfang und Ende einer Reise
[Strepen aan de hemel]. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg (Duits). Vertaling:
Maria Csollány.
Hans Faverey, Against the Forgetting. Selected Poems [bloemlezing], Anvil
Press Poetry, Londen (Engels). Vertaling: Francis R. Jones.
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Carl Friedman, Nightfather [Tralievader], Persea Books, New York (Engels).
Vertaling: Arnold en Erica Pomerans.
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Maurice Gilliams, Elegie fiamminghe [bloemlezing]. Mobydick/Cooperativa
Tratti, Faenza, (Italiaans). Vertaling: Giorgio Faggin.
Hella S. Haasse, Die scharlachrote Stadt [De scharlaken stad]. Wunderlich,
Reinbek (Duits). Vertaling: Maria Csollány en Waltraud Hüsmert.
Hella S. Haasse, Der schwarze See [Oeroeg]. Rowohlt, Reinbek. (Duits).
Vertaling: Maria Csollány.
Hella S. Haasse, Le maître de ‘la Descente’ [De meester van de Neerdaling],
Actes Sud, Arles (Frans). Vertaling: Anne-Marie de Both-Diez.
Hella S. Haasse, Crno Jezero [Oeroeg]. Prometej, Novi Sad (Servo-Kroatisch).
Vertaling: Ana Stefanović.
Maarten 't Hart, Om så hela världen rasar [Het woeden der gehele wereld].
Atlantis, Stockholm (Zweeds). Vertaling: Eva Erichsen en Ingrid Wikén Bonde.
Kristien Hemmerechts, Strandgut [Wit zand], Claassen, Hildesheim (Duits).
Vertaling: Lea Rachwitz.
Willem Frederik Hermans, Ciemnia Damoklesa [De donkere kamer van
Damokles]. Alfa-Wero, Warschau (Pools). Vertaling: Andrzej Dabrowka.
Geert van Istendael, A belga labirintus. Avagy a formátlanság bája [Het
Belgisch labyrinth of De schoonheid der wanstaltigheid], Gondolat, Boedapest
(Hongaars). Vertaling: Judit Gera.
Gysbert Japicx, Tjerne le Frison et autres vers [bloemlezing]. Gallimard, Parijs
(Frans). Vertaling: Henk Zwiers.
Tim Krabbé, Zlote jajko [Het gouden ei]. Historia i Sztuka, Poznan (Pools).
Vertaling: Maria Zaleska.
Tim Krabbé, Cyklisten [De renner], Trevi, Stockholm (Zweeds). Vertaling:
Magnus Hedlund.
Tessa de Loo, Die Mädchen von der Süßwarenfabrik [De meisjes van de
suikerwerkfabriek]. Deutscher Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main (Duits).
Vertaling: Rosemarie Still.
Ivo Michiels, Knjiga alfa [Het boek Alfa], Prometej, Novi Sad
(Servo-Kroatisch). Vertaling: Ivana Šćepanović.
Margriet de Moor, Der Virtuose [De virtuoos]. Carl Hanser Verlag, München
(Duits). Vertaling: Helga van Beuningen.
Margriet de Moor, Doppelporträt. Drei Novellen [Dubbelportret], Deutscher
Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main (Duits). Vertaling: Rotraut Keller.
Margriet de Moor, First Grey, Then White, Then Blue [Eerst grijs dan wit dan
blauw]. Picador, Londen (Engels). Vertaling: Paul Vincent.
Margriet de Moor, Först grått sedan vitt sedan blått [Eerst grijs dan wit dan
blauw], Norstedts, Stockholm (Zweeds). Vertaling: Signe Zeilich-Jensen.
Marcel Möring, Das große Verlangen [Het grote verlangen]. Suhrkamp,
Frankfurt am Main (Duits). Vertaling: Helga van Beuningen.
Marcel Möring, Stora längtan [Het grote verlangen]. Bokförlaget Natur och
Kultur, Stockholm (Zweeds). Vertaling: Per Holmer.
Harry Mulisch, Sticenik [De pupil]. Prometej, Novi Sad (Servo-Kroatisch).
Vertaling: Olivera Petrović.
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Multatuli, Max Havelaar [Max Havelaar of de koffieveilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij]. Moonhak-Soochup, Seoul (Koreaans).
Vertaling: Myong-suk Chi.
Multatuli, Maks Havelaar czyli aukcje kawy holenderskiego towarzysrtwa
handlowego [Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij]. Ossolonskich, Wroclau/Warschau/Krakau (Pools).
Vertaling: Jerzy Koch.
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Helene Nolthenius, O süße Hügel der Toscana. Ein Kriminalroman aus dem
Mittelalter [Geen been om op te staan]. Arche, Zürich/Hamburg (Duits).
Vertaling: Marianne Holberg.
Cees Nooteboom, Ein Lied von Schein und Sein [Een lied van schijn en wezen].
Suhrkamp, Frankfurt am Main (Duits). Vertaling: Helga van Beuningen.
Cees Nooteboom, Das Gesicht des Auges. Het gezicht van het oog. Gedichte.
[Het gezicht van het oog. Tweetalige uitgave]. Suhrkamp, Frankfurt am Main
(Duits). Vertaling: Ard Posthuma.
Cees Nooteboom, The Following Story [Het volgende verhaal]. Harcourt Brace
& Company, New York/San Diego/Londen (Engels). Vertaling: Ina Rilke.
Cees Nooteboom, L'enlèvement d'Europe [De ontvoering van Europa]. Maren
Sell/Calmann-Lévy, Parijs (Frans). Vertaling: Philippe Noble en Isabelle
Rosselin.
Cees Nooteboom, Autoportrait d' un autre. Rêves de l'île et de la ville d'antan
[Zelfportret van een ander], Actes Sud, Arles (Frans). Vertaling: Philippe Noble.
Cees Nooteboom, Verso Santiago. Itinerari spagnuoli [De omweg naar
Santiago]. Feltrinelli Traveller, Milaan (Italiaans). Vertaling: Laura Pignatti.
Cees Nooteboom, Mokusei. Una storia d'amore [Mokusei!]. Iperborea, Milaan
(Italiaans). Vertaling: Fulvio Ferrari.
Cees Nooteboom, Ritualer [Rituelen], Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (Noors).
Vertaling: Egil Rasmussen.
Cees Nooteboom, Mokusei! Ljubavna prica [Mokusei!]. Prometej, Novi Sad
(Servo-Kroatisch). Vertaling: Ivana Šćepanović.
Cees Nooteboom, Mokusei! El buda tras la empalizada [Mokusei! en De
Boeddha achter de schutting], Ediciones Siruela, Madrid (Spaans). Vertaling:
Julio Grande.
Connie Palmen, Lagarna [De wetten]. Forum, Stockholm (Zweeds). Vertaling:
Rebecca Granath en Joakim Sundström.
Karel van het Reve, Dr. Freud und Sherlock Holmes [bloemlezing]. Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main (Duits). Vertaling: Gerd Busse.
Martin Ros, Night of Fire. The Black Napoleon and the Battle for Haiti
[Vuurnacht. Toussaint Louverture en de slavenopstand op Haïti], Sarpedon,
New York (Engels). Vertaling: Karin Ford-Streep.
J.J. Slauerhoff, Schiuma e cenere [Schuim en as]. Iperborea, Milaan (Italiaans).
Vertaling: Laura Pignatti.
P.F. Thomése, Juźna zemlja. Tri novele [Zuidland]. Promotej, Novi Sad
(Servo-Kroatisch). Vertaling: Ivana Šćepanović.
Willem van Toorn, Gioco di simulazione. Poesie 1960-1993 [bloemlezing].
Fondazione Piazziolla, Rome (Italiaans). Vertaling: Karin van Ingen Schenau
en Franco Loi.
John Vermeulen, Die Elster auf dem Galgen. Ein Roman aus der Bruegel-Zeit
[De ekster op de galg]. Twenne, Berlijn (Duits). Vertaling: Susanne George.
Carolijn Visser, Voices & Visions. A Journey through Vietnam Today [Hoge
bomen in Hanoi], Paladin Press, Boulder (Engels). Vertaling: Susan Massotty.
Leon de Winter, Hoffmans Hunger [Hoffman's honger]. Diogenes, Zürich
(Duits). Vertaling: Sibylle Mulot.
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Leon de Winter, SuperTex [SuperTex], Diogenes, Zürich (Duits). Vertaling:
Sibylle Mulot.
Joost Zwagerman, La chambre sousmarine [Vals licht]. Calmann-Lévy, Parijs
(Frans). Vertaling: Alain Van Crugten.
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Kinder- en jeugdliteratuur
Jaak Dreesen, Tausend Sterne [Sporen in de sneeuw]. Erika Klopp, München
(Duits). Vertaling: Mirjam Pressler.
Jaak Dreesen, Über die Berge kommt der Mond [Vanachter de bergen komt
de maan]. Cecilie Dressler, Hamburg (Duits). Vertaling: Helga van Beuningen.
Thea Dubelaar, Springflut [Alleen gekken blijven]. Loewe, Bindlach (Duits).
Vertaling: Mirjam Pressler.
Henk Figee, Jesse Pantoffel und das Lampenmonster [Jesse Pantoffel en het
lampenmonster en Jesse Pantoffel gaat kamperen]. Ellermann, München (Duits).
Vertaling: Mirjam Pressler.
Mensje van Keulen, Die Freunde des Mondes [Vrienden van de maan]. Beltz,
Weinheim/Basel (Duits). Vertaling: Martina den Hertog-Vogt.
Wouter Klootwijk, Adris Onkel [Het erf van de oom van Adri]. Anrich,
Kevelaer (Duits). Vertaling: Silke Schmidt.
Rindert Kromhout, Räuberbär [Olaf de rover]. Deutscher Taschenbuchverlag,
München (Duits). Vertaling: Mirjam Pressler.
Noni Lichtveld, Der verlorene Pfeil [Mijn pijl bleef in de kankantri]. Pro
Juventute/Atlantis Kinderbücher, Zürich (Duits). Vertaling: Thomas Minssen.
Ted van Lieshout, Ich bin ein Held [Ik ben een held]. Middelhauve, München
(Duits). Vertaling: Ralf Klanke.
Paul van Loon, Lieber Mond, ich komm dich holen [Maantjelief], Oetinger,
Hamburg (Duits). Vertaling: Rolf Erdorf.
Koos Meinderts, Zebedäus Bär und die Reise ans Ende der Welt [De
wonderlijke wereldreis van Zebedeus de Beer]. Arena, Würzburg/Benzinger
(Duits). Vertaling: Silke Schmidt.
Lydia Rood, Im Zirkus bin ich zu Hause [Gabber]. Überreuter, Wenen (Duits).
Vertaling: Rolf Erdorf.
Carry Slee, Der Drachenpfad [Het drakenpad]. Herder, Freiburg/Basel/Wenen
(Duits). Vertaling: Rolf Erdorf.
Toon Tellegen, Josefs Vater [Mijn vader]. Carl Hanser Verlag, München (Duits).
Vertaling: Mirjam Pressler.
Rita Törnqvist, Tulpanlökar till middag [Hoe moet dat nu met die papillotten].
Eriksson & Lindgren, Stockholm (Zweeds). Vertaling: Rita Törnqvist.
Adriaan Venema, Esther und Thomas [Thomas en Esther, Esther en Thomas].
Arena, Würzburg (Duits). Vertaling: Mirjam Pressler.
Ivo de Wijs, Hallo, wo seid ihr? [Waar is Springer, waar is Twikkie?]
Ravenburger Buchverlag, Ravenburg (Duits). Vertaling: Eva Schweikart.
Dit overzicht bevat de belangrijkste vertalingen uit 1994 en kwam tot stand in
samenwerking met Victor Schiferli van het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds.
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2.1 De boeken van 1994
‘Men doet minder dan men moet doen, wanneer men niet alles doet wat men kan,’
schreef Thomas Carlyle. Dit is een gevaarlijk citaat om een hoofdstuk mee te openen
dat belooft dé boeken van 1994 onder elkaar te zetten. Maar toch weer niet zo
gevaarlijk, want we maken om te beginnen het voorbehoud dat het hier gaat om de
literaire boeken van dat jaar. En over wat literatuur is en wat niet, is geen
eensluidendheid te verkrijgen. Het neemt niet weg dat we toch in elk geval veel
moeite gedaan hebben om dit overzicht zo volledig mogelijk te maken. Compleet
zouden we deze lijst van in 1994 in de Nederlandse literatuur gepubliceerde boeken
echter niet durven noemen, evenmin trouwens als de overzichten in de voorgaande
edities van Mekka. Omissies zijn er ongetwijfeld, en zo zullen er vermoedelijk ook
enkele titels ten onrechte zijn opgenomen. Toch denken we te mogen stellen dat de
hieronder vermelde boektitels min of meer de jaarproduktie van de Nederlandse
literatuur van grote uitgevershuizen dekt.
Het overzicht bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat alle in 1994 verschenen
prozatitels, verdeeld over fictie en nonfictie. In het fictiedeel (1.1) is met een asterisk
(*) aangegeven welke 188 titels (vorig jaar waren dat er 169) zijn ingezonden voor
de Libris Literatuur Prijs 1995. In totaal bevat de lijst van literaire fictie 217 titels
(vorig jaar zoo). 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 (1) en
autobiografieën (a), brieven (b), reisverhalen (r), en documentaires en
literair-wetenschappelijke boeken (d). In 1994 verschenen in totaal 122 als non-fictie
te beschouwen literaire titels (vorig jaar 128).
Het tweede deel bevat een overzicht van de in 1994 gepubliceerde dichtbundels.
Er verschenen er 79. Dat zijn er maar liefst 26 meer dan vorig jaar, wat ongetwijfeld
te maken zal hebben met het feit dat de Boekenweek van 1994 in het teken van verzen
en gedichten stond. Een lijstje van vier in het vorige jaar verschenen toneel- en
liedteksten besluit dit overzicht. De totale jaarproduktie bedraagt 422 titels, zo'n
twintig meer dan in 1993.
Voor alle duidelijkheid: niet opgenomen zijn herdrukken in enigerlei vorm, evenmin
als zuiver wetenschappelijke werken. Ook verzamelde werken en uitgaven van
samenstellers of 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 1995
(Icarus).

1 Proza
1.1 Fictie
Romans, novellen en verhalen
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Peter Andriesse, Het stilettomeisje (Bert Bakker), r*
Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido), v*
René Appel, Geronnen bloed (Bert Bakker), r*
Armando, Mensenpraat (De Bezige Bij), v*
Armando, Voorvallen in de wildernis (De Bezige Bij), v*
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Roland Arnould, De Spaak (Van Gennep/Libertas Mol), r* (romandebuut)
Fernand Auwera, De nachten van Andreas Richter (Meulenhoff), r*
Marcella Baete, Kasterbant (Prometheus), r*
Kees van Beijnum, Hier zijn leeuwen (Nijgh & Van Ditmar), r* (debuut)
Eva Bentis, De engel en het zwaard (Contact), r*
J.M.H. Berckmans, Brief aan een meisje in Hoboken (Dedalus), r
Marjan Berk, Een mooi leesboek (Atlas), r*
Aster Berkhof, Happy town (Houtekiet), r
Huub Beurskens, Wilde boomgaard (Meulenhoff), r*
Wim de Bie, Meneer Foppe in zijn blootje (De Harmonie), v
Noud Bles, Bevrijdingsvuur (Manteau), r*
Graa Boomsma, Clio's kamer (Prometheus), r*
Johan de Boose, Fluweel van leegte (Kritak), r* (debuut)
Ad ten Bosch, Vera Cruz voorbij (Meulenhoff), r* (debuut)
Fleur Bourgonje, Een huis voor het leven (Atlas), r*
Axel Bouts, Broers en zussen (Davids-fonds/Clauwaert), r*
Willem Brakman, Een goede zaak (Querido), r*
Willem Brakman, Late vereffening (Querido), r*
Désanne van Brederode, Ave verum corpus (Querido), r* (debuut)
Martin Bril, Altijd Zomer Altijd Zondag (De Bezige Bij), r*
Walter van den Broeck, Amanda en de widowmaker (De Bezige Bij), n*
Rien Broere, Een hand op het graf van Massaro (De Harmonie), r*
Kim Broers, Overleven in de moderne tijd (Kwadraat), r
Paul Brondeel, De brief van Francesca (Davidsfonds/Clauwaert), v*
Jeroen Brouwers, De vervulling/De kleine dood (Herik), v
Herman Brusselmans, Ex-drummer (Prometheus), r*
Herman Brusselmans, Het oude nieuws van deze tijden (Prometheus), r*
Boudewijn Büch, De hel (Atlas), r*
Jacqueline Caenberghs, De kamers van het hart (Manteau), r*
Daan Cartens, De droefheid van mannen (Contact), v*
Jan Cartens, De roze bisschop (BZZTÔH), r
Charlemagne, Zilverdollars (Passage), v* (debuut)
Jan Christiaens, De Klinefelter man (Davidsfonds/Clauwaert), r*
Jo Claes, Het Karnsteken (Houtekiet), r*
Manu Claeys en Jan Denolf (red.), Jonge sla (Kritak), v*
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij), r*
Luc de Coen, Maskerade in Venetië (Davidsfonds/Clauwaert), n*
Marianne Colijn, Danser op het dak (Vita), v*
Patrick Conrad, Limousine (Houtekiet), r*
Geertrui Daem, Een vader voor Elizabeth (Manteau/Meulenhoff), v*
J.A. Deelder, Geheid Deelder (De Bezige Bij), n*
Hans Dekkers, Begrafenis van de sardine (De Arbeiderspers), r* (debuut)
Midas Dekkers, De koe en andere beesten (Contact), v
Rita Demeester, Land van belofte (Meulenhoff/Kritak), v (postuum)
Max Dendermonde, Mondriaan, de man die de charleston danste (De Prom),
r*
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Max Dendermonde, 228 seconden van stilte (De Prom), r*
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Hans Jacob Derksen, De terugkeer van het licht (Meulenhoff), v*
Peter Dicker, De Wolvebron (Conserve), v*
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff), r*
Jan Donkers, Donkeyville USA (De Harmonie), r*
Renate Dorrestein, Een sterke man (Contact), r*
Hans Dorrestijn, Positief genieten met Hans Dorrestijn (Bert Bakker), v*
Dirk Draulans, De rode koningin (Atlas), r*
Nico Dros, Familiezaken (Van Oorschot), v*
Wim Duijst, De fascinatie (De Geus), n* (debuut)
Sus van Elzen, Rina (Atlas), r*
Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers), r* (romandebuut)
Louis Ferron, De gehuurde hand (De Bezige Bij), n*
Loes Flendrie, Wederom pardon (Furie), r
Else Flim, De helft nadert of is allang voorbij (Manteau), r*
Jean-Paul Franssens, Ware liefde (De Harmonie), v/e*
Rudolf Geel, Een dichteres uit Los Angeles (Meulenhoff), v
Jef Geeraerts, Nachtvogels (Manteau/Meulenhoff), r*
Jerry Goossens, De lokroep van de mossel (Kwadraat), r (debuut)
Hermine de Graaf, Vijf broden en drie vissen (Meulenhoff), v*
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar), r* (debuut)
Luuk Gruwez, Het bal van opa Bing (De Arbeiderspers), v*
Miriam Guensberg, De luchtfietser en de bloemendief (L.J. Veen), r*
Hella S. Haasse, Transit (CPNB), n*
Marijke Harberts, Doezamand (Van Gennep), r* (debuut)
Huub van Haren, De vrouw met de schaar (De Bezige Bij), r*
Jan de Hartog, De buitenboei (De Prom), r*
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming. Een requiem (Querido), r*
Bas Heijne, Vlees en bloed (Prometheus), v*
H.J. van Heijningen, Brandkoraal (Contact), r* (debuut)
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas), v*
Willem Frederik Hermans, Madelon in de mist van het schimmenrijk (De
Bezige Bij), n*
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Kritak/Meulenhoff), r*
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers), r*
Theodor Holman, Als een vrouw nee zegt (Nijgh & Van Ditmar), v*
Marijke van Hooft, Moedernacht (BZZTÔH), r*
Marijke Höweler, De waarheid houdt van vrolijke gezichten (Atlas), v*
René Huigen, Hartsoeker (In de Knipscheer), v
Emma Huismans, Sonate voor wraak (Nijgh & Van Ditmar), v*
Maria Jacques, De vrouwen van het hof (Davidsfonds/Clauwaert), r
Bert Keizer, Het refrein is Hein. Dagen uit een verpleegtehuis (SUN), r/d*
Chris Keulemans, Een korte wandeling in de heuvels (Van Gennep), n*
Mensje van Keulen, De rode strik (Atlas), r*
Corine Kisling, De engelenbak (De Arbeiderspers), r*
Paul Koeck, De merkwaardige verrijzenis van Ángel Arcadio Picasso (De
Bezige Bij), n*
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Christien Kok, Verzameld leven (Querido), v*
Geert van der Kolk, De lachende hond (L.J. Veen), r*
Martin Koomen, Een volmacht voor Portland (Van Gennep), r
Kees van Kooten, Meer dan alle modermismen (De Bezige Bij), v
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Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker), r*
Gerrit Krol, Okoka's Wonderpark (Querido), r*
Frederik Philip Kuethe, De Zaakgelastigde (Thomas Rap), r*
Em. Kummer, Helden zijn zwart (Nijgh & Van Ditmar), r*
Eric de Kuyper, Te vroeg... te laat... Een liefdesgeschiedenis (SUN), d/v*
Hubert Lampo, De geheime academie (Meulenhoff), r*
Tom Lanoye, Maten en gewichten (Prometheus), v/c*
Tom Lanoye, Spek en bonen (Prometheus), v
Josien Laurier, Het zal de liefde wel zijn (Arena), r*
Diana Lebacs, De langste maand (In de Knipscheer), r (debuut)
Herman Leenders, Het mennegat (De Arbeiderspers), v* (prozadebuut)
Frank Liedel, Van de derde oever (Davidsfonds/Clauwaert), r*
Paula Loeckx, Een grote blauwe cirkel (Davidsfonds/Clauwaert), r*
(romandebuut)
Frans Lopulalan, Dakloze herinneringen (In de Knipscheer), r
Guus Luijters, Een schandelijke geschiedenis (L.J. Veen), r*
Willem G. van Maanen, Vertelde tijd (De Prom), v*
Marcel Maassen, Blauwe damp (SUN), r* (debuut)
Elisabeth Marain, De vluchtelingen (Arena), r*
Jan van der Mast, Films, vaders & neuzen (SUN), r* (debuut)
Hein Matthijs, Rennen voor je leven (Conserve), v*
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij), r*
Inigo Meerman, Donatello en Moerlemei (Contact), n*
Mariët Meester, Bokkezang (Meulenhoff), r*
Paul Meeuws, Jonge modinettes (Van Oorschot), v*
Ischa Meijer, Doe mij maar niks (Prometheus), v*
Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido), v*
Hannes Meinkema, De speeltuin van Teiresias (Contact), r*
Bob Mendes, Link (Manteau), r*
Paul Mennes, Tox (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus), r* (debuut)
Anja Meulenbelt, Blessuretijd (Van Gennep), r*
Jasper Mikkers, De kleine jongen en de rivier (De Bezige Bij), v*
A. Moonen, Naar Portugal (L.J. Veen), v*
Adriaan Morriën, De vinger van een dooie mof. Verhalen, miniaturen,
gedichten (Van Oorschot), v/p
Maarten Mourik, Brandenburgs requiem (Conserve), r*
Jan Mulder, Spreek en vergissing (De Bezige Bij), n*
Harry Mulisch, Twee opgravingen (De Bezige Bij), v*
Ciska Muller, Verloren zoon (Meulenhoff), r*
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff), r*
Koos Neefjes, Gerbrand Karmijn (Strengholt), r (debuut)
Albertina Nugteren, Een sterke stroom (Wereldbibliotheek), n* (debuut)
Jeroen Olyslaegers, Navel (Kritak), r* (debuut)
Ellen Ombre, Vrouwvreemd (De Arbeiderspers), v*
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij), r* (romandebuut)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot), r
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Kees Ouwens, Een twee drie vier... (Meulenhoff), r*
Harry Pallemans, Vandaag in de boekhandel (C.J. Aarts), r (debuut)
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Ludo Pieters, Het tweede Baltische eskader (Meulenhoff), v* (debuut)
Kees van der Pijl, De Flat (De Harmonie), r*
Pierre Platteau, School nummer 1 (Atlas), r*
Herman Pleij, Zandgrond (Prometheus), r* (debuut)
Chaja Polak, Stenen halzen (Arena), r*
Sybren Polet, De andere stad (De Bezige Bij), r*
Sybren Polet, Het gepijnigde haar (De Bezige Bij), v*
Sonja Pos, Daglicht (Contact), r*
Guido van Puyenbroeck, Voor de laat ste keer (Davidsfonds/Clauwaert), r*
Anil Ramdas, Het besluit van Mai (De Bezige Bij), n*
Brigitte Raskin, De eeuw van de ekster (Kritak/Meulenhoff), r*
Alexander Reeders, De Kreukelzone (De Harmonie), r* (debuut)
Freddy Rikken, Stille surveillance (Thomas Rap), r* (debuut)
Daniël Robberechts, T T Nagelaten werk (Kritak), r (postuum)
Guikje Roethof, Drenkelingen (Prometheus), r* (debuut)
Rood & Rood, Koningswater (Bert Bakker), r*
Jan de Rooy, Leda styx (De Prom), r
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido), r*
Rudi Rotthier, Het recht op dwaling (Atlas), v*
Elie Saegeman, Het fossiele licht (Kritak), r* (debuut)
Stephan Sanders, De grote woede van M. (De Bezige Bij), n*
Monika Sauwer, Een verlegen man (Contact), r*
Irun Scheifes, Onaffe dingen (In de Knipscheer), n
Mineke Schipper, Conrads rivier (Contact), r* (romandebuut)
M.M. Schoenmakers, De spookkrabben (De Bezige Bij), r*
Staf Schoeters, Ochrana (Manteau), r*
Greta Seghers, Een dunne wand (Kritak), r*
Henry Sepers, De kunstenaars (De Arbeiderspers), r*
Jan Siebelink, Laatste schooldag (Meulenhoff), v*
Jos Smeyers, De kus van Klimt (Davidsfonds/Clauwaert), n*
Willy Spillebeen, De ongestorven doden (Manteau), r*
Ina Stabergh, De vrouw van glas (EPO), r*
Maria Stahlie, Het beest met de twee ruggen (Prometheus), r*
Gerdy van der Stap, Nestspel (Nijgh & Van Ditmar), r* (romandebuut)
Jan Stavinoha, Langs de eeuwigheid (Van Oorschot), n*
Rosita Steenbeek, De laatste vrouw (Contact), r* (debuut)
Arie Storm, Hémans duik (De Arbeiderspers), r* (debuut)
Peter van Straaten, Agnes slaat terug (De Harmonie), v*
Stefan Strote, Love art (De Vleermuis), r*
Toon Tellegen, Twee oude vrouwtjes (Querido), v
Elizabeth Termeer, Het afscheidsfeest (Contact), r*
P.F. Thomése, Heldenjaren (Querido), r* (romandebuut)
Jos Tolboom, Het minimale reisgezelschap (Passage), r* (romandebuut)
Willem van Toorn, Het verhaal van een middag (Querido), r*
Saskia van der Valk, Nachtlichaam (L.J. Veen), v* (debuut)
Adriaan van der Veen, De lichte waanzin van liefde (De Prom), r*
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Anne Vegter, Ongekuiste versies (Querido), v*
Dirk Vellenga, Het Boek Rinnering (Conserve), r*
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Thomas Verbogt, Verkeerde sneeuw (L.J. Veen), r*
Ingrid Verhelst, De verzamelde leugens van J. M'Boya (Kritak), r* (debuut)
Detty Verreydt, Meester Ernestine (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus), r*
(romandebuut)
Ger Verrips, Goed dat er geen hiernamaals meer is (Balans), r
Hans Vervoort, Zonnige perioden (De Arbeiderspers), r*
Erik Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek), r*
Jacq Vogelaar, Weg van de pijn (De Bezige Bij), r*
Ronald Vonk, Dode meisjes/Quintana Roo (Arena), n* (debuut)
Mischa de Vreede, Een engel aan zee (Atlas), v*
Theun de Vries, Terug uit Irkoetsk (Querido), r*
Liesbeth Vroege, Vanaf de Seine gezien (De Prom), r*
Kris Wagner, Het tussenspel (Kritak), r* (debuut)
Dirk van Weelden, Antonius Servadac (De Bezige Bij), n*
Dirk van Weelden, Oase (De Bezige Bij), r*
Bert Weijde, Onder het ijs (Van Oorschot), r (postuum)
Joanna Werners, Vriendinnenvrouwen (Furie), r*
Gerard van Westerloo, Roosje (De Bezige Bij), n*
Anne Wiering, Watermans rapsodie (Davidsfonds/Clauwaert), r*
Flip Willemsen, De vrouw aanhebben (Querido), r*
Ivan Wolffers, Het gevangen beeld (Contact), r*
Sadik Yemni, De ridders van Amsterdam (Bert Bakker), r*
Aya Zikken, De polong (Atlas), r*
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers), r*Gerrit Jan Zwier, Kampvuren in de dessa (De Prom), r

1.2 Non-fictie
Essays, columns, levensbeschrijvingen, autobiografieën, brieven, reisverhalen
en documentaires
Manu van der Aa, E. du Perron en de avant-garde (Bas Lubberhuizen), d
Ludo Abicht, De zure druiven van de oorlog. Amnestie of verzoening
(Hadewijch), e
Frits Abrahams, Daar sta je dan (Balans), d/c
Loeki Abram, Een ingebouwde sjofar (Van Gennep), d
Wiljan van den Akker, Dichter in het grensgebied (Bert Bakker), d
Jan Balliauw, Het verloren paradijs. De ontwrichting van Rusland (Hadewijch),
r/d
Roel Bentz van den Berg, De luchtgitaar [met tekeningen van Peter Pontiac]
(Meulenhoff), e/c
Bergman, De tijd te lijf (De Arbeiderspers), a
Arno Bohimeijer, Aan een engel die nieuw is (De Arbeiderspers), a
René Boomkens, Kritische massa. Over massa, moderne ervaring en popcultuur
(Van Gennep), e
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Rolf Bosboom, Zuilen van stof. Het oeuvre van Frans Kellendonk (Quine), d
Maarten van Bottenburg, Verborgen competitie (Prometheus), d
Carel Braak en Mieke de Waal, Voorbij de grens ligt het paradijs (De
Arbeiderspers), r/d
Hugo Brems, Een zangwedstrijd. Over literatuur en macht
(Davidsfonds/Clauwaert), e
H.M. van den Brink, De dertig dagen van Sint Isidoor (Meulenhoff), e
Rinke van den Brink, De internationale van de haat (SUA), d
Jeroen Brouwers, Het circus der eenzaamheid (De Arbeiderspers), e
Jeroen Brouwers, Vlaamse leeuwen (De Arbeiderspers), e
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Emma Brunt, De breinstorm (De Arbeiderspers), c
Boudewijn Büch, Blauwzee (Atlas), r
Piet Buunk, Het imaginaire verleden (Kok Agora), d
Gaston van de Camp, Het verste Westen (Atlas), r
Hugo Camps, Tussen wieg & gras (De Arbeiderspers), c
Maarten Cieremans, De ene voet voor de andere (Fontein), a
Alfred van Cleef, De verloren wereld van de familie Berberović (Meulenhoff),
d/l
Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers), e
Thera Coppens, Antoni Mor. Hofschilder in de renaissance (De Prom), l
Ida De Ridder, Willem Elsschot, mijn vader (Nijgh & Van Ditmar), l/a
Christine D'haen, Schouwtoneel (Herik), r
Maarten Doorman, Steeds mooier (Bert Bakker), d/e
J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw van Indië (Bert Bakker), d
Pierre H. Dubois, J.C. Bloem, dichter van het onuitsprekelijke (Umbra), e
Adri Duivesteijn, De stad als bewuste schepping (NAi), e
H.W. von der Dunk, Twee buren twee culturen (Prometheus), e
Ed van Eeden, Helden van weleer (Kosmos Z&K), e/d
Inez van Eijk, Bijjouofbijmij (Contact), d
Jan Eilander, Rock 'n Roll junkie. Over Herman Brood (Prometheus), l/d
Sylvain Ephimenco, Hollandse kost. Het gidsland ontmaskerd (Contact), e
Kees Fens, Handgroot. Postscripta bij boeken en lezen (Thomas Rap), c
Kees Fens, Leermeesters. Een keuze uit de maandagstukken (Querido), e/c
Hans Galjaard, Alle mensen zijn ongelijk (Balans), d/e
Evelien Gans, Gojse nijd & joods narcisme (Arena), e
Maarten 't Hart, Du holde Kunst. Over muziek (De Arbeiderspers), e
Guido van Heeswijck, Lachen om de wereld (Kok Agora), e
Chris van der Heijden, Hemel, hel of heden (Conserve), d/e
Youp van 't Hek, Amah Hoela (Thomas Rap), c
Frank Hellemans, Tegen de begijnhof-literatuur (EPO), e
Albert Helman, De G.G. van Tellus (In de Knipscheer), a
Willem Frederik Hermans, Malle Hugo (De Bezige Bij), e
Joke J. Hermsen, Nomadisch narcisme (Kok Agora), e
J. Heymans, Het schaduwelftal (Thomas Rap), l/d
Bert Hiddema, De zon schijnt voor iedereen (Mets), 1
Luc Huyse, De politiek voorbij. Een blik op de jaren negentig (Kritak), e
Geert van Istendael, Bekentenissen van een reactionair (Atlas), e
Susanne Janssen, In het licht van de kritiek (Verloren), d
Hans Keller, Hotel Atonaal (De Bezige Bij), d
Ger Klein, Over de rooie (Balans), a
Lisa Kuitert, Het ene boek in vele delen (De Buitenkant), d
Albert de Lange, Voorbij de muur (Atlas), r
Marc Leijendekker, De Italiaanse revolutie (Meulenhoff), d
Jan Leijten, De achterkant van het recht (Balans), e
Ludo Martens, Een andere kijk op Stalin (EPO), e
Gust de Meyer, De zin van de onzin (Hadewijch), e
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Martin Mooij, De menselijke stem (Walburg Instituut), e
Wam de Moor, Een Hollands orakel. Over Maarten 't Hart (De Arbeiderspers),
e
Etty Mulder, De zang van vogelvrouwen (Plantage), e
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Cyrille Offermans, Sporen van Montaigne (De Bezige Bij), e
Willem Oltmans, Persona non grata (Papieren Tijger), a
Dorinde van Oort, Portret aan huis (De Arbeiderspers), l/d
Huib van Opstal, Essay RG. Het fenomeen Hergé (Delange), d
Willem Jan Often, De letterpiloot (Van Oorschot), e
J.J. Oversteegen, In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot
tot 1948 (Meulenhoff), l
J.J. Oversteegen, Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf
1948 (Meulenhoff), l
Herbert Paulzen, De schijn van de stilte (BZZTÔH), r
Carel Peeters, Conflictstof (De Harmonie), e
Carel Peeters, Gemaakt op zondag (De Bezige Bij), e
Dorien Pessers, De wet van het hart (Balans), e
Ethel Portnoy, Overal thuis (Meulenhoff), r
Henk Pröpper, Een intiem slagveld (Prometheus), e
Marja Pruis, De lieflijke hel van het Hollandse binnenhuisje (Vita), d
Anil Ramdas, Ethiek als vitaal belang (De Bezige Bij), e
Anil Ramdas, In mijn vaders huis 2 (Mets/Novib/VPRO), d
Ton van Reen, Een heidin die het licht zag (Contact), r/d
Willem van Reijen, Creativiteit en destructie (Kok Agora), d
Gerard Reve, Brieven aan Josine M. 1959-1982 (L.J. Veen), b
Mark Reynebeau, De pasvorm van de goede smaak. Enige beweringen over
het Vlaamse literaire klimaat (Kritak), e
Lydia Rood, Het boek Job (Prometheus), d
Kees Schaepman, Een gek in de Vrolikstraat (Van Gennep), d
Mark Schaevers, Atlas of de reis rond de wereld (Atlas), d
Martin Schouten, Kleur (De Bezige Bij), d
Alice Schwarzer, Een dodelijke liefde (De Arbeiderspers), e
A.L. Snijders, Bad luck. Herinneringen aan een vader (Thomas Rap), a
A.L. Stitemann, Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem (Historische
Uitgeverij), d
René Spork, Céline in Nederland (Meulenhoff), l/e
Aafke Steenhuis en Jan-Joost Theunissen, Weerzien met Chili (Contact), r/d
Louis Stiller en Marijke Vromans, Terug over de Mekong (Meulenhoff), r/d
Pauline Terreehorst, Het boerderijmodel (De Balie), e
Jo Tollebeek, De ijkmeesters (Bert Bakker), e
Ger Vaders, De verliezers (Mets), d
Constant Vecht, In de aap gelogeerd. Over natuur en cultuur (De Balie), d
Gert van Veen, Welcome to the Future (Arena), e
Adriaan Venema, Verleden tijd (Balans), a (postuum)
Adriaan Venema, Het dilemma (De Arbeiderspers), a (postuum)
Kees Verheul, Het mooiste van alle dingen. Romeinse essays (Querido), e
Lucie Th. Vermij, Ik stortte mij over de grenzen (Vita), d
Sarah Verroen, Het sexcomplex (Atlas), e
Carolijn Visser, Brandend zout (Meulenhoff), r
Dirk Vlasblom, Jakarta, Jakarta (Mets), r
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Eddy van Vliet, Poëzie, een pleidooi (Poëziecentrum), e
Carl Voet, Hotel Sloboda. Onderweg in Joegoslavië (Hadewijch), r/d
Peter Yvon de Vries, Oesters en orakels (Querido), e
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Leo Vroman, Warm, rood, nat & lief (Contact), a
Hans Warren, Geheim dagboek 1977-1978 (Bert Bakker), a
Wim Wennekes, Geert Lubberhuizen, uitgever (Thomas Rap/De Bezige Bij),
1
Frank Westerman, De brug over de Tara (Atlas), r
Julien Weverbergh, De voorwerpen (De Prom/Houtekiet), a
August Willemsen, Het hoge woord (De Arbeiderspers), e
August Willemsen, De goddelijke kanarie (Thomas Rap), d
Chris Willemsen, De moeder aller nederlagen (Thomas Rap), d
Jan Wolkers, Rembrandt in Rommeldam (De Bezige Bij), e
Gijs Zandbergen, Rijnsburg. Portret van een dorp (Thomas Rap), 1/d
Koos van Zomeren, Het eeuwige leven (De Arbeiderspers), c

2 Gedichten
A.D., Folklore imaginaire de Flandre bez. door Jacques Hamelink(Querido)
Maarten Asscher, Verbarium (Bert Bakker) (poëziedebuut)
Arie van den Berg, Blijmoedig aan het graf te denken (Atlas)
J. Bernlef, Vreemde wil (Querido)
Huub Beurskens, Aangod en de afmens (Meulenhoff)
Hans de Boer, Topografie van een reiziger (Hameland pers)
Herman Pieter de Boer, De troost van hagelslag (BZZTÔH)
Pieter Boskma, Simpel heelal (In de Knipscheer)
Jan Braet, Zwarte zee (Poëziecentrum)
Anneke Brassinga, Zeemeeuw in boomvork (De Bezige Bij)
Arno Breekveld, Zeppelin (Contact)
Frans Budé, Maaltijd (Meulenhoff)
Remco Campert, Straatfotografie (He rik) [met tekeningen van Lucebert]
Hendrik Carette, Een raaf in Raversijde (Poëziecentrum)
Paul Claes, Embleem (De Bezige Bij)
Paul Claes, Mimicry (Kritak)
Herman de Coninck, Schoolslag (De Arbeiderspers)
Jules de Corte, Ik ben je reisgenoot (Nijgh & Van Ditmar)
Maria van Daalen, Deze geschiedenis (Herik)
Maria van Daalen, Het Hotel (Querido)
Alain Delmotte, Grondbezit (Poëziecentrum)
Max Dendermonde, Groninger sonnetten (De Prom)
Charles Ducal, De hertog en ik (Atlas)
Arjen Duinker, De gevelreiniger en anderen (Meulenhoff)
Anna Enquist, Een nieuw afscheid (De Arbeiderspers)
Anton Ent, Reducties (Van Oorschot)
Koos Geerds, Insekten (De Arbeiders pers)
Eva Gerlach, Wat zoekraakt (De Arbeiderspers)
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Gust Gils, Mijn plichtvergeten werk (De Bezige Bij)
Jo Govaerts, Waar je naar zit te kijken (Kritak)
Guillaume van der Graft, Wat heeft Cecilia gezien? (De Prom)
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)
Albert Helman, Adyos/Afscheid (Stichting Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek)
Stefan Hertmans, Muziek voor de overtocht (Meulenhoff/Kritak)
Erik Heyman, Dagmaat (De Arbeiderspers)
Piet-Hein Houben, Schilderslinnen (Querido)
Mark Insingel, De druiven die te hoog hangen (In de Knipscheer)
Solange Janssens, Mondschuw (Poëziecentrum)
Theo Joekes, Een man van de dag (Scheffers)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

88
Hans Kloos, De hand boven het hoofd (Contact)
Hester Knibbe, Een hemd van vlees (De Prom)
Frank Koenegracht, Zwaluwstaartjes (De Bezige Bij)
Marc Kregting, De gezel (Perdu) (debuut)
Jan Kuijper, Barbarismen (Querido)
Sjoerd Kuyper, Zeepziederij de Adelaar (L.J. Veen)
Patrick Lateur, De speelman van Assisi (Poëziecentrum)
Joke van Leeuwen, Laatste lezers (Querido) (poëziedebuut)
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij) (postuum)
Lidy van Marissing, De sprong van een slak (Van Gennep)
K. Michel, Boem de nacht (Meulenhoff)
Jasper Mikkers, De verdwijning (Querido)
Y. Né, Dun land (De Bezige Bij) (debuut)
Leonard Nolens, Honing en as (Querido)
Max Nord, Verzen (De Beuk)
Huub Oosterhuis, De onrust van de liefde (De Prom)
Drs P., Boeiend lezen (Ars Scribendi)
Ton van Reen, Verborgen stemmen (Boek/en/Vorm)
Willem G. Roggeman, De uitvinding van de tederheid (Poëziecentrum)
L.F. Rosen, Adel (Van Oorschot) (debuut)
Jan Willem Schulte Nordholt, Aan mijn tongval te horen (De Prom)
Will van Sebille, Alles uit de binnenkant (Vita) (poëziedebuut)
Hedwig Speliers, Het oog van Holderlin (Manteau)
Els van Stalborch, Tussen omgevallen woorden (Kwadraat)
Mustafa Stitou, Mijn vormen (Arena) (debuut)
Toon Tellegen, Tijger onder de slakken (Querido)
Hans Tentije, Van lente en sterfte (De Harmonie)
Simon Troost, Cowboys hebben het maar gemakkelijk (Thomas Rap) (debuut)
Antoine Uitdehaag, Levenslang vrij (Van Oorschot) (debuut)
Willem H. Veldhuizen, Verschrompelde beentjes (De Beuk)
Theo Verhaar, Uitzaaiingen (De Harmonie)
Peter Verhelst, De boom N (Prometheus)
Eriek Verpale, Nachten van Beiroet (De Arbeiderspers)
Hans R. Vlek, Hangmat voor Henoch (Querido)
Frida Vogels, De harde kern 3. Gedichten (Van Oorschot)
Jan Kees van de Werk, Stenen schaduw (De Prom) (debuut)
Jeanne Wesselius, Pauw en andere poëzie (De Vleermuis)
Nachoem M. Wijnberg, Is het dan goed? (De Bezige Bij)
Ivo de Wijs, Vroege Vogels' radioverzen (Nijgh & Van Ditmar)
Harmen Wind, Waterstaat (De Arbeiderspers)

3 Toneel- en liedteksten
Remco Campert en Jan Mulder, Fiebelekwinten (De Harmonie), t
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Jan Fabre, De keizer van het verlies (De Bezige Bij), t
Bart de Groof, De debutant (De Hilverbode), t
Arnon Grunberg, Rattewit (Bebuquin/IT&FB), t
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2.2 Laat de Nixers tot ons komen
Bij ons in Leiden heb je de Dies Natalis van de universiteit, zeg maar de verjaardag
van 't bedrijf. Ik heb 't feest één keer bijgewoond, niet eens zo lang geleden. In een
grote, statige kerk, de Sint Pieter, kwam op die dag het hersenvolk bijeen om elkaar
te bekijken en te bewonderen. Er werd het Wilhelmus gezongen, staande, en het Io
Vivat, ook staande, er was een koortje dat middeleeuwse madrigalen dreutelde, er
traden officiële sprekers op die in wolken van bekaktheid en nietszeggendheid
wegdreven, maar er was vooral de optocht van de hoogleraren, cohortendik. De
specialisten in quasar en botbreuken interesseren me niet, over het algemeen nuchtere
jongens die wel 's een boek lezen en er verder niet lullig over doen, maar dan zie je
in de stoet de vergeestelijkte koppen: de ploeteraar in patafysica, de misthoorn van
het postmodernisme, de politiek brandschone vrouw die van smakelijk gebakken
hapjes blankmansvlees droomt, opgediend door hyperaantrekkelijke, forse
zwartmannen. In hun lijkkistendracht schuifelen ze ruisend voorbij. Geen
luidklinkende scheet of knallende boer, geen hupse danspas waarbij de middelvinger
met kracht naar boven gestoten wordt, geen gezang van de in mijn tijd zo hogelijk
gewaardeerde cantate over een opa, hoog op zijn krukken, die zich boven aan de trap
krachtig staat af te rukken, of van het smartelijke, hoofse levenslied: mijn naam is
Maria, ben maagd van beroep; sinds m'n wip met de Heer, verdien ik m'n geld op de
stoep. Niks geen subtiele grap of kostelijke Witze bedoel ik. Na afloop stonden we
in groepjes op gedempte toon met elkaar te praten, een zoutje in de één, een sherry
in de andere hand. En toen overviel me grote droefheid, want dat was nou precies
het beeld van de letterkunde zoals die zich al jaren manifesteert: academisch, geleerd,
door en door braaf, en netjes, en strontvervelend. En daar heb ik jarenlang aan
meegewerkt.
We leven in een tijd waarin een keurige, vreugdeloze, stichtelijke stemming in
onze vaderlandse letteren heerst, waarvan de oorzaak voor een groot deel aan de
invloed van de universiteit ligt. Ik kan over die sfeer meepraten want zoals gezegd
bracht ik vele jaren in dat milieu door en ervaarde tot mijn schrik dat daar op geen
enkele manier lol, exuberantie of grootse bevlogenheid op zijn plaats waren, laat
staan boertige oneerbiedigheid tegenover hooggeplaatsten. Het gold als zeer ongepast
zo iemand een lul te noemen, of een zeikerd die maar wat aan ouwehoerde, ook al
liepen ze daar bij bosjes rond, de zeikerds. En eigenlijk ging dat ook op voor wat we
de stof noemden, de teksten: dezelfde geestdodende dorheid. Romans, gedichten, ze
werden tot op het bot opengesneden, hoe moeilijker, hoe ingewikkelder, hoe groter
de uiteindelijke verlossing als je er met onvoorstelbare durf en ijzeren
doorzettingsvermogen alles uit geperst had. Je liet er zwermen theorieën op los, je
voelde daarbij een vaag plezier in je onderbuik groeien. Je kwam zelfs klaar op je
eigen geleerdheid en in een barbaarse visgratenstijl schreef je vervolgens tot peilloze
hoogte verheven banaliteiten. En geen enkel onvertogen woord, dat spreekt vanzelf.
Daar waar je met volle teugen van anarchie, uitspattingen in woord en drank, geile
fantasieën denkt te genieten, voorgegaan door de hogepriesters van de aan de macht
gekomen verbeelding, hoor je uitgedroogde notarissen lullen. Godverdomme.
Dorpsnotarissen, precies zoals ik 't zeg. Messcherp
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als het om carrière en macht gaat, vergis je niet. En op zulke momenten word je de
esprit de sérieux (dat is Frans) in zijn volle omvang geopenbaard, de tot universele
norm verheven constipatie, desastreus produkt van de universiteit die onze letteren
tot aan de bodem vergiftigt. De hoogleraren geloven heilig in hun opdracht, ze ervaren
hun waardigheid als iets goddelijks, tot aan de laatste draad van hun inktzwarte
statiejurk. En dat gaat samen met de manier waarop ze hun vak uitdragen, de
Literatuur, dezelfde zalvende ernst waarmee ze bij officiële gelegenheden de kansel
betreden.
Helaas is dat niet de enige ramp die uit die hoek onze letterenwereld verziekt, we
staan voor een ander onheil - noem 't politieke of culturele fatsoenlijkheid - via de
universiteit uit Amerika overgewaaid. Een voorproef daarvan is ons al opgediend in
de vorm van een bundel artikelen: De canon onder vuur, waarin een aantal
literatuurwetenschappers op grond van een onvoorstelbaar gebrek aan enige kennis
onder meer Du Perron, Nescio en Annie M.G. Schmidt beschuldigt van racisme,
sexisme, homofobie of gebrek aan engagement. 't Gaat me er niet alleen om dat een
stelletje verwekelijkte garnalenhersens onder leiding van Professor doctor M. Bal
nauwelijks in staat is een roman uit te lezen, ook niet dat derderangs wetenschappers
in naam van Derrida, Foucault, Taument, Barthes of De Man ons opschepen met de
gebruikelijke portie stronkelig proza waarmee ze hun onvermogen tot enig origineel
denken proberen te camoufleren. Van veel groter gevaar is de achterliggende ideologie
die wil dat schrijvers niet zo maar gewaagde of ongewenste meningen in hun fictie
mogen presenteren zonder ze ter discussie te stellen, dat ze problemen dienen op te
voeren en ze vervolgens op te lossen. We stevenen recht op de ondergang van de
roman af die, gedegradeerd tot een stroperig verlossingspamflet, voorgoed onleesbaar
wordt. Willen we de literatuur redden, dan moeten we ons krachtig verzetten tegen
zulk soort levensgevaarlijke opvattingen. Vertel me niet dat we hier te maken hebben
met een snel wegebbende modegril van gefrustreerde bakvissen en geflipte
wetenschappers, deze inquisitore moraal ligt nu overal op de loer. En zoals iedereen
zich kan voorstellen, verdrink je bij dat soort heilsleer helemaal in de
eeuwigheidswaarde van drabberig, klefferig, zelfingenomen fatsoen.
Hoe de universiteit er in geslaagd is onze letterkunde met deze griepende,
desastreuze ziekte te besmetten, is misschien te verklaren door de omstandigheden:
veel auteurs, uitgevers en recensenten hebben hun beeld van wat literatuur moet zijn,
daar opgedaan. Ze hebben maar al te vaak Nederlands of een andere taal gestudeerd
en dat geldt natuurlijk ook voor leraren aan de middelbare school, ook die worden
in hun opleiding geïnfecteerd door dezelfde verkeerde ideeën en gevoelens. De enige
literatuurwetenschapper van formaat: Professor doctor Hugo Verdaasdonk, met zijn
smartelijk doorgroefd gelaat, een tragische held in een tragische wereld op zoek naar
authentieke waarden, zou ons kunnen aantonen hoe dat precies in elkaar steekt.
Je begrijpt deze rampzalige instelling meteen als je een paar van onze mandarijnen
in het kritiekwezen aanschouwt: Carel Peeters, hoogleraar in de recensiekunde, Jaap
Goedegebuure, hoogleraar in de geschiedenis van de letterkunde en Tom van Deel,
docent letterkunde. Deze mandarijnen vertonen in hun stijl en opvattingen precies
dezelfde, loodgrijze ernst en bizarre respectabiliteit voor de letteren die de academici
tot aan hun kruin koesteren.
Met de komst van Michaël Zeeman,
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hoofdredacteur Kunst van de Volkskrant, klaarde een wakkere zeebries het front van
onze letteren op. Geweldig: zijn studie filosofie niet afgemaakt, zijn hospita overhoop
gestoken, twintigduizend vijfhonderd en vijf boeken gejat, miljoenen
achterovergedrukt, zijn eigen wijf een hijs verkocht, allemaal dingen waar wij allemaal
nachtenlang van dromen maar die we nooit durven te doen. En bovendien kan hij
verdomd goed schrijven en is hij verre van achterlijk, je merkt aan zijn stukken dat
ie gevoel voor ironie en humor bezit, en hij dicht. Een wonder, een absoluut wonder
in het recensentenland. Dat alles moet ons toch aanspreken, nietwaar. Ik zag al een
tweede Villon de Nederlandse letteren binnenstormen, een plaatsvervangende
Rabelais, de reus, dat ranzige zootje bij ons onderuit pissen, een nieuwe Rimbaud
zijn manen schudden, eindelijk zouden de tijden van de moordenaars en van de
bulderende lach weer aanbreken. Ik heb hem mijn diensten aangeboden in een keurige,
zeer gestileerde, evenwichtige brief: ‘Wat me wel aan 't hart gaat, is het literair klimaat
in Holland. Een ongehoord doffe, ranzige, suffe, klotesfeer. Niks invloed tv, gebrek
aan belangstelling of algemene stumperigheid. We worden onder de voet gelopen
door een horde geesten die alle grote en belangrijke plaatsen bezetten en het wel en
wee van de literatuur bepalen.’ Ik heb hem opgeroepen dit alles radicaal te veranderen.
Hij, spadassijn, vuige verkrachter, hoog genoteerde moordenaar, bandiet van grote
klasse, zou van zijn plaats gebruik moeten maken om al dat rotte vuil op te ruimen,
schreef ik. Eruditie, grandioze lol en goeie punters in al die dorre ballen moest het
wachtwoord worden want dan zou er in Nederland eens wat te beleven zijn in de
Letterkunde, meende ik.
Maar inmiddels kost 't me wel klamme nachten, want het gevaar dreigt dat hij zich
aansluit bij de grauwe horde zure piskijkers die wekelijks onze kranten en tijdschriften
bevolken; hij is immers al een veel gevraagd gastheer van keurige literaire
bijeenkomsten, nog even en hij staat voor de collegezalen te zalven en dan eindigt
hij natuurlijk met een eredoctoraat, de graftombe van elke diep gezonken auteur.
Goedegebuure, Peeters, ach, wie is ooit in al die pagina's van deze critici, in een
uiterst scherpe benadering, heel in de verte, haast onzichtbaar, een zweem van een
schaduw van humor of gein tegengekomen, wie heeft ooit een zoevende flits van
iets opvallends onder ogen gekregen bij het lezen van één zin van ze? Notarissen
zijn het, dorpsnotarissen, net als de geleerden uit de literatuurwetenschap. We hoeven
niets van ze te verwachten. Hun visie op de literatuur hebben die twee zelf met grote
drift heilig verklaard. Romans moeten problemen stellen en oplossen, uit lagen,
structuren opgebouwd zijn, de werkelijkheid mag nooit als vanzelfsprekend opgevat
worden, personages dienen uit de verf te komen, maar boven alles moeten romans
ideeën bevatten. Ze moet hoog en verheven zijn, hun literatuur, en verbonden zijn
met de hele westerse cultuurgeschiedenis. Met Goedegebuure scheren we zelfs langs
de toppen van het allersubliemste als hij ons voorhoudt dat er tussen de filosofie en
de literatuur een ‘incestueuze huwelijksrelatie van de eeneiïge tweeling’ - jazeker,
dat staat er echt - bestaat. Zo hebben Wittgenstein en Nietzsche het thema van de
bezettingstijd bij Hermans verbreed, en van De donkere kamer van Damokles niet
alleen een spannend oorlogsboek gemaakt, ‘maar een verbeelding van de eeuwige
strijd van man tegen man, een strijd waarbij het niet eens zeker is of je vecht tegen
bestaande tegenstanders of tegen hersenschimmen.’ Ja zeker, dat staat er echt.
Natuurlijk heeft de roman
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niets met Filosofie of met Ideeën te maken. ‘Het enige waar een filosoof om geeft
is de rechtvaardiging van een idee, de argumentatie en de relevantie die het idee heeft
binnen een ruimer bewijs’ schrijft Jaap van Heerden en voegt er nog 's aan toe:
‘Thema's en ideeën zeggen niets en bestaan overal.’ En gelijk heeft ie. René Zwaap
legt er nog een schepje boven op. In De Groene Amsterdammer wijst hij erop dat de
literatuur van de laatste tien jaren grossiert in filosofische spoedcursussen,
opvoedkundige monologen over kabbalistiek voor beginners en ander educatief
verantwoord materiaal. Die René hakt vrolijk in op die precieuze ernst van onze
letterminnenden. Hij constateert dan ook dat de literatuur zo langzamerhand in handen
is gekomen van de maatschappelijke kaste van hooggestemden die piano spelen,
altijd de cultuurpas op zak hebben, filosofendebatten in de Balie volgen, en iedere
week halsreikend uitzien naar het kunstbijvoegsel van de NRC op vrijdag.
De roman draagt nu eenmaal niets bij aan kennis: moet ik uit Père Goriot van
Balzac het vaderschap leren, uit Le Rouge et le Noir van Stendhal de liefde of ambitie,
uit de Reis naar het einde van de nacht van Céline de oorlog? De wijze waarop Céline
over de oorlog vertelt is uniek, dat hebben weinigen 'm gelapt, terwijl voor hem en
na hem duizenden oorlogsromans geschreven zijn. Hij placht bij elke interview uit
te roepen dat ideeën in een roman nonsens waren, daar stonden de encyclopedieën
vol van, hij nam zijn eigen leven als onderwerp en knutselde eindeloos aan zijn stijl.
Een roman is evenmin een handboek voor psychologie of sociologie, of weet ik
wat nog meer. Literatuur is dus in de eerste plaats stijl. Wij vertellen verhalen, wij
dichten verzen, wij schrijven geen verhandelingen over het transcendentale of over
de weerstanden van masochisten, zelfs niet over liefde en dood, verhandelingen
bedoel ik. Wij zijn er niet om de economie op het goeie pad te helpen, wij zijn er
zelfs niet om de gediscrimineerde allochtoon te beschermen of de homohater te
bestrijden. Daarvoor bestaan wetten, politie, politieke partijen en pamfletten of iets
dergelijks. En als het niet anders kan: de vuist. Natuurlijk kunnen we in romans de
onderdrukking van rassen uitbeelden, de literatuur is 't laatste totaal vrije gebied dat
bestaat, waarin volledige anarchie heerst, waarin alles kan: oorlog, moord,
verkrachting, noem maar op, ja zelfs gelul over filosofie, maar 't zal absoluut
ondergeschikt zijn aan stijl en fantasie. Het sadisme in Sades romans is gruwelijk
vervelend, Sade kan niet schrijven, het sadisme in De zangen van Maldoror is
geweldig want Ducasse, de auteur van dat epos, doet alles wat volgens de
deprimerende geborneerdheid van onze smaakmakers vermeden moet worden. Hij
plagieert bij het leven, zet de hele boel op zijn kop, houdt er de krankzinnigste
redeneringen op na, is volslagen verliteratuurd. Verdomd, 't is een Nixer avant la
lettre. En zijn filosofie? dat moet men mij maar 's komen vertellen!
Als je de bestaande literaire sulligheid wilt bevechten, kom je onherroepelijk op het
terrein van andere schrijvers, de collega's zal ik maar zeggen. Boeken druipend van
goeie bedoelingen en verkeerd opgevat schrijverschap, die steeds weer een bewijs
zijn van het in stand houden van de ronzige, kwijlende, gruipende temperatuur in
onze letteren. Maar eerlijk gezegd kan ik het niet over mijn lippen krijgen ze af te
kraken: zo'n auteur heeft misschien jaren aan haar of zijn boek gewerkt! Wie ben ik?
Bovendien ga ik van het standpunt uit dat iedereen mag schrijven zoals ie wil, het
kan mij geen reet schelen dat er boeken op de
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markt verschijnen die een doordringende, keutelige, duffe geur met zich mee dragen,
als andersoortige teksten maar evengoed aan bod komen en niet óf dood gezwegen
worden óf een smerige, rancuneuze recensie krijgen. Een literatuurwetenschapper
aanvallen verschaft me gloedvolle vreugde, dan kan ik argumenteren en tonen dat 't
absoluut niet deugt wat ie beweert; corrupte en waardeloze recensenten verneuken
is het mooiste wat er bestaat, vooral als ze zich als arrogante volkscommissarissen
opstellen. Ze voeren hun taak slecht uit: gewoon vertellen wat er in een te bespreken
roman staat, voorbeelden van zijn stijl geven, zodat een lezer zich een oordeel kan
vormen.
Natuurlijk zijn er auteurs geweest die geprobeerd hebben om een beetje licht in
die strakke grijze lucht te krijgen. Ach, Herman Koch in Red ons, Maria Montanelli,
melodramatisch onderwerp en heus niet nieuw, maar een wonder van stijl, spreektaal
voor literair gebruik gearrangeerd. Louis Ferron in Hoor mijn lied Violetta, waarin
hij het verzet en de bezetting op de hak neemt, niemand overtreft hem in het groteske,
de ironie, het cynisme, de explosieve beelden en het politiek onfatsoen. Kees 't Hart
in Vitrines, hij toont hoe je een geestige parodie op Beckett kan schrijven. En
Brouwers met zijn Kroniek van een karakter, onvergelijkbaar, maar toegegeven dat
is geen proza. Auteurs die gewoon lust in het vertellen hebben en in het pielen met
stijl, en zelfs zo dat de Iezer moet grinniken. Daar valt voor gewichtigdoenerige
diepgangers die alleen het nobele en het verhevene in taal en inhoud prediken, niet
veel eer aan te behalen.
Maar het leven heeft zo zijn verrassingen, want toen kwamen de Nixers: Rob van
Erkelens, Ronald Giphart, Joris Moens, Hermine Landvreugd, Don Duyns, Josien
Laurier, Jerry Goossens, en ik voeg er uit eigen beweging Herman Brusselmans,
Marcel Maassen, Paul Mennes, Erik Caspers, en de Zwagerman van Gimmick! aan
toe: wat doet het er toe of ze zich zelf als zodanig willen zien of niet. Want ze hebben
allemaal één ding gemeen: ze zijn in de jaren zestig geboren en ze zijn ook allemaal,
op een of twee na, auteur van één roman waaruit volgens heel wat kenners een
verfoeilijke geest en een verderfelijke houding spreekt. De Nixers vonden dat prachtig,
ze speelden in op de hun aangewreven kenmerken, verzonnen een filosoof die hun
grote inspirator zou zijn geweest en kregen een tijdschrift tot hun beschikking,
Zoetermeer. Schitterend. Want dat gaf herrie in het letterenland.
In verschillende interviews lieten ze zich niet onbetuigd. De Nixers hebben genoeg
van een academisch getinte literatuur die zich verbergt achter allerlei voorschriften
en abstracties en die ver van hun leven staat (eindelijk). Hun literatuur zal
onbeschaamd, onbeschaafd, onveilig, verwarrend en provocerend zijn - 't kan niet
erg genoeg. Geboren en opgegroeid in een welvaartsstaat hebben die auteurs geen
conflicten met hun ouders gekend, grote idealen bestaan niet meer. Ze zijn volkomen
vergroeid met de huidige mode-, pop-, tv- en reclamecultuur die enorme
mogelijkheden aan steeds wisselende vernieuwingen van ervaringenen biedt, wat
vandaag mode is, gaat morgen voor verouderd door. Ze houden zich bezig met zaken
die actueel zijn en voor hen van belang: de stad, de kroeg, de verveling, de drugs,
de muziek, het geweld, de criminaliteit, het racisme. Ieder van die schrijvers doet
dat op zijn eigen manier want hoewel ze zich als een ‘generatie’ aandienen (of
aangediend worden), vergeten we al te snel dat ze onderling in hun werk behoorlijk
verschillen.
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Laten hun opvattingen niet origineel zijn, laten vroeger ook zulke literaire aspiraties
hebben bestaan, wat dan nog! De Nixers pretenderen trouwens geenszins dat ze met
iets ongekends aankomen, een van hun belangrijkste opvattingen is juist dat alles al
gezegd is. Als ze ons maar van dat loden geblaat van het establishment afhelpen.
Groot, geil en gezellig, moet voor Giphart het leven zijn en de literatuur ook; groot,
geconstipeerd en strontvervelend is de literatuur nu. Bovendien hebben al die
schrijvers, op een paar na, een universitaire opleiding achter de rug, dat geeft aan
hun optreden iets geinigs. Rob van Erkelens is zelfs een volleerd en talentvol
literatuurwetenschapper, vertaler van Trakl, Danielle Sarréra en Nick Cave, hem
hoef je over intertextualiteit niets te vertellen.
De reactie op de uitlatingen van die Nixers en hun werk is buiten elke proportie
geweest, maar wel begrijpelijk. Er wordt aan de stoelpoten van al die opgezette
mummies druk gezaagd en de grote beginselen waarover onze vergrijsde elite zich
zo opwindt, daar vegen die Nixers de vloer mee aan. Zo schrijft Willem Kuipers,
recensent bij de Volkskrant, wanneer hij het ‘nieuwe’ van het Nixers-tijdschrift
Zoetermeer ter sprake brengt: ‘Nieuw. Er is geen mooier symbool van de treurige
vergankelijkheid die het woord aankleeft dan het vervallen, door roest en betonrot
aangevreten bastion tegen de tuberkel-bacil dat de architect Duiker vóór de oorlog
bij Hilversum liet optrekken, de paviljoens van Zonnestraal - waarmee hij
demonstreerde dat de ziekten van de grote stad in het vrije veld konden genezen en
zo de aangetasten, de bloedspuwers, de illusie konden krijgen dat de era van De
Nieuwe Mens - toen het geperverteerde idee van een gevaarlijke meneer in Duitsland
- toch ook een beetje hún tijd was’, etc. Niet te begrijpen. Er wordt in dat stuk ergens
verband gelegd tussen het nieuwe, dat weer te maken heeft met een ziekenhuis, en
tuberculosepatiënten, en het platteland, en de grote stad, er is ook een relatie met
Hitler en vandaar weer met eigen tijd, naald en draad, vlees in gehaktmolen, porno,
tekstverwerker, het blad Zoetermeer en vervolgens met de stad Zoetermeer. Denk
ik. Goed, Willem Kuipers is een mislukte uitgever, een gesjeesde recensent en
stilistisch een ramp, in hem kolken de genen van reactionaire roomsigheid. Toen ik
die runentekst van hem probeerde te ontcijferen, kreeg ik plotseling een schok der
herkenning: verdomd, 't was het proza van De nieuwe gemeenschap, Albert Kuyle,
Arnold Meijer met zijn zwarthemden, Wouter Lutkie, het Vlaams Blok: stad tegen
land, het nieuwe, decadente, rationeeltechnische denken van zieken tegenover de
oeroude, gezonde, paaps-germaanse landslieden, niet te geloven, en die gevaarlijke
meneer uit Duitsland, die Hitler, is niet anders dan de boze papa achter de deur die
dampend van ongeduld op een teken van Willem wacht om al dat vuil op de ruimen.
De decadente jeugd met vreselijke opvattingen: camp, maximalisten, nixers, snuivend,
rokend, zuipend, wippend, feestend, en die god betere het nog goed kunnen schrijven
ook. Schund is dat. Fantastisch toch.
Xandra Schutte, iemand die ik werkelijk au serieux neem, trakteerde ons in De
Groene Amsterdammer op een filosofo, culturelo, sociologio, literario verhandeling
waarin de Nixers er van langs krijgen. In ‘Kijkend naar het eigen achterhoofd’ levert
ze een niet altijd te volgen analyse van het begrip ‘generatie’ en van de nieuwe
generatie schrijvers: de ‘generatie x’, bestaande uit jonge Amerikaanse auteurs en
de Nederlandse Nixers, geboren tussen 1960 en 1970. Het komt er op neer dat we te
maken
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hebben met ‘overbewuste, hedonistische twintigers die weinig op hebben met de
naïeve wereldverbeteraars die hun ouders zijn, maar even weinig voeling hebben
met de werkverslaafde moneymakers van begin jaren tachtig’. Aan de ene kant zijn
ze verslaafd geraakt aan wat de zogenaamde bewustzijnsindustrie hun onophoudelijk
biedt: modes, trends, illusies et cetera, aan de andere kant vervelen ze zich omdat ze
verstoken zijn van elke diepere zin of ideaal. Tegelijkertijd beschouwt ze diezelfde
schrijvers als het slachtoffer van het moderne schizofrene bewustzijn, waarin de
mensen handelen en zichzelf zien handelen: ook daarin zouden de media een rol
spelen. Ze maken gebruik van de mogelijkheid als groep op te treden en willen het
ook weer niet, omdat ze zich gebruikt voelen door dezelfde media. Zoiets is het wel.
Gelukkig eindigt Xandra Schutte met de constatering dat er misschien iets moois uit
deze literatuur kan bloeien, als de schrijvers dat nadrukkelijk bewustzijn van hun
positie als een spel gaan gebruiken waardoor er ‘wellicht heel ouderwets, kritiek
[kan] worden geleverd op “de bewustzijnsindustrie” en de “consumptiemaatschappij”’.
Dus terug naar de Frankfurter Schule, lijkt 't wel! Van mij mag 't best, maar één ding
moet me toch van 't hart. Ik vind die obsessionele afkeer van de bewustzijnsindustrie
en van de consumptiemaatschappij eerlijk gezegd onbegrijpelijk, om niet te zeggen
schijnheilig. Wat is er op tegen? Ik zelf heb tv, kijk er graag naar (ben een wilde
zapper), bezit een voortreffelijke geluidsinstallatie waarmee ik alle muziek ter wereld
in perfecte uitvoering kan beluisteren, ben intevreden met mijn computer, rijd in een
keurige auto omdat het openbaar vervoer klote is, ga op vakantie naar plaatsen waar
ook andere toeristen graag komen, trek makkelijk zittende kleren aan. Ik heb tijden
gekend dat dat allemaal niet bestond en dat de massa verstoken was van elke luxe
en lol. Ik gun iedereen van harte alle quizzen ter wereld, soaps, reclames, Canarische
eilanden, een autootje en weet ik nog wat meer. Gaat daardoor de wereld naar de
bliksem, is dat de reden dat we onbestuurbaar zijn geworden? Kom nou! Al die
oorlogszuchtige keizerrijken en republieken, al die revoluties en bloedbaden hebben
plaats gevonden in alle tijdperken van onze geschiedenis, met of zonder reclame.
Het fascisme en nazisme zijn absoluut niet louter te verklaren uit techniciteit of uit
de hand gelopen verlichtingsideeën, en de afnemende belangstelling voor politiek
of de schandalige aanwezigheid van neofascisten in de regering van Italië (heeft
Nederland met dat land elke relatie verbroken?) is heus niet het produkt van de media
of van de te veel consumerende massa. En de sombere berichten over de cultuur die
ten onder gaat, over het boek dat op het punt staat te verdwijnen, is alleen
aandachttrekkerij van ondermaatse filosofen met een uiterst verdachte hang naar
vroeger tijden. We leven in een periode van ongekende mogelijkheden waarvan we
als schrijvers driftig gebruik moeten maken. 't Is toch onze schuld als op de tv de
literatuur op zo'n truttige of kneuterige manier aan de man of vrouw gebracht wordt
dat geen hond er zich voor interesseert, behalve dan het bekakte publiek uit de
Concertgebouwbuurt en omstreken en de overbeschaafde culturele hap van de
universiteiten. En misschien hebben we de literatuur al zo verpest dat we voorgoed
dat soort publiek zullen aantrekken. Dan mag wat mij betreft de roman verdwijnen.
De twintigers over wie we het hebben, kennen in ieder geval al die angsten niet
voor wat we dan met een grommende dreiging in onze stem de bewustzijnsindustrie
en consumptiemaatschappij noe-
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men. Zoals gezegd zijn ze er mee groot gebracht. En de wereld die ze opvoeren van
zuipende, cokende, neukende jongens en meisjes, criminaliteit en geweld om over
discriminatie maar niet te spreken, is wel wat anders dan die gesteriliseerde, in gaas
verpakte prietpraatjes die we onder het mom van ‘hogere’ literatuur maar al te vaak
op ons bord krijgen. Wat ze ervaren, die twintigjarigen, zijn de ‘zegeningen’ van het
liberalisme: de vrije markt, de ongekende speculatiezucht, de krankzinnige verering
van werk, carrière en geld, de nieuwe armoede, en vooral de werkloosheid waarvan
zij als eerste slachtoffer zijn. Niks uitvoeren, zo'n beetje studeren, lezen over corruptie,
maffia, geweld, moord en doodslag, luisteren naar het holle gezeik van onze
machthebbers die niets oplossen, vaststellen dat in kunst en literatuur alles al zo'n
beetje gezegd is, en dat de plaatsen binnen het rijk van het Schone goed bezet zijn
door een kaste gladde regenten, voilà hun problemen. En hun engagement is er een
waarvan zij zelf zullen vaststellen hoe dat eruitziet.
De vraag is of je de genoemde schrijvers allemaal zonder wringen onder die sonoor
klinkende noemer van verloren generatie kunt onderbrengen, met de daarbij behorende
eenstemmigheid over hun rol van slachtoffer en toeschouwer. Of je kunt beweren
dat de Nixers in hun romans zo kritiekloos een morbide sfeer weergeven. Enkele
passages uit een tekst rukken en bij elkaar vegen zegt me niets. Neem nou 's Giphart
en Van Erkelens, grotere tegenstellingen zijn er niet denkbaar.
Een van de opmerkelijke eigenschappen van Van Erkelens Het uur van lood is
dat deze roman wel een honderdtal citaten uit de wereldliteratuur bevat. 't Heeft met
de postmoderne gedachte te maken dat elke tekst naar andere teksten verwijst: door
openlijk deze citaten in zijn roman te plaatsen, laat ie als het ware zien hoe literatuur
in elkaar steekt. Je schrijft altijd van elkaar over, er vindt feitelijk altijd plagiaat
plaats. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat die citaten, opgenomen in zijn proza, niet
de betekenis meer hebben die ze in de oorspronkelijke tekst bezaten. Dus is er ook
weer geen sprake van plagiaat. En uiteindelijk kun je dan zijn wijze van werken
opvatten als het belachelijk maken van al die theorieën, wat doet het er toe, alles is
al een keer gezegd, alles is literatuur, alles is een truc. Leuker was geweest als Van
Erkelens geen enkele aanwijzing had gegeven over zijn citaten, als hij gewacht had
tot de gore, literaire bloedhonden zich op 'm hadden gestort en met vertrokken koppen
hem van plagiaat hadden beschuldigd en hij die klootzakken erop gewezen had dat
de grootste dichter aller tijden, Ducasse van de Chants de Maldoror, hartstochtelijk
jatte uit andere teksten zonder enige vermelding van bronnen, dat ze konden oplazeren
met hun achterlijke gelul. Dat is wat ik Adriaan van Dis zo kwalijk neem, zijn nederig
getrommel op zijn brede borst vol schuldgevoelens, als ze hem zijn plagiaat voor de
voeten werpen. Kom op, Adriaan, recht je rug, grom en blaf, sla met je vuist op tafel
en zeg tegen die bovenmeesters dat het prachtig is om te plagiëren, dat je 't je hele
leven verder zal doen en dat ze zich wat jou betreft allemaal kunnen aftrekken totdat
ze er bij neervallen, dan voeren ze tenminste iets nuttigs uit. En vervolgens je
middelvinger met een sierlijke stoot naar boven. 't Mag ook anders. Goed, de roman
van Van Erkelens zit vol verwijzingen naar allerlei soorten literatuur en pop en
tv-programma's, de mens raakt door een overdaad aan informatie afgestompt, de ‘ik’
vlucht in drank, drugs, muziek en teksten om de innerlijke leegtes en de verveling
te ont-
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vluchten, zoekt grenservaringen. De roman eindigt dan ook met de bijna
programmatische zin: ‘Tv uit. Ogen open’, de ik is uitgezapt, daarmee is de
vervreemding compleet. Als dat de bedoeling van Van Erkelens is geweest, is ie
volkomen geslaagd.
Giphart staat veraf van die sombere, in zwarte romantiek gedompelde sfeer van
Het uur van lood. Zowel Giph als Ik ook van jou zijn provocerende teksten omdat
ze over twee dingen gaan die voor ons literatuurminnaars van eminent belang zijn:
neuken en schrijven, evenwel op een manier die absoluut taboe is. Je mag als auteur
best tot de ontdekking komen dat wippen leuk is en erover schrijven ook, maar ja,
dat moet dan wel op een eindeloos hoog niveau gehesen worden en een besausing
krijgen van zeer ingewikkelde motieven, ‘geproblematiseerd’ worden, zodat alle lol
er vanaf is en je hem als lezer niet meer overeind krijgt. Giphart doet dat niet, hij
zegt zonder gêne dat voor hem schrijven masturberen is. De pen als een substituut
van de penis beschouwen is goed Freudiaans en dus gewichtig, maar heb niet het lef
hem als je echte penis te behandelen waar het lekker is om aan te rukken, dan ben
je puberaal, studentikoos, niet serieus. Zeker als je een hele roman volhoudt hoe
mooi je dat allemaal vindt. Door belangrijke thema's van het schrijven te reduceren
tot iets gewoons waaraan je lol beleeft, bega je een doodzonde, je zet eigenlijk de
literatuur voor schut. En wanneer hij ook nog 's gewoon zegt wat iedereen weet: dat
de Nederlandse literatuur ‘simpelweg niet integer is’ vanwege vriendjespolitiek, dan
is het hek van de dam. Het is misschien de meest efficiënte manier van engagement,
zeker als je zo goed, zo speels, zo inventief schrijft als Giphart: dwars tegen alles
ingaat en schaterend laat zien dat al die kunstpausen uit hun nekharen lullen. Literatuur
is stijl en dat zullen ze allemaal weten ook. En ach, als 't geen engagement is, dan
maar geen engagement. Overigens, zelden hebben recensenten zich zo in de kaart
laten kijken met hun moraliserende gekwetstheid. Tom van Deel voorop.
Het zilveren theeëi van Hermine Landvreugd en Bor van Joris Moens zijn ver
verwijderd van wat Van Erkelens en Giphart schrijven, 't is of je in hun romans een
volkomen andere wereld betreedt.
Neem nu ‘Turgor’, het laatste verhaal van Hermine Landvreugd, het gaat over een
stel jongens, J P, Menno, Elia, Armando, die zo'n beetje student zijn, die blowen,
kraken plegen, hun dag vullen met afleiding zoeken; ze lullen over wat ze van plan
zijn te doen, wat ze van elkaar of van anderen vinden. De onberekenbare wisseling
in racistische opvattingen, wat ze uitspoken met een meisje van dertien, verkrachting,
poging tot wurging, de vreemde tegenstrijdigheden binnen J P, de hoofdfiguur, met
zijn pathologische vergeetachtigheid, zijn weerstanden tegen homo's, hij die zich
aan het slot wel door zijn vriend Menno laat pijpen, geven aan haar verhalen iets
ongrijpbaars. 't Is geen vreugdevolle wereld die Hermine Landvreugd ons te bieden
heeft. Ze is zelfs beangstigend, omdat je niet het idee krijgt dat er altijd duidelijk
omlijnde motieven achter de handelingen van de personages steken. En het
verwarrende is dat ze toch weer niet zo antipathiek zijn. Natuurlijk is er van alles en
nog wat aangemerkt op haar bundel. Landvreugd heeft een losse manier van schrijven
- prima - haar verhalen beginnen en eindigen zomaar - geweldig - ze lijkt te willen
provoceren - schitterend - ze vertelt rare dingen zonder ze ter discussie te stellen hoe mooi - je stuit niet op Ideeën of Filosofieën, recept Goedegebuure of Peeters diepe opluchting -. Ze wil vertellen, meer niet, en haar af-
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standelijkheid dwingt de lezer in zich zelf te kijken. Sartre zou van haar verhalen
gesmuld hebben, dat was nou het soort engagement waarvan hij droomde. De alles
bedisselende verteller verbannen uit de roman en de lezer in volle vrijheid maar
modderen met al die keurige, nette opvattingen, voor eeuwig verankerd in zijn
sneeuwwitte inborst, hij moet maar zien dat ie met zichzelf tot klaarheid komt. Dat
ze raak schiet, merk je bij voorbeeld aan de reactie van Janet Luis in de NRC. Als je
haar recensie uitgelezen hebt, weet je absoluut niet waar het boek over gaat behalve
dan dat het heel smerig en slecht moet zijn. Ze heeft zich dan ook meteen verscholen
achter een ondoordringbare muur van truttigheid. Zo'n rancuneuze, benepen en
onkundige bespreking als die van haar ben ik niet tegen gekomen. Schande. Ze was
niet de enige, maar wel de allerergste.
Joris Moens met zijn roman Bor kon zich ook wel bergen. De arme jongen had
nog wel zijn best gedaan om in de overpeinzingen en de reacties van zijn hoofdfiguur
aanwijzingen te geven waardoor het verhaal minder afstandelijk verteld wordt dan
Het zilveren theeëi. Sociale tegenstellingen spelen bij hem een rol, die bijna klassiek
aandoen. De vlucht en verveling van Bor komen door milieuconflicten en niet door
een oververzadiging van cultureel aanbod, gebrek aan idealen of slecht verwerkte
tolerantie van ouders. Dat ligt bij hem wel anders. Gezinsverhoudingen rot, verkeerde
vrienden. Bor is het veel voorkomende geval van een jongen die zijn milieu ontgroeit
omdat hij slim is en daardoor een betere opleiding geniet. Hij heeft voor de havo
gekozen hoewel hij makkelijk VWO had kunnen doen, een bijna symbolische keuze
want hij hangt daarmee tussen het elitaire VWO en de verguisde mavo in. Bor beseft
dat in die sociale selectie iets onrechtvaardigs zit, dat je altijd beter uit bent als je
een stel goeie hersens bezit. De mensen vertonen meer consideratie met hem dan
met zijn vrienden, mislukte mavo-klanten. Maar er blijft een diepe kloof tussen zijn
wereld en een andere, die van de P.C. Hooftstraat, ‘die kak heet’, met ‘uitgestreken
smoelen’ en ‘zelfingenomen koppen’ in de dure winkels. Het slot, de verkrachting
(is het er één?) tijdens een feestje bij mensen uit de betere kringen, zie ik als een
agressie tegen deze klasse die duidelijk gekenmerkt wordt: kil wijf in broekrok,
hautaine toon, taaltje dat ze spreken, keelstemmen met dom gekwek, overal marmer,
smaken die hij nog niet gekend heeft, zouteloze disco, jive. ‘In je eigen kamp blijven
is de beste manier om rust te bewaren. Dat schept duidelijkheid,’ is dan ook zijn
reactie. En dat alles heel doeltreffend gebracht in een stijl waarvan ik, eerlijk is eerlijk,
geniet, maar die door Frans de Rover in een stuk in Vrij Nederland, getiteld: ‘Laat
iedereen de pest krijgen’, gelijk gesteld wordt met ‘MTV - en RTL - taal’, ‘geschreeuw
van Paul de Leeuw op oudejaarsavond’ en ‘platpraten van discjockeys’. Ik ken De
Rover als een goeie, minzame en pretentieloze neerlandicus, ik dacht dat hij vrij was
van elke regenteske aanvechting en natuurlijk heeft hij het recht een roman niet naar
zijn smaak te vinden. Maar de manier waarop hij dat kenbaar maakt in zijn recensie
slaat alles, hij is hopelijk geen universitaire kloon van Willem Kuipers geworden?
Het is een opeenhoping van gratuite beweringen en insinuaties die je uit de pen van
een van die hysterische Bal-bakvissen verwacht en niet van hem. Het is toch niet zo
dat de literatuur bij De Rover zich beperkt tot het idioom en de chic van de
Beethovenstraat!
Ik heb met opzet deze paar Nixers iets uitgebreider onder de loep genomen, waardoor
ik anderen moet laten schie-
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ten. Waar het me om gaat is dat al die romans zowel stilistisch als inhoudelijk,
godzijdank, moeilijk onder één noemer te brengen zijn. Het enige wat ik er in
terugvind, is een behoefte om op een directe manier over dingen te schrijven die
jonge mensen bezig houden en waardoor ze een nieuw publiek aanspreken: de
schooljeugd, de TV-kijkers, de popmuziekluisteraars. De Nixers willen af van het
gefilosofeer, het verkondigen van enorm diepe waarheden, het steeds terugvallen op
dezelfde thema's, het gepeddel in de stratosfeer. Ze gaan terug naar de problemen
van nu. Ik heb ook willen aantonen dat het niet juist is om de Nixers te verwijten dat
ze geen boodschap uitdragen, zelfs Giphart met zijn stijl en joligheid rommelt heel
nuttig in de literatuurideologie. Het is interessant om de reactie van sommige
recensenten, en zeker niet de minsten, op deze ontwikkeling scherp te analyseren.
Het brengt meteen aan het licht op wat voor een pover niveau boeken besproken
worden. Het zou goed zijn als er 's, met een vlijmscherp mes regel voor regel
analyserend, werd aangetoond dat een aantal recensenten gewoon niet deugt en om
ze dan vervolgens de grond in te boren, net zoals zij dat met de door hen beproken
romans doen.
‘De uitgevers zullen overspoeld blijven worden met manuscripten over seks, drugs,
house, en stuurloosheid, en ze godlof uitgeven,’ heb ik in een of ander interview
gelezen. Voortreffelijk. Laten de Nixers tot ons komen en de esprit de sérieux
opblazen. Weg met de stoppelige poëtica's, vort met die rimpelige koppen, de sloot
in met de eikelige voorschriften. Leve de anarchie en de stijl. 't Is hopelijk een begin,
't kan allemaal nog beter, harder en met meer lol. Dan zal de Nederlandse literatuur
weer 's wat te vertellen hebben.
EM. KUMMER
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3.1 Agenda 1995
Januari
P.C. Hooftprijs
Bekendmaking van de winnaar van de P.C. Hooftprijs 1995 voor verhalend proza.
6-17 februari Geletterde Mensen
Literair programma ‘Geletterde Mensen’ van Hugo Matthysen, Herman
Brusselmans & Luc de Vos. Tournee georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
10 Debutantenprijs
Bekendmaking van de 5 nominaties over de ze helft van 1994.
16 Gouden Uil
Bekendmaking van de shortlists van 25 geselecteerde boeken per categorie (fictie,
non-fictie en jeugdboek).
18-21 Story International
Het prozafestival wordt georganiseerd in samenwerking met de Centrale
Bibliotheek in Rotterdam en vindt plaats in het Bibliotheektheater te Rotterdam. Dit
jaar ligt de nadruk op schrijvers uit Canada en Oost-Europa. Festivaldeelnemers zijn
onder anderen: Barbara Gowdy (Canada), Ivan Klíma (Tsjechië), Gerrit Krol
(Nederland), Monika van Paemel (België), Connie Palmen (Nederland), Vladimir
Sorokin (Rusland) en Dubravka Ugrešić (Voormalig-Joegoslavië). Presentatie: Geert
van Istendael en Marcel Möring.
29-12 februari De Wintertuin Tweejaarlijks Arnhems literatuurfestival. De
Wintertuin toont literatuur in haar wisselwerking met aanverwante artistieke
disciplines als dans, muziek, theater, film en beeldende kunst. 10 Februari reikt Jan
Terlouw de Literaire Prijs van de Provincie Gelderland uit. Organisatie:
Literatuurfestival De Wintertuin.

Februari
1 Start Nederlandse Kinderjury
1 Venz-kinderboekenprijs
Prijs voor het best verkochte kinderboek wordt uitgereikt.
3-27 Geletterde Mensen
Literair programma ‘Geletterde Mensen’ van Walter van den Broeck. Tournee
georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
9 Vers voorde Pers in Vlaanderen
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het voorjaar aan de pers in Holiday Inn in
Antwerpen. Organisatie: VBVB.
9 Het geschreven leven
Bekendmaking van de vijf nominaties voor de Prijs voor het geschreven leven.
13 Vers voor de Pers in Nederland
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het voorjaar aan de pers in de Beurs van
Berlage te Amsterdam. Organisatie: CPNB.
13 Gouden Uil
Bekendmaking van de 5 genomineerden per categorie.
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Maart
Nacht van het Boek in Tilburg
Nacht van het Boek in Eindhoven
Bekendmaking van de nominaties voor de VSB Poëzieprijs
1 Bekendmaking van de Vlaamse Jeugdboekenprijzen: Boekenleeuw, Boekenwelp
en Boekenpauw.
2 Libris Woutertje Pieterse Prijs
Uitreiking van de prijs aan de schrijver en/of illustrator van het beste kinder- of
jeugdboek van 1994 in De Rode Hoed te Amsterdam. De prijs is dit jaar verhoogd
van f 10 000 naar f 25 000. De jury bestaat uit voorzitter Hedy d'Ancona (lid van het
Europese Parlement en vice-voorzitter van de fractie van de Europese Sociaal
Democraten), Peter van den Ho-
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ven (kinder- en jeugdboekencriticus), Nicolaas Matsier (schrijver) en Kees
Nieuwenhuijzen (graficus/illustrator). Organisatie: Stichting Woutertje Pieterse Prijs.
8-22 Vlaamse Jeugdboekenweek
De 24ste editie met als thema ‘De tijd’ en als slogan ‘Geen tijd, ik lees’. Met
auteurslezingen, opstelwedstrijden, boekenbeurzen, tentoonstellingen, kindertheater,
poëzieprogramma's, workshops enzovoort, door heel Vlaanderen. Organisatie:
Centrum voor de Jeugdliteratuur.
9-1 mei Geletterde Mensen
Literair programma ‘Geletterde Mensen’ van Geertrui Daem, Kristien Hemmerechts
& Leo Pleysier. Tournee georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
11 Uitreiking van de Gouden Uil
De prijsuitreiking van de Gouden Uil, die voor het eerst wordt uitgereikt,
rechtstreeks op BRTN 2.
11 Uitreiking van de Debutantenprijs
Jaarlijks van stad wisselende prijs voor debuterende prozaschrijvers die dit jaar
voor het eerst wordt uitgereikt. Nominaties: Kees van Beijnum, Hier zijn leeuwen
(Nijgh & Van Ditmar), Ad ten Bosch, Vera Cruz voorbij (Meulenhoff), Peter Dicker,
De Wolvebron (Conserve), Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers), Arnon
Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar), Herman Leenders, Het
mennegat (De Arbeiderspers), Jan van der Mast, Films, vaders & neuzen (SUN), Arie
Storm, Hémans duik (De Arbeiderspers) en Detty Verreydt, Meester Ernestine (Nijgh
& Van Ditmar/Dedalus). De uitreiking vindt plaats in Dordrecht. Organisatie: Stichting
Perspektief Dordrecht.
14 Boekenbal
15-25 Boekenweek
Thema van de Boekenweek 1995 is ‘De Vijftigste Mei’. Het Boekenweekgeschenk,
getiteld Serenade, is geschreven door Leon de Winter, het Boekenweekessay, Zwarte
Bevrijding, door Jan Wolkers. Verder verschijnt gedurende de Boekenweek het
eenmalige tijdschrift De Vijftigste Mei. Organisatie: CPNB.
15 BulkBoeks Dag van de Literatuur
Tweejaarlijks literatuurfestival voor scholieren in het Nederlands Congresgebouw
in Den Haag. Circa dertig auteurs lezen voor en treden op in talkshows. Organisatie:
BulkBoek.
17-22 Salon du Livre
De 15de editie van de jaarlijkse internationale boekenbeurs in Parijs. Organisatie:
Syndicat National de l'Edition.
19-21 London International Book Fair
Jaarlijkse boekenbeurs in Londen. Organisatie: London International Book Fair.
25 Nacht van de Poëzie
De 15de editie van de ‘koningin der literaire avonden’ in Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht.

April
Bekendmaking van de Best Verzorgde Boeken 1994
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1 Woordbeeldingen: de expressionistische, kubistische en dadaïstische literatuur
van Theo van Doesburg en consorten
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum in Den Haag. Toont de literaire
manifesten, kritieken, grotesken en gedichten van Theo van Doesburg, alias I.K.
Bonset alias Aldo Camini.
3 Libris Literatuur Prijs
Bekendmaking van de zes nominaties voor de Libris Literatuur Prijs.
6-9 Kinderboekenbeurs Bologna
De 32ste editie van de jaarlijkse Fiera del Libro per Ragazzi in de beursgebouwen
van Bologna.

Mei
Uitreiking van de P.C. Hooftprijs
Uitreiking Geertjan Lubberhuizenprijs
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Bijeenkomsten in De Rode Hoed waar de genomineerde dichters voor de VSB
Poëzieprijs aan het publiek worden voorgesteld.
Het geschreven leven
De Vlaamse Vereniging ter Bevordering van het Boekwezen (VBVB) organiseert
deze actie rond non-fictieboeken voor de vierde keer. Dit jaar met als thema
‘Gezondheid & gezin’ en als motto: ‘Gezonder door boeken’. Aan de actie is een
gelijknamige non-fictieprijs gekoppeld waarvan de winnaar midden mei bekend
wordt gemaakt. De prijs wordt dit jaar niet alleen door een jury gekozen maar ook
door een lezerspanel.
2-19 Geletterde Mensen
Literair programma ‘Geletterde Mensen’ van Kees van Kooten. Tournee
georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
16 Uitreiking Libris Literatuur Prijs
23 De Nationale Voorleesdag
Na de school-, regionale en provinciale ronden, waarbij bovenbouwleerlingen van
het basisonderwijs een fragment uit een favoriet boek voorlezen, volgt op 23 mei de
nationale finale in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Organisatie: Stichting
Lezen i.s.m. CPNB en NBLC:.
Eind mei: bekendmaking van de nominaties voor de Bruna Gouden Strop.

Juni
Maand van het Spannende Boek
Bekendmaking van de winnaars van de Griffels en Penselen
Uitreiking VSB Poëzieprijs
3-5 American Booksellers Association Convention and Trade Exhibit
Jaarlijkse internationale boekenbeurs in de Verenigde Staten, vanaf dit jaar altijd
in Chicago. Organisatie: American Booksellers Association (ABA).
13 Nederlandse Kinderjury
Bekendmaking van de winnaars van de Nederlandse Kinderjury in een
televisieuitzending van de NPS, om 19.30 op Ned. 3.
16-24 Poetry International
De 26ste editie van Poetry International in De Doelen in Rotterdam. Tijdens het
festival worden twee prijzen uitgereikt: de C. Buddingh'-prijs voor poëzie en de
Poetry International Award voor een dichter die om zijn werk wordt vervolgd.
Organisatie: Poetry International.
22 Uitreiking Bruna Gouden Strop

Augustus
19-10 december Critici van het koloniale bewind
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum te Den Haag.
26-27 De Amsterdamsche Boekenmarkt
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Jaarlijkse Boekenmarkt op de Uitmarkt in Amsterdam. Met een literaire salon
waar gevestigde schrijvers en debutanten worden voorgesteld.

September
Bekendmaking van de nominaties voor de AKO Literatuur Prijs
Tentoonstelling Best Verzorgde Boeken 1994 in het Stedelijk Museum in
Amsterdam.
4 Bekendmaking van de 100 Best Verkochte Boeken 1994/95
4 Vers voor de Pers in Nederland
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het najaar aan de pers in de Beurs van
Berlage te Amsterdam. Organisatie: CPNB.
7 Vers voorde Pers in Vlaanderen
Uitgevers tonen de aanbiedingen voor het najaar aan de pers in Holiday Inn in
Antwerpen. Organisatie: VBVB.
14-17 Crossing Border Festival
Een literair festival met diverse activiteiten in het Theater aan het Spui in Den
Haag.
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Oktober
Bekendmaking en uitreiking van de AKO Literatuur Prijs voor Nederlandse literaire
fictie en non-fictie.
Geletterde Mensen
Literair programma ‘Geletterde Mensen’ van Jeroen Brouwers, Benno Barnard &
Geert van Istendael. Tournee georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
1-2 Het andere boek
In de Stadsfeestzaal te Antwerpen. Organisatie: Kritak.
3 Uitreiking Griffels en Penselen
4-14 Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema ‘Kat en hond’. Els Pelgrom is de
auteur van het Kinderboekenweekgeschenk, Harrie Geelen van het prentenboekje.
6 National Poetry Day
Voor de tweede keer dat in het Verenigd Koninkrijk poëzie op deze dag centraal
staat.
11-16 Frankfurter Buchmesse
De 47ste editie van de belangrijkste internationale boekenbeurs ter wereld. Jaarlijks
georganiseerd. Dit jaar met als Schwerpunkt Oostenrijk.

November
Uitreiking Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
Literatuur op de planken
Literatuurfestival voor jongeren in De Meervaart in Amsterdam.
1-12 Boekenbeurs voor Vlaanderen
De 59ste aflevering van de Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen.
Organisatie: VBVB.

December
Uitreiking Jan Campertprijzen
42-3 Geletterde Mensen
Remco Campert & Jan Mulder trekken door Vlaanderen met een nieuw programma
voor ‘Geletterde Mensen’. Tournee georganiseerd door v.z.w. Behoud de Begeerte.
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3.2 Herdenkingen en jubilea 1995
Algemeen
Uitgeverij G.A. van Oorschot bestaat 50 jaar.
Uitgeverij BZZTÔH bestaat 25 jaar.
Uitgeverij Thoth bestaat 10 jaar.
Zwarte Beertjes-serie van uitgeverij A.W. Bruna bestaat 40 jaar.
Jan van der Noot (Vlaams dichter, 1539-1595) 400 jaar geleden overleden.
Knut Hamsun (Noors schrijver, 1860-1952) ontving 75 jaar geleden de
Nobelprijs voor literatuur.
H.G. Wells, The Time Machine, 100 jaar geleden verschenen.
Franz Kafka, Der Prozeß, 70 jaar geleden verschenen.
Simon Vestdijk, Else Böhler, 60 jaar geleden verschenen.
George Orwell, Animal Farm, 50 jaar geleden verschenen.

Januari
4 Albert Camus (Frans schijver, 1913-1960) 35ste sterfdag.
26 Elisabeth Eybers (Zuid-Afrikaans dichteres) 80 jaar.
31 Anna Blaman (pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt, Nederlands
schrijfster, 1905-1960) 90 jaar geleden geboren.

Februari
1 Johan Huizinga (Nederlands historicus, 1872-1945) 50ste sterfdag.
4 Annie Romein-Verschoor (Nederlands historica en schrijfster, 1895-1978)
100ste geboortedag.
7 Pjeroo Roobjee (Vlaams schrijver, schilder en tekenaar) 50 jaar.
21 Tom van Deel (Nederlands dichter, criticus en letterkundige) 50 jaar.
21 Nikol Leskov (Russisch schrijver, 1831-1895) 100ste sterfdag.
23 Jef Geeraerts (Vlaams schrijver) 65 jaar.

Maart
Anne Frank 50 jaar geleden overleden.
Peter van Straaten (Nederlands tekenaar en schrijver) 60 jaar.
Uitgeverij Coppens & Frenks bestaat 10 jaar.
3 Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, Nederlands schrijver,
1820-1887) 175 jaargeleden geboren.
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3 Koos Speenhoff (Nederlands volksdichter en -zanger, 1869-1945) 50 jaar geleden
overleden.
31 Marga Minco (Nederlands schrijfster) 75 jaar.

April
8
9
10
13
20
30

Cyrille Offermans (Nederlands essayist) 50 jaar.
Helene Nolthenius (Nederlands schrijfster) 75 jaar.
Leo Vroman (Nederlands dichter en bioloog) 80 jaar.
Jean de La Fontaine (Frans dichter, 1621-1695) 300ste sterfdag.
Jan Cremer (Nederlands schrijver) 55 jaar.
Claude van de Berge (Vlaams schrijver) 50 jaar.

Mei
4
8
11
19
25
28

Monika van Paemel (Vlaams schrijfster) 50 jaar.
Edmund Wilson (Amerikaans schrijver, 1895-1972) 100ste geboortedag.
Ida Gerhardt (Nederlands dichteres en classica) 90 jaar.
James Boswell (Brits biograaf en dagboekschrijver, 1740-1795) 200ste sterfdag.
Nicolaas Matsier (Nederlands schrijver) 50 jaar.
Leo Pleysier (Vlaams schrijver) 50 jaar.
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Juni
1 Paul de Mont (Vlaams toneelschrijver, 1895-1950) 100ste geboortedag.
12 Hedwig Speliers (Vlaams dichter en essayist) 60 jaar.
18 Aster Berkhof (Vlaams schrijver) 75 jaar.

Juli
10
16
20
25
26

Frank Koenegracht (Nederlands dichter) 50 jaar.
Saul Bellow (Amerikaans schrijver) 80 jaar.
Patrick Conrad (Vlaams dichter) 50 jaar.
Paul Valéry (Frans dichter, 1871-1945) 50ste sterfdag.
Rita Törnquist (Nederlands kinderboekenschrijfster en vertaalster) 60 jaar.
Robert Graves (Brits dichter en schrijver, 1895-1985) 100ste geboortedag.

Augustus
3
15
19
19
28

Sal Santen (Nederlands schrijver) 80 jaar.
Guillaume van der Graft (Nederlands dichter) 75 jaar.
L.Th. Lehmann (Nederlands dichter en schrijver) 75 jaar.
Wim Zaal (Nederlands schrijver, dichter en essayist) 60 jaar.
Hugo de Groot (Nederlands jurist, theoloog, filoloog, historicus en staatsman,
als Grotius Neolatijns dichter, 1583-1645) 350ste sterfdag.
29 Hugo Brandt Corstius (Nederlands columnist/essayist) 60 jaar.

September
1 Hubert Lampo (Vlaams schrijver) 75 jaar.
16 Johannes Kinker (Nederlands dichter, wijsgeer en taalfilosoof, 1764-1845),
150ste sterfdag.
18 Uitgeverij J.M. Meulenhoff bestaat 100 jaar.
22 Jaap Harten (Nederlands dichter en schrijver) 65 jaar.
22 Hans Sleutelaar (Nederlands dichter) 60 jaar.
30 Willem G. van Maanen (Nederlands schrijver) 75 jaar.

Oktober
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4
4
17
18
19
26
31

Koos Schuur (Nederlands dichter) 80 jaar.
Jan van der Vegt (Nederlands schrijver en biograaf) 60 jaar.
Arthur Miller (Amerikaans toneelschrijver) 90 jaar.
Raymond Brulez (Vlaams schrijver, 1895-1972) 100ste geboortedag.
Jonathan Swift (Engels schrijver, 1667-1745) 250ste sterfdag.
Jan Wolkers (Nederlands schrijver en beeldend kunstenaar) 70 jaar.
John Keats (Brits dichter, 1795-1821) 200ste geboortedag.

November
4 Willem van Toorn (Nederlands dichter en schrijver) 60 jaar.
27 Alexandre Dumas fils (Frans toneelen romanschrijver, 1824-1895) 100ste
sterfdag.

December
4 Thomas Carlyle (Schots geschiedschrijver, 1795-1881) 200ste geboortedag.
8 John Banville (Iers schrijver) 50 jaar.
19 Maurice Roelants (Vlaams schrijver, dichter en essayist, 1895-1966) 100ste
geboortedag.
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3.3 Boekprojecten 1995
Wat staat de lezer in 1995 allemaal te wachten op boekengebied? Hoewel nog veel
ongewis is, is het toch niet alleen een kwestie van goed in de glazen bol turen.
Uitgevers maken plannen en maken die ook meestal - al was het maar uit publicitaire
overwegingen - geruime tijd van tevoren bekend. Hier volgt een selectie van wat er
zoal is aangekondigd. Het spreekt vanzelf dat de titels en de juiste maanden van
verschijnen met enige voorzichtigheid gepresenteerd worden; niet alles wat gepland
is, vindt uiteindelijk ook echt doorgang. Soms is er alleen sprake van een vertraging
maar soms ook gaan dingen zelfs helemaal niet door.
Hieronder volgt eerst een overzicht van de projecten die in 1995 op stapel staan,
gevolgd door een lijst van door de uitgevers aangekondigde ‘bijzondere’ boeken: de
nieuwe Geerten Meijsing, een roman van Connie Palmen, een verhalenbundel van
J.M.A. Biesheuvel, enzovoorts. Staat een ‘bijzonder’ boek niet op deze lijst en blijkt
het later toch in 1995 uitgekomen te zijn, dan kan het zijn dat die titel 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.
Tot slot dit: het thema van de Boekenweek 1995 is ‘De Vijftigste Mei’. En
inderdaad staat ons een hausse aan boeken over de Tweede Wereldoorlog te wachten.
Uit dit aanbod hebben we een zeer bescheiden keuze gemaakt en in dit overzicht
verwerkt.

Projecten 1995
Algemeen
Twee jaar na haar overlijden verschijnen bij Kritak de Verzamelde verhalen van
Rita Demeester.
In de reeks Kritak Klassiek verschijnt in 1995 onder meer Een seizoen in de
hel, een vertaling van Paul Claes van Arthur Rimbauds meesterwerk Une saison en
enfer. (Kritak/Goossens)
In de letterkundige reeks ‘Alfa’ van de Amsterdam University Press zullen
verschijnen: Op hoop van zegen van Herman Heijermans (ed. H. van den Bergh),
Lanseloet van Denemerken (ed. H. van Dijk), Gedichten van Hubert Korneliszoon
Poot (ed. M.A. Schenkeveld-van der Dussen) en Verzen van Willem Kloos (ed. P.
Kralt).

Februari
Bij uitgeverij Contact verschijnen twee literaire debuten in ‘een nieuwe
vormgeving’: een verhalenbundel van Sammi Landweer, Woestijn, en de roman De
ijszee van Mariska Mourik. Het gaat hier om gebonden boeken die voorzien zijn van
een eigentijds typografisch ontwerp van Melle Hammer. De oplage is eenmalig. In
de tweede helft van het jaar verschijnen in deze zelfde vormgeving de debuutromans
Jonge goden van Luc Neefs en Een vaste vriend van Mirjam Windrich.
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In het kader van het Vladimir Nabokov-project van De Bezige Bij verschijnen
Gebroken schild (vertaling: Peter Verstegen) en Let op de harlekijn (vertaling: Anneke
van Huisseling).

Maart
Van Leon de Winter verschijnt het Boekenweekgeschenk: Serenade. Het
Boekenweekessay is van Jan Wolkers: Zwarte Bevrijding. (CPNB)
Na de Verzamelde gedichten van vorig jaar verschijnt dit jaar het verzameld
proza van Johnny van Doorn. In maart verschijnt Dagdromen (waarin de eerste
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drie prozaboeken van Johnny van Doorn gebundeld zijn), in het najaar verschijnen
de overige drie prozaboeken in één band.
Graciliano Ramos, Angst: 30ste titel van Coppens & Frenks. De eerste van drie
à vier vertalingen van Ramos, de derde grote Braziliaan naast Machado de Assis en
Guimarèes Rosa (vertaling: August Willemsen).
Henry Roth, Boven Mount Morris Park schijnt een ster. Eerste deel van een
zesdelige autobiografie in romanvorm (vertaling: René Kurpershoek). (De Bezige
Bij)
Bij Uitgeverij Bert Bakker verschijnen in de reeks ‘Klassieken van de
Nederlandse Letterkunde’: Willem Bilderdijk, De kunst der poëzy (editie W. van
den Berg en J.J. Kloek) en M. Nijhoff, Verzamelde gedichten (editie Wiljan van den
Akker en Gillis Dorleijn).

April
Onder auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen verschijnen bij L.J. Veen weer twee
delen uit de volledige-werkenreeks van Louis Couperus: Iskander en Met Louis
Couperus in Afrika.
Alvaro Cunqueiro, Een man die op Orestes leek. Eerste uit een reeks vertalingen
van de Galicische schrijver, die zijn materiaal put uit legenden, sagen en
volksverhalen. (Coppens & Frenks)
Bij Athenaeum - Polak & Van Gennep (in samenwerking met Thomas Rap)
verschijnt deel 2 van het verzameld werk van Theo Thijssen: Schoolland, De gelukkige
klas en Het grijze kind.

Mei
Bij uitgeverij L.J. Veen verschijnt in de serie ‘nieuwe vertalingen van klassieke
meesterwerken’: Fjodor Dostojevski, De idioot (vertaling: Lourens Reedijk).

November
In het kader van het Vladimir Nabokov-project van De Bezige Bij verschijnen
Bleek vuur (vertaling: Peter Verstegen) en Ultima Thule (vertaling: Yolanda Bloemen,
Anneke Brassinga, Peter Verstegen, Marja Wiebes).

Bijzondere aangekondigde boeken 1995
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Januari
J.M.A. Biesheuvel, Het wonder (Meulenhoff)
Ontwapenende nieuwe verhalen, waarin het wonderbaarlijke overal opduikt en
aan ieder toebehoort.

Februari
Frank Martinus Arion, De laatste vrijheid (De Bezige Bij)
Nieuwe roman.
G.L. Durlacher, Niet verstaan (Meulenhoff)
De opvolger van Quarantaine: drie verhalen over overleven in de jaren van de
wederopbouw.
Ronald Giphart, Het feest der liefde (Balans)
Verhalenbundel.
Edzard Mik, De bouwmeester (De Arbeiderspers)
Debuutroman over een architect met een bijzondere opdracht.
Martin Ros, Jakhalzen van het Derde Rijk (De Arbeiderspers)
Verslag van de lotgevallen van de nazicollaborateurs in een ineenstortend Derde
Rijk.

Maart
Louis de Bernières, Kapitein Corelli's Mandoline (De Arbeiderspers)
Vertaling (door Tinke Davids) van breed opgezette roman, die drie generaties
bestrijkt en loopt van het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1993.
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J. Bernlef, Alfabet op de rug gezien (Querido)
Poëzievertalingen door J. Bernlef. Een uitgave die een uitvloeisel is van de in 1994
door hem ontvangen P.C. Hooftprijs.
Remco Campert, Ohi, hoho, bang, bang of Het lied van de vrijheid (De Bezige
Bij)
Novelle. Jonge veelbelovende dichter Menno van der Staak dompelt zich onder
in algehele dronkenschap en raakt verstrikt in de mengelmoes van talen die om zijn
gekwetste hoofd zoemt.
Duong Thu Huong, Roman zonder titel (Nijgh & Van Ditmar)
Na Blind paradijs verschijnt nu ook de vertaling van het hoofdwerk van Duong
Thu Huong.
Jan Kal, Het Schrijvershuis (De Arbeiderspers)
Nieuwe sonnetten.
Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich, De gevoelige plaat (Nijgh & Van Ditmar)
Vijftig jaar literatuurgeschiedenis tot leven gebracht via de fotoalbums van
schrijvers.
Connie Palmen, De vriendschap (Prometheus)
Lang verwachte tweede roman van schrijfster van De wetten (1991) gaat over het
verlangen om je te hechten, over de angst voor bindingen, over verslavingen en
obsessies, over het lot en de keuze, over schuld, schaamte en over de noodzaak van
verandering.
Hans van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman (Bas Lubberhuizen)
Biografie van Multatuli die verder gaat dan de Max Havelaar, waarin ook de
stormachtige jaren van Eduard Douwes Dekkers schrijverschap worden beschreven.
Zoetermeer Boek Twee (Nijgh & Van Ditmar)
Tweede nummer van tijdschrift onder redactie van Rob van Erkelens, Ronald
Giphart en Joris Moens.

April
Maarten-Jan Dongelmans en Renée in 't Veld, Uit liefde voor de Führer. Vrouwen
van het Derde Rijk (Walburg Pers)
Een ongewone blik achter de schermen van het nazi-apparaat.
Jean de La Fontaine, De fabels van La Fontaine (Manteau)
Driehonderd jaar geleden overleed Jean de La Fontaine. Ter gelegenheid hiervan:
een integrale uitgave van zijn fabels.
Olivier Rolin, Onherbergzame jaren (Meulenhoff)
Vertaling van de in 1994 met de Prix Fémina bekroonde roman.
Frans de Rover, Harry Mulisch ontdekt. Over ‘De ontdekking van de hemel’
(De Bezige Bij)
Essay dat gepresenteerd wordt bij de feestelijke viering van de verschijning van
het 100 000ste exemplaar van De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch.
K. Schippers, De vermiste kindertekening (Querido)
Verhalen en beschouwingen.
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Mei
Kader Abdolah, De meisjes en de partizanen (De Geus)
Nieuwe verhalenbundel van de winnaar van het Gouden Ezelsoor 1994, waarin
vrouwen een belangrijke rol spelen.
Remco Campert, Dichter (De Bezige Bij)
Het gehele dichtwerk van Remco Campert in een dundrukeditie.
Geerten Meijsing, De ongeschreven leer (De Arbeiderspers)
Een spannende speurtocht in romanvorm: wat is het geheim van Plato's
ongeschreven leer? Een zwarte komedie.
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Cesare Pavese, De kameraad (De Bezige Bij)
Roman uit 1947 over Turijn en Rome, vriendschap, verraad en liefde.
Andreas Sinakowski, Want al het vlees het is als gras (Balans)
‘Criminele roman’.
Leon de Winter, Zionoco (De Bezige Bij)
Roman waarin een reis naar de berg Zionoco in het Amazonegebied rabbijn Sol
Mayer de rust moet geven waarnaar hij verlangt.

Juni
Martin Amis, De informatie (Contact)
Vertaling van een buitengewoon scherp boek over het literaire circuit en de rivaliteit
van schrijvers onderling.
Atte Jongstra, De seizoenen. Herinneringen aan een overgang (Contact)
Novelle waarin de ontregelde jaren in ieder vrouwenbestaan worden beschreven:
die van de overgang.

September
J.W. von Goethe, Verdichting en waarheid (Ambo)
Vertaling door Erik Tjallinks van op latere leeftijd door Goethe geschreven
autobiografie van zijn jeugd- en adolescentiejaren.
Geoffrey Chaucer, De Canterburyverhalen (Ambo)
Vertaling door Ernst van Altena die tevens een voorwoord schreef.
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4 Een dag uit duizenden
Bloemlezen in het persoonlijk leven van de schrijvers
Samuel Johnson (1709-1784) schreef vele gebeden. Het in zekere zin meest literaire
schietgebed schreef hij op 3 april 1746, de dag waarop hij zich samen met zes andere
schrijvende armoedzaaiers contractueel verplichtte tot het schrijven van de Dictionary
of the English Language, het eerste complete woordenboek van zijn moedertaal: ‘O
Heer die mij tot op heden heeft bijgestaan, stel mij in staat dit werk te voltooien,
alsmede de gehele taak die mij thans gesteld is; opdat mij, wanneer ik op de laatste
dag rekenschap zal moeten geven van het talent dat mij is toevertrouwd, genade
moge worden verleend, in de naam van Jezus Christus. Amen.’
Maar van gebeden alleen kan men niet leven, bedacht ook Johnson. Daarom verzocht
hij in 1747 staatssecretaris Chesterfield om steun, die zijn aanvraag honoreerde met
een belachelijke subsidie van 10 pond. Johnson was zozeer ontstemd over dit minimale
gebaar van Chesterfield, dat hij de staatssecretaris nog in 1755 - toen het woordenboek
uitkwam en zo'n groot verkoopsucces werd dat Chesterfield alsnog een aanbeveling
schreef - in een brief (expressed in civil terms) op vernietigende wijze herinnerde
aan de patronage die hij van hem ontvangen had.
Toen de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut (1922) dat gebed van Johnson
onder ogen kreeg, was hij er zo van onder de indruk dat hij, in een interview,
voorstelde voortaan elk jaar op de derde april Schrijversdag te vieren.
Vooruitlopend op die nog in te stellen traditie presenteren we hieronder een uit de
persoonlijke levens van vele schrijvers gecompileerde schrijversdag. Deze
citatenodyssee bestaat uit fragmenten over dagindelingen en levensritmes, contacten
met uitgevers en geldschieters, beslommeringen over de voortgang van het literaire
werk, de omgang met het schrijfmateriaal, optredens in de publieke sfeer, de zorg
voor geld en vele andere zaken die het leven van schrijvers typeren. Ze zijn verzameld
uit essays, brieven, lezingen, columns, memoires, biografieën, herinneringen,
interviews en studies van schrijvers, journalisten en wetenschappers.
De opzet is min of meer chronologisch en bestaat grofweg uit drie delen. De eerste
acht uur van deze schrijversdag vormen een overzicht in vogelvlucht van het dagelijks
leven van de middeleeuwse tot de twintigste-eeuwse schrijver. In de volgende acht
uur zijn fragmenten bijeengebracht die iets vertellen over de besognes, gewoontes
en obsessies van schrijvers uit deze eeuw. Een aantal van de voor deze acht uur
gekozen citaten staat minder expliciet in verband met de historische ontwikkeling
van het schrijverschap in de westerse literatuur en zijn meer algemeen van aard. De
laatste acht uur zijn gereserveerd voor de hedendaagse schrijvers - die postmoderne
minstrelen met hun faxen, laptops en dalurenkaarten - en behandelen de problemen
en luxe-problemen waarmee zij worstelen.

1:00
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Schrijvers hadden geen naam in de middeleeuwen. Ze publiceerden hun werken
anoniem en werden ook maar zelden door geld tot inspiratie gedreven. Ze schreven
uit naam van God en in de ver-
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wachting dat ze door hun werk een plek in de eeuwigheid zouden verdienen. De
meeste middeleeuwse dichters werkten voor een mecenas, een opdrachtgever die
hun de middelen (onderdak, perkament en schrijfwaren) verstrekte om een boek (in
één exemplaar, want er bestonden nog geen drukpersen) voor hem te schrijven.
De eerste Nederlandse schrijver die een naam had was Jacob van Maerlant (ca.
1230-ca. 1295). Hij was volgens Frits van Oostrom ‘de eerste aanwijsbare auteur in
de Nederlandse literatuurgeschiedenis wiens werk een waarlijk brede bekendheid
heeft genoten, en van wie aantoonbare invloed is uitgegaan op een reeks latere
schrijvers’ (De waarde van het boek). Van Maerlant had ook een zekere handigheid
in het bespelen van zijn opdrachtgevers. Hij wees op zijn maatschappelijke relevantie.
In zijn voor de jonge Floris v geschreven vorstenleer Heimelijkheid der heimelijkheden
wees hij er zijn koninklijk gehoor op dat zijn werk de gezondheid van de vorst op
peil kon houden omdat het verstrooiing en ontspanning biedt. Bovendien, schreef
hij, kwamen dichters een vorst van pas als hij iets politiek te verduidelijken of te
verdedigen had, al moest de dichter daarin niet zo ver gaan dat hij des konings
slippedrager werd.

2:00
Het grote verschil tussen middeleeuwse en moderne schrijvers is dat de eersten hun
boeken niet konden laten reproduceren. Althans niet op zo'n schaal als mogelijk werd
door de uitvinding van de boekdrukkunst. Michel de Montaigne (1533-1592) kon
zijn boeken wel in druk laten vermenigvuldigen, en met zijn Essais gebeurde dat
ook. Ze werden nog tijdens zijn leven vier keer gedrukt in evenveel verschillende
edities, want telkens vulde Montaigne zijn werk aan met nieuwe essays en
toevoegingen.
Montaigne schreef en herschreef, ook aan het verslag van zijn reis naar Italië.
Anton Haakman, die Montaignes reisverslag vertaalde, schrijft in de inleiding van
Reis naar Italië. Een reis naar Italië via Zwitserland en Duitsland in 1580-1581:
‘De reisjournaals die bewaard zijn gebleven, zijn dan ook meestal een derde versie.
De eerste bestond uit aantekeningen op een lei, de tweede uit wat daar 's nachts in
een notitieboekje uit was overgeschreven, de derde uit een bewerking daarvan
achteraf.’ Het eerste deel van de reis werd voor Montaigne trouwens bijgehouden
door zijn secretaris. In het tweede, door hem zelf geschreven deel valt iets te lezen
over zijn diplomatieke (om niet te zeggen listige) houding tegenover de Italiaanse
censuur rond de verschijning van zijn Essais in Italië: ‘Die avond kreeg ik mijn Essais
terug, gecensureerd zoals de geleerde monniken het meenden te moeten doen. De
Maestro del Sacro Palazzo, die onze taal niet kent, kon er alleen over oordelen op
grond van het verslag van een of andere Franse frater; en hij was zo tevreden over
de excuses die ik maakte naar aanleiding van elk punt van kritiek dat die Fransman
hem had gerapporteerd dat hij het aan mijn geweten overliet datgene te corrigeren
waarvan ik inzag dat het strijdig was met de goede smaak. Maar ik drong er bij hem
op aan de mening van de censor ernstig te nemen en in bepaalde gevallen - zoals
waar ik het woord fortuin heb gebruikt, ketterse dichters heb genoemd, Julianus heb
verontschuldigd, en ook waar het de kritiek betrof op het idee dat iemand tijdens het
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bidden althans op dat moment vrij moest zijn van slechte neigingen; verder, waar ik
alles wat verder gaat dan de dood zonder meer als wreedheid beschouw; verder, waar
ik zeg dat men een kind moet opvoeden om alles te kunnen, en meer van
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dat soort zaken - gaf ik toe dat dit mijn mening was en dat ik die dingen erin had
gezet zonder te menen dat het dwalingen waren; op andere punten gaf ik niet toe,
omdat de censor mijn opvatting niet had begrepen. Genoemde Maestro, die een
bekwaam man is, maakte duizend excuses en wilde me laten merken dat hij het niet
erg eens was met die herziening, en hij pleitte in mijn aanwezigheid zeer scherpzinnig
vóór mij tegen een ander die mij aanviel, eveneens een Italiaan.’
In een noot bij deze passage schrijft Haakman: ‘Montaigne heeft niets gecorrigeerd,
zelfs zijn bekritiseerde opinies kracht bijgezet en zich ertoe beperkt in het hoofdstuk
“Over het gebed” een verklaring op te nemen dat hij zich onderwerpt aan het gezag
van de Kerk.’
Montaigne is een moderne schrijver. Hij schrijft in tegenstelling tot zijn middeleeuwse
vakbroeders niet langer voor een opdrachtgever - hij is als grootgrondbezitter en
kasteeleigenaar trouwens eigen heer en meester - maar uitsluitend voor een
denkbeeldig publiek en voornamelijk over zichzelf. Hij is ook een van de eerste
schrijvers die ons een kijk geven in hun eigen hoofd en in de dingen waarmee ze
worstelen. Montaigne wil het dagelijks ritme van zijn denken in woorden op papier
proberen te vangen: ‘Al vele jaren ben ik het enige object van mijn overdenkingen
en onderzoek en bestudeer ik niets anders dan mijzelf; en als ik iets anders bestudeer,
is het om het dadelijk op mijzelf toe te passen, of, beter gezegd, in mijzelf. En ik
geloof niet dat ik er verkeerd aan doe als ik anderen deelgenoot maak van wat ik in
deze wetenschap aan inzicht gewonnen heb, evenals dat gebeurt in andere,
onvergelijkelijk veel minder nuttige wetenschappen, hoewel de vorderingen die ik
geboekt heb mij nauwelijks bevredigen. Geen beschrijving is zo moeilijk als die van
het eigen zelf, en er is beslist niet één zo nuttig. Om in het openbaar te verschijnen
moet men zich telkens weer opdoffen, telkens weer in orde maken en fatsoeneren.
Welnu, ik dof mij permanent op, omdat ik mijzelf permanent beschrijf. De conventies
hebben van het spreken over zichzelf een ondeugd gemaakt en verbieden het
hardnekkig, uit afkeer van de opschepperij die altijd verbonden schijnt te zijn met
getuigenissen aangaande zichzelf. Dat noemt men het kind met het badwater
weggooien.’ (‘Over oefenen’, Essays)

3:00
In de renaissance ontwikkelen schrijvers zich tot onafhankelijke kunstenaars die
kunnen maken wat ze willen en ook in zekere zin een vrijgesteld leven kunnen leiden.
Zo'n vrijgesteld kunstenaar was Constantijn Huygens (1596-1687) echter niet. Hij
beschouwde eerder zijn werk als een vorm van vrijgesteldheid, als de oogst van zijn
otium (vrije tijd). In Huygens' voorstelling was zijn otium de optelsom van alle vrije
tijd (inclusief verloren ogenblikken) die hem als diplomaat en secretaris van de
Oranjes gegeven was om te componeren, te musiceren en te schrijven. Maar als ijdele
en veelzijdige renaissance-kunstenaar vermoedde Huygens daarnaast ook dat vrije
tijd een noodzakelijke voorwaarde was om zich open te stellen voor de verbeelding
die nodig is voor het scheppen van kunst. Verschillende titels van zijn literaire werk
suggereren zoiets: Otia ofte ledige uren, Momenta desultoria (wispelturige

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

ogenblikken), Korenbloemen (kruimelversjes, die hem kwamen aanwaaien op lucide
momenten, tijdens het aankleden, onder het wandelen, paardrijdend, gedurende
werkonderbrekingen, of op de drempel tussen waken en slapen), of Hofwyck (de
veelzeggende benaming van zijn buitenhuis, waar hij de drukke Haagse beslom-
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meringen kon vergeten en zich aan de kunst wijdde).
Otia ofte ledige uren drukt meer uit dan een vals bescheiden verontschuldiging
voor het feit dat de erin opgenomen gedichten slechts de vrijetijdsbesteding van een
zondagsschrijver zijn. Huygens was zelfbewust genoeg om met zo'n titel ook te
willen wijzen op de welbesteedheid en de creativiteit van zijn hoogstpersoonlijke
otium. Bovendien kwam de kunst voor hem op de tweede plaats. Een nuttige en
dienstvaardige maatschappelijke loopbaan beschouwde hij als preliminair voor zijn
artistieke (neven)activiteiten. Zijn gedichten waren de korenbloemen die zomaar
(pro Deo) opschoten tussen de tarwe op de vruchtbare bodem van zijn belangrijk
bestaan. Constantijn noemde zich ook Constanter, verfoeier van wispelturigheid,
wisselvalligheid en luiheid.
In tegenstelling tot de meeste moderne kunstenaars stond Huygens voortdurend
in het centrum van het maatschappelijk leven, waar hij de belangen van het gulden
midden met overleg en schikkingsgezindheid behartigde.
Net als Montaigne heeft Huygens veel geschreven over zijn persoonlijk leven, met
name in één lang (onvoltooid en weliswaar idealiserend) gedicht, Daghwerck. L.
Strengholt schreef daarover in Constanter: ‘Een grootse conceptie staat hem voor
ogen: hij zal in kernachtige verzen de hele inrichting van zijn leven met Sterre
[echtgenote Suzanna van Baerle] beschrijven, met alles wat hem en haar bezighoudt,
en wel als het verhaal van één dag. Hij heeft vermoedelijk met grote tussenpozen in
de jaren van zijn huwelijk aan het gedicht gewerkt. Voltooid heeft hij het niet, maar
wat wij ervan kennen licht ons in over alle mogelijke bijzonderheden uit het leven
van de dichter, dat wil zeggen: over zijn bedoelingen.’
Uit dat gedicht blijkt in elk geval dat Huygens zich - net als Montaigne trouwens
- graag terugtrok tussen zijn eigen boeken.

4:00
Al in de loop van de zestiende eeuw ontstaat er zoiets als een literaire branche. Omdat
er drukkers zijn, komen er uitgevers. En omdat er uitgevers zijn, komen er ook steeds
meer zelfstandig werkende schrijvers. Door de opkomst van de burgerij ontstaat er
bovendien een publiek dat het zich kan veroorloven boeken te kopen. Tegelijkertijd
wordt het steeds gewoner dat overheden de literatuur in hun begroting opnemen.
Van dat budget worden aan schrijvers jaargelden toegekend. Het is een ontwikkeling
die ertoe bijdraagt dat de naam van de schrijver een handelsmerk wordt, iets waarmee
geld te verdienen valt.
Karel Bostoen vertelt in een bijdrage in Nederlandse Literatuur, een geschiedenis
hoe de dichter Jan van der Noot (ca. 1538-1595?) onder de elite van zijn tijd een
naam als schrijver probeerde op te bouwen: ‘Van der Noot heeft [...] nooit onder
stoelen of banken gestoken dat hij door die elite als de belangrijkste dichter van de
Nederlanden erkend wilde worden. Hij liet deze boodschap graag bij monde van
anderen weerklinken: “onder soo weynigh Belgischer dat syn Brabantscher of
Nederlantscher Poeten [is] maer eenen Vander Noot”, schrijft zijn vriend, de humanist
Henricus Agricola, en de latere Leidse hoogleraar in de filosofie Hadrianus Damman
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noemt Van der Noot: “Prince der Belgischer Brabantscher oft Nederlandtscher
Poeten”.
Van der Noot poogde in zijn werk de elite van het hele land aan te spreken, dus
ook die van de toenmalige Franstalige gewesten. Vandaar dat hij zijn verzen in de
twee landstalen publiceerde.’
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Interessant is ook wat Bostoen vertelt over de manier waarop Van der Noot zijn werk
feitelijk distribueerde: ‘De investeringen in het drukwerk en in de kostbare, schitterend
uitgevoerde illustraties - die bovendien soms door gespecialiseerde kunstenaars waren
ingekleurd - kwamen helemaal voor zijn rekening. Van der Noots werk was dan ook
niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar bij hemzelf. Hij beschikte over een voorraad
gedrukte vellen. De koper kon - in overleg met de dichter en afhankelijk van wat er
voorhanden was - een bundel naar eigen inzicht en smaak samenstellen en die daarna
laten inbinden. Het is zeer de vraag of deze werkwijze op den duur lucratief of zelfs
commercieel verantwoord is geweest. De anonimiteit waarin Van der Noot verzonk
tegen het eind van zijn leven - zelfs over zijn sterfjaar hebben we geen zekerheid vormt een aanwijzing dat deze handelwijze niet bijzonder voordelig is geweest.’
Het duurt nog enkele eeuwen voordat de naam van de schrijver als handelsmerk
werkelijk intensief en op grote schaal geëxploiteerd gaat worden. Lisa Kuitert schrijft
in een artikel in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis: ‘De door R. Chartier
zo treffend benoemde mise en livre is meestal niet willekeurig tot stand gekomen,
maar door de producent - schrijver en uitgever - doelbewust nagestreefd. De producent
heeft immers belang bij een bepaalde receptie of interpretatie, al was het maar
vanwege het verkoopresultaat dat daarmee gepaard kan gaan. Een belangrijke bijdrage
van de auteur aan de mise en livre schuilt onder meer in het stempel dat zijn werk
siert. Dat stempel is zijn naam. [...] Met deze constructie maakt de lezer van een losse
verzameling werken een oeuvre. De naam van de auteur zorgt ervoor dat lezers zijn
werk - hoe onsamenhangend ook - als een eenheid ervaren. Het is als de vlag die de
lading dekt, en daarom gebruiken auteur en uitgever die naam vaak als een
handelsmerk. Over vier weken krijgt u de nieuwe Hella S. Haasse staat er op de
Boekenweekaffiches, terwijl de novelle Transit wordt bedoeld.’

5:00
De romantiek kondigt de geboorte aan van de schrijver als specialist, en niet zomaar
een specialist, maar een verbeeldingskundige en kenner van de diepste zieleroerselen,
een uitverkorene van het Schone Woord, een genie, een middelaar tussen de goden
en de mensen, een held en een hemelbestormer - kortom een exclusieve geest die
zichzelf zowel buiten als boven de maatschappij stelt. In die opstelling speelt het
verlangen naar maatschappelijke zekerheid een ondergeschikte rol. Ook op de gunst
van het publiek is de romantische schrijver niet in eerste instantie uit. Zijn inzet is
niets minder dan de eeuwigheid - en alleen in dit laatste opzicht komt hij overeen
met de anonieme middeleeuwse schrijver.
Friedrich Hölderlin (1770-1843) is in veel opzichten een romantische schrijver.
In een nawoord bij de door hem bezorgde brieven van Hölderlin, getiteld Onder een
ijzeren hemel, schrijft Kester Freriks: ‘Hij wilde, zonder een knieval te maken voor
de lezers en zonder zijn thematiek te verloochenen, van de pen leven en in het
schrijverschap de rechtvaardiging vinden voor het bestaan. En nog verder reikte zijn
ambitie, namelijk als schrijver en dichter de leidsman te worden van zijn tijd. Nooit
heeft hij het aureool gewenst van de verbannen dichter dat hem omsloot en
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onaantastbaar maakte sinds hij in de zomer van 1807 werd opgenomen en verpleegd
in het huis van meubelmaker Zimmer, de huidige Toren van Hölderlin in de Zuidduitse
universiteitsstad Tübingen.’
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Huizenhoog ziet Hölderlin op tegen de geniale Friedrich Schiller, die hij geregeld
(en soms tevergeefs) om raad vraagt en onder wiens vleugels hij zelf wil opstijgen
tot de status van begenadigd kunstenaar. In een brief van 20 juni 1797 vertrouwt hij
Schiller toe: ‘Ik beschik over voldoende moed en oordeelskracht om me onafhankelijk
te maken van andere kunstrechters en meesters, en derhalve met de zo onontbeerlijke
rust mijn eigen gang te gaan, maar van u ben ik op onoverwinnelijke wijze afhankelijk;
en omdat ik aanvoel hoezeer een woord van u beslist over mijn lot, probeer ik u zo
nu en dan uit mijn gedachten te bannen om tijdens het werk niet bevreesd te zijn.
Want ik ben me ervan bewust dat juist deze angst en schuchterheid de dood van de
kunst betekenen, en ik begrijp daarom heel goed waarom het moeilijker is de natuur
treffend tot uitdrukking te brengen in een periode waarin de meesterwerken voor het
grijpen liggen, dan in een tijd waarin de kunstenaar bijna alleen staat te midden van
het gewoel in de wereld.’

6:00
Vóór de romantiek voelden schrijvers zich nog geen specialisten van de verbeelding.
In de zeventiende en achttiende eeuw noemden de pre-romantische schrijvers zich
graag philosophes, waarmee ze zichzelf zagen als een soort intellectuelen die niet
aan één instelling of één vakgebied gebonden waren. Die universalistische opvatting
van het schrijverschap (waarin een schrijver iemand is die zich overal mee dient te
bemoeien) verdwijnt in de loop van de romantiek. Lisa Kuitert schrijft daarover in
een eerder genoemd artikel in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis en laat
en passant zien dat de dichter Friedrich Klopstock (1724-1803) zich artistieke vrijheid
probeerde te verschaffen op een manier die aan Jan van der Noot doet denken: ‘Er
ontstond in Duitsland aan het eind van de [achttiende] eeuw zoiets als een
“beroepsethiek” voor dichters. In die opvatting was de poëzie te belangrijk om in de
vrije uurtjes te worden neergeschreven. De ware dichter was een volledige dichter,
die geen ander beroep had. Zoals met alle ethiek het geval is, moet men bedenken
dat het hierbij voornamelijk om een streven ging. Inkomsten werden daarom noodgedwongen - aangevuld met vertaalwerk, toneelstukken, tijdschriftartikelen en
gelegenheidswerk. Om aan de wurggreep van commerciële uitgevers te ontsnappen,
bepleitte de volledige dichter F.G. Klopstock een systeem van intekening, buiten de
uitgever om. Het publiek kon daarmee vooraf de auteur van voldoende financiële
middelen voorzien, zodat we van een “collectief mecenaat” kunnen spreken [...]
Terwijl de volledige dichter zich daarmee paradoxaal genoeg uitleverde aan de vrije
markt, deed hij de geleerde poëten af als biedermeier-knutselaars, die slechts elkaar
konden bekoren in hun elitaire genootschappen.’
Camille Paglia constateert in Het seksuele masker een soortgelijke paradox over de
romantische schrijver, in casu de tweede generatie van Engelse romantische dichters
die volgens haar erfde wat de eerste tot stand bracht. ‘Byron, Shelley en Keats lazen
en verslonden de gedichten van Wordsworth en Coleridge en gaven er een nieuwe
vorm aan. De jongeren creëerden de mythe van de gedoemde romantische kunstenaar.
Alledrie gingen ze in ballingschap en stierven jong, in het heidense Italië en
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Griekenland. Publiciteit en mode maakten hen tot sekshelden van de Europese betere
kringen [...]. De vroege dood van Byron, Shelley en Keats demonstreert de
onverdraaglijke spanningen in het romantische en liberale we-
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reldbeeld. Blake en Wordsworth wilden identiteit zonder karakter: maar karakter is
de grote en ultieme westerse realiteit. Byron, Shelley en Keats hadden een
haatliefdeverhouding met karakter, zowel met dat van zichzelf als dat van anderen.’
Tegenstrijdig is dat dit zelfopgelegde bestaan als outsider en dit wegvluchten van
het publiek de romantische schrijver de roem en de afzetmarkt geven die hij juist
versmaadt. Kuitert: ‘Het was aan het begin van de negentiende eeuw niet bonton om
van beroep schrijver te zijn. Een beroepsschrijver was een broodschrijver en daarom
een speelbal van de vrije markt. ““Ja,” zei mijnheer de makelaar. “Dat is een rare
kerel, naar ik hoor. Hij schrijft voor geld, mijnheer; hij schrijft voor geld; pro en
contra schrijft hij voor geld”” kon men zelfs nog lezen in de Camera Obscura, die
in 1839 uiteraard onder een pseudoniem verscheen. De beroepsschrijver werd in
brede kring gezien als de antipode van het scheppend genie, omdat hij afhankelijk
was van commercieel succes. De taak van de mecenas was immers overgenomen
door een zakenman: de uitgever.’

7:00
Schrijvers kregen in de negentiende eeuw steeds grotere kringen van lezers, en ze
kregen die in zekere zin in de schoot geworpen doordat ze met de opkomst van de
krant als massamedium door middel van daarin geschreven feuilletonverhalen steeds
gemakkeiijker in contact kwamen met een steeds groter en amorfer lezerspubliek.
De negatieve consequentie daarvan is dat veel schrijvers rond het midden van de
vorige eeuw zich ook zonder pardon gingen aanpassen aan de doorsneewensen van
die lezersmassa, zoals in Frankrijk Alexandre Dumas père, wiens populariteit als
feuilletonist op zeker moment zo groot was dat hij een heel contingent
schaduwschrijvers in dienst moest nemen om aan de vraag van het publiek te kunnen
voldoen. Zelf beschouwde hij zich dan ook als niet meer dan een ‘vulgarisator’.
Charles Baudelaire (1821-1867) pleit als representant van de late romantiek en
als stadsmens bij uitstek in ‘Over het heldendom in het moderne leven’ niet zozeer
voor een minder publieksvriendelijke opstelling alswel voor een andere
onderwerpskeuze van schrijvers: ‘Om terug te keren tot de belangrijkste en meest
essentiële kwestie, namelijk de vraag of wij een eigen schoonheid bezitten, inherent
aan nieuwe hartstochten, valt het mij op dat de meeste kunstenaars die zich op
moderne onderwerpen hebben gericht het bij publieke en officiële onderwerpen
hebben gehouden, bij onze overwinningen en ons politieke heldendom. En die voeren
zij dan nog onder gemor uit, en omdat ze voor de opdracht door de regering worden
betaald. Er zijn echter in de privé-sfeer onderwerpen die heel wat heroïscher zijn.
Wat betreft het schouwspel van het mondaine leven en al die ontelbare
voortdobberende levens die in het ondergrondse van een grote stad circuleren, criminelen en onderhouden vrouwen, - daar zijn de Gazette des Tribunaux en de
Momteur goed voor: die bewijzen ons dat we maar de ogen hoeven te openen om
ons heldendom te zien.
[...]
Het Parijse leven is vol poëtische en sprookjesachtige onderwerpen. Het
sprookjesachtige is als de lucht om ons heen: wij baden erin, maar zien haar niet.’
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8:00
In de hedendaagse literatuur is de dwang om buiten het speelveld van de schrijftafel
te presteren zo groot geworden dat het ondenkbaar is dat een schrijversleven er niet
wezenlijk - tot in zijn dagelijkse
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gang - door verandert. Een schrijver heeft tegenwoordig te maken met een literair
seizoen, de periode van september tot en met mei waarin hij veel optredens moet
verzorgen. Een vaste dagindeling met volgehouden dagelijkse rituelen kennen
moderne auteurs niet meer. Schrijvers als Betje Wolff, F. Dostojevski en August
Strindberg hadden zulke rituelen nog wel.
In een brief aan Coosje Busken, gedateerd 27 mei 1787, vertelt Betje Wolff
(1738-1804) hoe zij in haar (onlangs herbouwde) Beverwijkse huisje, het zogenaamd
‘riete kluisje’ waar ze samen met Aagje Deken De historie van mejuffrouw Sara
Burgerhart schreef, haar dagen doorbrengt: ‘Wil ik u eens zeggen hoe ik myn tijd
bestede & verdele? Des morgens, als het goed weer is (want hoe fris ik ben, ik ben
niets dan een Barometer door myn aandoenlyk lichaam), dan vroeg op, & ontbyt in
myn rieten huisje alleen, terwyl ik myn gedagten zo eens wat ernstig by een roep.
Vervolgens wandel ik eens om, zie naar de groentens, ordineer wat er gegeten zal
worden, ga schryven tot tien uren; dan word ik opgemaakt, & ga weer tot twee uren
aan 't werk; dan eten, dan wat verkleden, dan ryden of wandelen of in de Coupel by
Aagie, die zo goed is van my voor te lezen. Zo gaat de ene dag aan de andere met
weinig variatiën.’
Anna Grigorjevna Dostojevskaja (1846-1918), de tweede vrouw van F. Dostojevski
(1821-1881), herinnert zich in haar memoires hoe hun dagelijks leven eruitziet: ‘Als
Dostojevski met het dicteren klaar was en samen met mij koffie had gedronken, las
hij (die winter) in De omzivervingen van de monnik Parfenij of hij schreef brieven,
waarna hij steevast, weer of geen weer, zijn wandeling ging maken door de verlaten
straten van Roessa. Daarbij stapte hij dan altijd even de winkel van de Plotnikovs
binnen, waar hij iets kocht, wat ze zojuist uit Petersburg hadden ontvangen
(lekkernijen, voorgerechten), al nam hij van alles maar een kleine hoeveelheid. In
de winkel kende en respecteerde men hem en ze haastten zich hem alles te laten zien,
wat ze pas hadden binnengekregen, zonder er zich om te bekommeren, dat hij ten
slotte niet meer dan een half pondje of soms nog minder kocht.
Om vijf uur gingen wij met de kinderen aan tafel en dan was mijn man altijd heel
opgewekt. Als eerste werd altijd een glaasje wodka aan Prochorovna aangeboden,
de oude njanja van onze zoon. ‘Njanja - je glaasje!’ nodigde Dostojevski haar uit.
Ze dronk het glas leeg en at er een stukje brood met zout na. Het ging tijdens het
eten vrolijk toe, de kinderen babbelden honderd uit en wij voerden onder de maaltijd
nooit een gesprek over iets ernstigs dat het verstand van de kinderen te boven ging.
Na het eten en de koffie bleef mijn man nog een half uur of langer bij de kinderen
en vertelde hun dan sprookjes of las ze uit de fabels van Krylov voor.
Om zeven uur 's avonds gingen mijn man en ik gezamenlijk een avondwandeling
maken en liepen dan op de terugweg altijd even het postagentschap binnen, waar ze
tegen dat uur de tijd hadden gehad de post uit Petersburg te sorteren.
Dostojevski hield er een omvangrijke correspondentie op na en daarom snelden
wij soms nieuwsgierig naar huis terug om ons aan de lectuur der brieven en kranten
te zetten.
Om negen uur werden onze kinderen naar bed gebracht en Dostojevski kwam dan
altijd nog even bij hen om hen ‘te zegenen en goede nacht te wensen’ en dan las hij
samen met hen het ‘Onze Vader’ en zijn geliefde gebed: ‘Al mijn hoop heb ik op U
gevestigd, Moeder Gods, ontferm U over mij en wil ons behoeden!’
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Tegen tien uur was het overal in huis stil, omdat naar provinciaal gebruik alle
huisgenoten vroeg naar bed gingen.
Dostojevski begaf zich dan naar zijn studeerkamer om de kranten te lezen, ik van
mijn kant was moe van de dagelijkse beslommeringen en het rumoer van de kinderen,
blij wat van de stilte te kunnen genieten en ging in mijn kamer aan tafel zitten om
een patience te leggen, waar ik wel een dozijn varianten van kende.’
August Strindberg (1849-1912) vertelde in 1909 bij gelegenheid van een interview
voor de Zweedse krant Bonniers Månadshäften hoe hij als schrijver op leeftijd zijn
dag indeelde: ‘Tot voor kort zag mijn dagindeling er als volgt uit. Ik stond om zeven
uur op (ik mag niet langer blijven liggen, want dan bonkt het in de muren en het bed
brandt). Zette mijn koffie (want dat kan niemand anders dan ik zelf, net als Balzac
en Swedenborg). Ging dan naar buiten om een wandeling te maken. Als ik dan de
avond daarvoor geen sterke drank gebruikt had was het een uitgesproken genoegen
om te leven en te wandelen. De ochtend heeft iets dat je een jeugdig gemoed geeft,
een gevoel van wedergeboorte, dat met de dauw vervliegt. Rond het middaguur is
de dag halfversleten en de namiddag (bij zessen het ergst) is afgeleefd, ongeschoren,
vies. Als ze eens wisten wat ze missen, de mensen die de ochtenden verslapen!
Na een uur of anderhalf ben ik weer thuis, en dan ben ik opgeladen. Ik heb de
bedienden van tevoren gewaarschuwd dat ze me dan niet moeten aanspreken, want
dan kunnen er ongelukken gebeuren. (Na enige ondervinding gaan ze me dan ook
vanzelf uit de weg.) Nu ben ik nat van het zweet en knoop mijn hemd los tot aan
mijn broekriem. En dan begint het: op geel, ongesneden Lessebo Bikupa papier, met
Sir Josuah Masons 1001, met Antoine Fils' violette noir ga ik erop los, aan een stuk
door rokend, tot twaalf uur.
Dan is het afgelopen; ik ben leeg, ga naar bed en word als herboren wakker, open
brieven, lees en schrijf brieven, slaap, maar ben te moe om te eten; daarom blijf ik
tot drie uur vasten, maar ook in de hoop dat het eten me beter zal smaken. Dan eet
ik: wat brood met een kleinigheid erbij als voorgerecht en één borrel, soep, vlees (of
vis), een half biertje. Dat is alles, geen koffie! 's Zondags drink ik wijn, eigenlijk
vooral voor de sfeer, want ik ben niet zo gek op wijn, behalve in gezelschap en bij
speciale gelegenheden. Daarna doe ik mijn middagslaapje (wat ik sinds mijn twaalfde
heb gedaan), sta rond zes uur op en sta nu voor het vreselijke probleem hoe de tijd
door te brengen tot tien uur. Aangezien ik 's avonds niets at, moest ik iets anders
hebben. Dat was drank! En nu zal ik die kwestie eens waarheidsgetrouw uit de doeken
doen. Ik ben nooit alcoholist of dronkaard geweest, maar ik heb wel gedronken; ik
zag het als een geschenk, waarzonder ik het leven niet had uitgehouden.’

9:00
Vaste dagelijkse rituelen zijn ook nog van sommige twintigste-eeuwse schrijvers
bekend. Zo zadelde Lodewijk van Deyssel (1864-1952) zichzelf maanden vooruit
op met lees- en schrijfschema's, waaraan hij zich met uiterste precisie diende te
houden. Maar Van Deyssel was al een beetje een schrijver die lijkt op de hedendaagse
schrijver, dat wil zeggen: wispelturiger en minder in staat zich onder te dompelen in
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urenlange perioden van stilte. Van Deyssel-kenner Harry G.M. Prick betrapte hem
er, door verschillende bronnen met elkaar te vergelijken, op dat hij soms verzaakte
of naliet zich van zijn zelf gestelde taken te kwij-
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ten. Dan had hij bij voorbeeld niet van 9 tot 11 uur Voltaire zitten lezen, maar stiekem
een brief geschreven of in de kritieken van Busken Huet geneusd.
Tegenover E. d'Oliveira jr. bekende hij in een interview (opgenomen in De mannen
van '80 aan het woord) er een naar eigen weten vreemde manier van werken op na
te houden: ‘Ik werk heel vreemd. Aan de meeste dingen ben ik mijn heele leven
bezig. En ik publiceer ze bij gedeelten. Dat gaat zoo maar altijd door; b.v. ik zal een
drama beginnen. Daar werk ik eenigen tijd aan, maar het bevalt mij heelemaal niet.
Dan leg ik het opzij.
Maar een poosje later neem ik het weer op, en werk het over. Dat gaat heel
onregelmatig. En als ik na een poosje zoo'n stuk in handen krijg, dan kan het mij
gebeuren, dat ik denk: Het was toch zoo kwaad niet. Zoo zijn mijn meeste werken
door mijn geheele leven geborduurd. Bijna niets heb ik aan een stuk geschreven.
Soms heb ik wel eens lust: mij geheel in eenzaamheid terug te trekken, geen enkel
persoon te spreken en heel in de stilte verder te werken.’

10:00
Het zwaartepunt van de echte schrijfarbeid ligt voor de meeste hedendaagse schrijvers
in de zomermaanden juni, juli en augustus. Dan hebben ze vrijaf van alle publicitaire
verplichtingen gedurende het literaire seizoen, hoeven ze niet op te treden en ligt de
medewerking aan dagen weekbladen, televisie- en radiorubrieken grotendeels stil.
Maar in de negen maanden die het literaire seizoen telt, is het schrijven van boeken
een nevenactiviteit geworden. In de tijd van Louis Couperus (1863-1923) was dat
nog anders. Die had nog een echte zomervakantie en raadde zijn uitgever zijn
voorbeeld te volgen. Op 6 juni 1902 schreef hij L.J. Veen, met wie hij gedurende
vele jaren druk correspondeerde over zijn schrijverij, over voorschotten, over
produktiekwesties, over de recensies op zijn boeken en de verkoop van zijn werk:
‘We zijn blij te hooren, dat alles goed gaat; mijn vrouw maakt het heel goed, merci;
maar we hebben beide wat rust noodig na een drukken Nice'schen winter. Hier ga
ik 's morgens en 's avonds uit, en werk 's middags een beetje, maar niet veel.
Overwerk je ook maar niet, dat hoeft nu toch niet, en ga nu maar een tijdje rustig
soezen, buiten, met vrouw en spruiten.’

11:00
‘Het geluidsvolume in ons leven, in de moderne stad - maar niet alleen in de moderne
stád - heeft de algehele entourage van de leesdaad veranderd,’ sprak George Steiner
een paar jaar geleden in een lezing, getiteld De toekomst van het boek. Niet alleen
de entourage van de leesdaad, maar ook die van de schrijfdaad is door het
alomtegenwoordige lawaai in de moderne wereld veranderd. Misschien was Simon
Vestdijk wat dat betreft wel een overgangsfiguur. Hij begon last te krijgen van die
herrie, en om zich beter te kunnen concentreren zette hij soms de stofzuiger aan. Die
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maakte tenminste monotone herrie, te vergelijken met stilte, of- voor de schrijvers
van nu - het eentonige zoemen van de computer.
Misschien was ook Marcel Proust (1871-1922) zo'n overgangsfiguur, hij betoonde
zich in elk geval overgevoelig voor geluiden. S. Dresden in Symbolisme: ‘Ik sta maar
een ogenblik stil bij de eis tot onverbiddelijke afgeslotenheid en volstrekte
eenzaamheid. Dat [...] wordt altijd geïllustreerd en in zekere zin gesymboliseerd door
de met kurk beslagen kamer waarin Proust jarenlang heeft geleefd. Gewichtiger is,
dat er in alle werken van deze auteur altijd weer op gewezen wordt. Door zich bezig
te houden
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met de buitenwereld in de ruimste zin des woords onttrekt de kunstenaar zich aan
de enige taak die hij heeft, aan de exclusieve opdracht die hem ten deel is gevallen.
In Jean Santeuil, in kritische artikelen van vroege en late datum, wordt met andere
bewoordingen en soms op letterlijk dezelfde wijze gezegd wat ook in de Recherche
te lezen staat: ‘... un artiste pour être tout à fait dans la vérité de la vie spirituelle doit
être seul, et ne pas prodiguer de son moi, même a des disciples...’’
Prousts verlangen naar stilte was waarschijnlijk echt, zijn verlangen naar eenzaamheid
eerder opgelegd. In de jaren voordat hij bedlegerig werd door astma en de Recherche
ging schrijven, was hij een saletjonker van de eerste orde, weten we sinds de biografie
van Ghislain de Diesbach over Proust.
In een brief van 5 augustus 1905 schrijft Proust aan Louisa de Mornand: ‘Mijn
lieve Louisa, ik leid een fantastisch bestaan. Ik ga nooit meer uit, ik sta tegen elven
's avonds op áls ik opsta; wat mij troost voor het feit dat u niet in Parijs bent, is dat
als u hier was ik u nooit zou zien; omdat ik steeds blootsta aan een onverwachte
aanval [van astma], durf ik geen enkele afspraak meer te maken. Kortom, een
bekoorlijk bestaan. Maar, ik werk. Als u terugkomt voordat ik vertrokken ben (maar
zal ik ooit weggaan?), zal ik mij gigantische moeite getroosten om te proberen met
u een melancholisch dineetje te hebben bij Henry, waarbij we veel herinneringen
zullen ophalen en heel wat voorbije dingen terugvinden.’
Maar zelfs na de Eerste Wereldoorlog, toen Prousts roem zich begon te verspreiden
omdat enkele delen uit de Recherche verschenen waren, bleven sommige salons
gesloten voor de man die er jarenlang een dagtaak van had gemaakt om door te
dringen tot de hoogst denkbare kringen van de Parijse beau monde.
Ghislain de Diesbach in zijn biografie: ‘Proust krijgt soms wel een “kaartje” voor
een garden-party in een hôtel in de edele faubourg, maar hij zal nooit in de huiselijke
kring worden ontvangen. Na de Eerste Wereldoorlog wil Thérèse d'Hinnisdaël,
bezeten van literatuur en dol op vernieuwing, Proust uitnodigen om te komen eten
in het oude familiehuis aan de rue de Varenne, een van de bastions van de faubourg.
Wanneer dat haar vader ter ore komt, gebiedt hij haar Proust af te zeggen: “Men
ontvangt geen schrijvers...” brengt hij het geëmancipeerde meisje in herinnering.’

12:00
Een erg gemoedelijk leventje leidde Martinus Nijhoff (1894-1953) in de tijd dat hij
onder militaire dienst was. Op 27 juli 1918 schrijft hij aan A. Roland Holst: ‘'s
Morgens sta ik om 7 uur op en ga uit mijn bed regelrecht de Maas in. Dan ontbijten
en rapport innemen van de onderofficieren omtrent voorvallen, verzoeken, kerels
die ik straffen moet omdat ze lastig zijn. Na zo ± 1/2 uur bureau gehouden te hebben,
stap ik de brug over en inspecteer mijn wachten en posten, en rook een sigaartje met
de opzichter van de brugwachters der Waterstaat. Dan ga ik aan mijn rechtwerk tot
koffiedrinken. 's Middags laat ik de soldaten een uurtje zwemmen en kijk zelf toe in
een roeibootje. Dan schrijf ik brieven of lees. 's Avonds maak ik een wandelingetje
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langs de dijk of door het dorp, zit voor mijn deur een sigaartje te roken en werk voor
mezelf. Werkelijk een leven, schoon en eenzaam.’
Om tot uitdrukking te brengen wat werkelijk literatuur is, hanteerde Nijhoff acht jaar
later andere criteria, al hadden die veel te maken met het lichamelijk
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welbevinden dat voelbaar is in de aan Roland Holst geschreven regels. In De pen op
papier (1926), een essay waarin Nijhoff zichzelf opdraagt in zijn gedichten voortaan
‘alleen gewaarwordingen van andere mensen’ te beschrijven en eigen gevoelens voor
dagboeken en brieven te reserveren, schrijft hij over iets dat men zou kunnen
omschrijven als werkplaatsgenot of arbeidsvreugde: ‘... maar voor mij, meende ik,
is het enige criterium het fysiek genot tijdens het schrijven, een genot zo intens dat
in hoogste instantie alle droefgeestige literatuur door onvolledigheid iets onoprechts
moet hebben, te weten een ondankbaarheid van de schrijver, die toch maar verzwijgt
dit grote genot tijdens zijn mismoedige volzinnen beleefd te hebben, hetgeen verklaart
waarom het neerslachtig realisme van enige tientallen jaren geleden gepaard ging
met zogenaamde objectiviteit (d.w.z. dat de schrijver zichzelf uitschakelde) want
anders had de schrijver van zichzelf in zijn pessimistische wereldbeeld een lachende
wanklank moeten maken, wat natuurlijk zijn boek bedorven had; - en zo was dit
objectief realisme eigenlijk een geperverteerde romantiek, doodsbenauwd een
stemming gaaf te houden, een ontveinsd bovarysme, en, geschreven als het is door
een toeschouwer quasi buiten het onderwerp staand, eigenlijk meer een critische dan
een creatieve methode van werken [...]’

13:00
In de naturalistische en modernistische literatuur is ziekte meer dan een topos. Dat
het een in die literatuur veel behandeld thema was (met als hoogtepunt De toverberg
van Thomas Mann), is ook wel verklaard als een teken van de crisis waarin de
westerse beschaving zich rond 1900 bevond. Maar niet alleen in de literatuur doemen
typisch laat-burgerlijke ziektes als hysterie, tbc en astma voortdurend op, maar ook
de schrijvers zelf lijden er aan, sterker nog: voor een aantal schrijvers, waaronder
Proust, Alberto Moravia en, later, Roland Barthes, was het ziek zijn onlosmakelijk
verbonden met het schrijven, schiep de ziekte de voorwaarde voor het schrijven.
In een interview met Peter Nijssen voor het Utrechts Nieuwsblad vertelde Alberto
Moravia (1908-1991) een jaar voor zijn dood: ‘Mijn schrijfbehoefte heb ik in mijn
jeugd gekweekt. Ik ben toen lang heel ziek geweest. Beentuberculose. Zo'n vier jaar
ben ik bedlegerig geweest, een paar jaar thuis en een paar jaar in een sanatorium. In
die tijd heb ik ontzettend veel gelezen en op mijn zestiende ben ik begonnen met het
schrijven van De onverschilligen. Maar door mijn ziekte ben ik nooit naar school
gegaan. Ja, ik ben autodidact en leerde mezelf alleen maar wat ik graag wilde leren.
Nu vind ik dat jammer want ik weet niets van techniek en kan nauwelijks rekenen,
alleen optellen en aftrekken.’
In Alain Elkanns Het leven van Moravia vertelt Alberto Moravia hoe hij zijn
debuutroman De onverschilligen destijds geschreven heeft: ‘Ik schreef in bed, ik
klemde de inktpot vast tussen de lakens. Ik schreef met een veer, waarbij ik de pen
achterstevoren hield, zo maakte ik af en toe gaten in het papier. Ik logeerde vaak in
hotels, en dan liep de inkt over de lakens en lieten ze me betalen voor de lakens met
inktvlekken die ik vervolgens meenam naar mijn moeder. Ik schreef steunend op
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mijn elleboog. Dat zou ik nu niet meer kunnen. Kortom, het bed was na het sanatorium
voor mij wat een slakkehuis is voor de slak.’

14:00
Sommige schrijversbesognes zijn van alle tijden, zoals die van John Cheever
(1912-1982) die, nel mezzo del camin,
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het gevoel kreeg dat zijn schrijverschap mislukt was en zonder betekenis, zoals hij
zijn dagboek (in Nederland gepubliceerd onder de titel Verscheurde stilte)
toevertrouwde: ‘Nu mijn veertigste verjaardag dichterbij komt zonder dat ik een van
de dingen heb bereikt die ik wilde bereiken - zonder ooit de intense creativiteit te
hebben ervaren die ik voortdurend heb nagestreefd - zie ik mezelf in een marginale,
obscure, vage positie die niet mijn noodlot is maar mijn fout, alsof het me ergens
heeft ontbroken aan het inzicht of de moed om mezelf te onderwerpen aan de vormen
die er zijn. Ik denk aan Leander en al de anderen. Het gaat er niet om dat dit verhalen
over mislukking zijn; dat is niets om bang voor te wezen. Het gaat erom dat dit saaie
kronieken zijn; dat ze geen belang hebben; dat Leander, die bij het vallen van de
avond door de tuin loopt, buiten zichzelf van hartstocht, voor niemand interessant
is. Het doet er niet toe, het doet er niet toe...’
Een bloeiende handel vormde zijn schrijverij evenmin, vertelt hij weinig bladzijden
verderop: ‘Zo arm zijn we nog nooit geweest. De huur is niet betaald, we hebben
heel weinig te eten, naar verhouding weinig te eten: tong in blik en eieren. We hebben
veel rekeningen. Ik kan een verhaal per week schrijven, misschien meer. Ik heb het
al zo vaak geprobeerd en het is nooit gelukt, en ik zal het opnieuw proberen.’

15:00
De eenzaamheid van de moderne schrijver heeft, gereduceerd tot een psychologisch
niveau, vast ook iets te maken met het feit dat die schrijver een gooi doet naar het
onmogelijke en wil schrijven waarover men niet spreken kan. Aan die mentale
conditie, die gemoedstoestand van de moderne schrijver wijdde Patricia de Martelaere
(1957) een van de essays in Een verlangen naar ontroostbaarheid: ‘Zoals de schrijver
is, zo kun je eigenlijk niet zijn, hij is niets anders dan de volgehouden onmogelijkheid
om iemand te zijn, om iets te doen, om iets te willen. Wat er ook over zijn schrijven
of over zijn werk wordt gezegd, hij moet het voortdurend weerleggen en ontkennen:
het is onbelangrijk en toch van een dodelijke ernst, het gaat hem niet aan en het gaat
over hem, het is de waarheid maar het zijn allemaal leugens, het moet begrepen
worden maar niemand mag het lezen, en al wie het begrijpt vergist zich hoe dan ook.
[...]
Wat de schrijver ‘eigenlijk’ zou willen is zwijgen, maar dan in woorden. Datgene
waarover niet kan gesproken worden, het naamloze niets onder de taal, dát is zijn
eigenlijke object.’

16:00
Joyce & Co is, althans in de Nederlandse literatuur, stellig de allerlaatste
schrijverspoging geweest om door middel van studie van de klassieken, gerichte
schrijfen vertaaloefeningen en bekwaming in alle klassieke disciplines (vooral de
retorica!) een universele kennis te vergaren ter toerusting van en verwerking in een
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‘romantisch-decadent classicistisch’ literair oeuvre. En dat nog wel in een collectief,
want Joyce & Co bestond - althans voor de vorm - uit meer schrijvers! Dat zo'n
onderneming eigenlijk van stonde af aan gedoemd was te mislukken, realiseerde ook
Geerten Meijsing als belangrijkste vertegenwoordiger van dat collectief zich bij de
publikatie van de Werkbrieven 1968-1981 van Joyce & Co. In het voorwoord daarvan
zegt hij zelfs dat het collectief in eigenlijke zin nooit bestaan heeft: ‘Wat mij opvalt
als ik door deze jaren van mijn schrijverschap blader, is de niet aflatende hoffelijkheid
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waarmee we elkaar voor de voeten bleven lopen: in werkelijkheid ging het heel wat
minder vrolijk toe.’
Hoe jongensclub-literatuurderig het toeging mag bij voorbeeld blijken uit een brief
die Meijsing op 3 november 1978 schreef aan zijn literaire kompaan Keith Snell:
‘De NRC was hedenavond geheel & al volgeschreven door Paul Marijnis: wat een
superredactie hebben ze daar in Den Haag!
Ik schrijf je in de eerste plaats (denk niet dat er belangrijk nieuws is) om je te
melden dat we met het scenario op pagina 45 zitten. De scènes - en nu zijn we dus
gekomen bij een opeenvolging van sleutelscènes - worden, op jouw advies, nu wijd
geschreven, en zowaar ook met dialoog: wanneer de eerste dertig of twintig bladzijden
op dezelfde manier behandeld worden (waar ik nu geen moeite meer mee heb), dan
zitten we inmiddels allang op de gewenste lengte.
Het gaat dus eigenlijk boven verwachting goed!
Er zijn nog geen drukproeven binnengekomen: ik heb gisteravond het eerste
hoofdstuk doorgelezen, en de rest doorgebladerd, en was bijzonder diep onder de
indruk van WIP 11: het boek groeit nu goed: in elkaar en in mijn waardering.
Dinsdagochtend heb ik met Frans nog een extra werkochtend ingelast: dus als je
naar de Ged. Voldersgracht komt, kun je met mij rondom lunchtijd meerijden naar
de Churchilllaan, alwaar wij ons werkklasje zullen houden.’

17:00
Tegenwoordig hangt de mate van succes van een schrijver voor een niet gering deel
af van de gelegenheid die hij krijgt (of neemt) om deel te nemen aan het mediacircus.
Dat is geen stelling, dat is inmiddels literatuurgeschiedenis. Jaap Goedegebuure
schrijft in Nederlandse Literatuur, een geschiedenis over de gretigheid waarmee
Nederlandse auteurs zich overgeven aan de publiciteit: ‘En zo heeft zich binnen de
Nederlandse literatuur een groep gevormd van schrijvers die naam hebben gemaakt
in een andere hoedanigheid dan die van auteur, en die dankzij die reputatie ook als
auteur succesvol zijn. Deze groep omvat cabaretiers als Kees van Kooten, Wim de
Bie, Freek de Jonge en Marjan Berk, een balletdanser als Rudi van Dantzig en
columnisten als Theodor Holman en Jan Mulder. Ook Adriaan van Dis hoort tot die
groep.’
Het gaat erom, stelt Goedegebuure, dat ‘de invloed van de moderne massamedia op
de belangstelling voor hun werk beslissend is.’ Wilbert Smulders spreekt in dat
verband (in een artikel voor Maatstaf) van de akoïsering van de Nederlandse literatuur,
die er voor zorgt dat tegenwoordig alle schrijvers - hoe highbrow ook - zich ‘warmen
[...] in het literaire midden waar de televisielampen schijnen.’ Dat neemt niet weg
dat nog altijd heel wat schrijvers niet weten wat hun overkomt zodra ze geconfronteerd
worden met de gevolgen van zo'n kuur onder de televisielampen. Eriek Verpale
(1953) deed in De Vlaamse Gids verslag van de commotie rond zijn persoon na het
winnen van de NCR-prijs 1992: ‘Het gekke van het verhaal is nu dat het er juist dankzij
die NCR-prijs heel even naar uitgezien heeft dat ik niet meer zou (kunnen) doorgaan
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met schrijven. [...] In mijn boek Olivetti 82 heb ik al beschreven hoe het verder nog
allemaal afgelopen is. Hoe ik in de loop van de daaropvolgende dagen letterlijk
belegerd geworden ben door allerlei mensen: buren, kantoorcollega's, een paar
vrienden, mensen die ik al geen jaren gezien had, en uiteraard konden ook de
klaplopers niet achterwege blijven: dames en heren
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van bankinstellingen die eens ne keer, vrijblijvend hoor, over beleggingen kwam
klappen.
Ik dacht: ik krijg hier iets. Ik voel mijn eigen nie goe wurre.
Zag ik doorgaans geen levende ziel, eensklaps kon ik niet eens meer in bad met
het badschuim en mijn kleine fransje zitten spelen of er werd op de voordeur geklopt:
offekik soms geen goesting had om de volgende week een schoenzaak te openen.
- ‘Wablièft? Een schoenzaak?’’

18:00
Maarten 't Hart (1944) liet zich wat minder snel het hoofd op hol brengen, al moet
gezegd worden dat het volgende citaat uit zijn mond werd opgetekend voordat het
succes van Een vlucht regenwulpen zich deed voelen en lang voordat hij zelf een
kortstondige carrière maakte als literaire talkmaster voor de televisie. Aan Jan Brokken
vertelde hij in 1978 in een interview voor de Haagse Post: ‘In de winter sta ik om
half zeven op, in de zomer om een uur of vijf. Vroeger schreef ik 's morgens, van
zes tot negen, omdat het dan heel rustig is buiten.
Maar nu kan ik me veel beter concentreren en schrijf ik meestal 's avonds, van
zeven tot elf uur. De sfeer van de avond bevalt me. Na de hele dag op het Zoölogisch
Laboratorium gewerkt te hebben, ben ik bovendien volledig tot rust gekomen. Om
vijf uur ben ik thuis, ik kook, eet, en dan ga ik naar boven: schrijven. De morgen
gebruik ik tegenwoordig voor lezen en pianospelen.’

19:00
Geerten Meijsing (1950) laat in De grachtengordel zijn alter ego Erik Provenier een
computer kopen, vooral door economische motieven gedreven: ‘ [Het] ging hem er
vooral om tijd te winnen, de verloren tijd in te halen; zelfs als hij normaal was blijven
doorwerken, zou hij altijd te kort gekomen zijn, eeuwig achter rakend op zijn schema's
en contracten, zich steeds verder in de put werkend met leningen en voorschotten.
Misschien kon hij door het hels maschien wat meer continuïteit aan zijn produktie
geven, in ieder geval de mechanische handelingen tot een minimum beperken, zijn
fysieke krachten sparen door niet meer als een gek, maandenlang, met lamme armen
en gebroken rug, het ene na het andere manuscript over te typen.
Want als Provenier iets goed besefte, op de rand van het succes, was het dat hij
nu eerst recht een broodschrijver was geworden, hoe het nikkeltje ook zou vallen.
Geen tijd meer voor mooischrijverij, voor de langzame rijping, van binnenuit, die
zich niet laat opjagen, laat staan voor het werk met de vijl achteraf, waarvoor Horatius
tien jaar uittrok, o nee: alles moest gisteren klaar, en nauwelijks was een tekst voltooid
of zij werd afgezonden - hij gunde zich niet eens meer tijd het geschrevene over te
lezen. Ze moesten de deur uit voor hij zijn ontevredenheid een kans zou geven en
hij zijn woorden zou terugnemen, liefst inslikken.
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In alle gevallen moest hij snel met iets nieuws komen, en daarna weer met iets
anders, eindeloos zo dóór, met een minimaal ritme van een boek elke twee jaar.’
Schrijven is in de moderne tijd hard werken geworden en schrijvers zijn
broodschrijvers. Thomas Rosenboom (1956) in een interview met Jan Haerynck
voor Het Parool: ‘Ik ben een echte beroepsschrijver, ik heb geen verplichtingen
tegenover een gezin, ik heb geen hypotheek af te betalen. Mijn werkdagen zijn heel
lang, het zijn er zeven per week, ook op koninginnedag.’
Gerrit Komrij schreef zijn roman Over de bergen weliswaar in slechts twee
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maanden, ‘maar toen sliep ik hooguit drie, vier uur per nacht. Op een andere manier
was het er niet van gekomen. [...] Ik werkte vijftien uur per dag. De galeien in, ketting
aan de voet, niet drinken, tien pakjes sigaretten per dag, deur op slot, de luiken toe.’
(In een interview met Gerlof Leistra voor de Provinciale Zeeuwse Courant.)
Beroepsschrijvers hebben dan ook, nu ze zelf zo hard moeten werken, een hekel aan
bijklussers. Gerrit Komrij in een interview met Ad Fransen: ‘Psychiaters die 's avonds
dichten, dokters die in het weekend romannetjes schrijven, het stuit me enorm tegen
de borst. Ja, Céline was ook arts, maar een hele slechte en dat heeft zijn naam als
schrijver erg goed gedaan. Als je toch die interviews met Nederlandse schrijvers
leest, dan zeggen ze: “Na mijn werk kom ik thuis, dan heb ik gegeten, dan drinken
mijn vrouw en ik nog even een glaasje, dan trek ik mijn pantoffels aan, dan ga ik
naar mijn werkkamer en beleef daar met het schrijven van twee pagina's de gelukkigste
momenten van de dag.” We kennen ze toch: de dichtende pastoors en psychiaters,
de Rutger Koplands en Huub Oosterhuizen. Goed, je kunt ertegen inbrengen dat
dichten niet het zout in de pap oplevert, maar laat ze er dan gewoon mee ophouden,
niemand vraagt ze toch om het te doen.’
Een schrijver kan zichzelf ook financieel onder druk zetten om tot betere resultaten
te komen. A.F.Th. van der Heijden in het verhaal ‘De nering naar de tering’ (in:
Zuid): ‘De een heeft een verwarmde stoof onder zijn voeten nodig, de ander houdt
een gummi likkepot bij de hand om regelmatig zijn rug te krabben, terwijl een derde
het niet klaart zonder driehonderd versgeslepen potloden HB (in bosjes van twintig
in kartonnen kinderpartybekers geplaatst).
Een vierde moet na elke voltooide bladzijde naar de hoeren om te bewijzen dat
hij zich niet leeggeschreven heeft. Elke schrijver heeft zijn eigen tics die hem aan
de gang houden - zo persoonlijk dat het geen zin heeft ermee naar een octrooibureau
te stappen.
Ik houd de boel gaande door - een paardemiddel - systematisch boven mijn stand
te leven. Het komt er ongeveer op neer dat ik, heel hoffelijk, met mijn bruto inkomen
omspring als was het mijn netto. Bruto zelf is zo vriendelijk mij niet uit de droom te
helpen. Regelmatig langs het afgrondelijke randje van het failliet komen te schuifelen,
dat houdt je aan het werk. Elk bezoek van een deurwaarder (die mij er namens de
belastinginner aan komt herinneren dat ik kuis met Netto dien te leven in plaats van
met Bruto in zonde) luidt steevast een nieuw romanhoofdstuk in. Lange tijd dacht
ik dat ik schulden maakte om ten minste wat brood op de plank te hebben. Maar ik
kocht van het geleende geld luxegoederen, die vaak ongebruikt de kast in verdwenen.
De schulden bleken voornamelijk bedoeld om een stevige rentevoet onder mijn
werkkracht te plaatsen.
Een hardhandige manier om jezelf langs de afgrond van het bankroet te voeren, is
een moordend huurcontract aangaan.’

20:00
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Wat een schrijver niet allemaal moet doen om in de publiciteit te komen of te blijven,
nog afgezien van het vaste repertoire aan literaire circusnummers. Er zijn er die er
op verzoek nog bij zingen ook, én presenteren, toneelspelen, moppen tappen en
zaalvoetballen. En wees er maar zeker van dat deze variété-artiesten service op maat
leveren. Geen klantvriendelijker mens dan de hedendaagse schrijver. Kan het nog
gekker? Ja, het
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kan nog gekker. Remco Campert (1929) bedacht in een van de columns uit Het
bijzettafeltje een nieuwe manier om poëzie voor te dragen: ‘‘Ik speel nu met het idee
om het de volgende keer zonder woorden te doen. In bij voorbeeld een zwembad.’
‘Een zwembad?’
‘Ja, een zwembad. Het publiek zit aan de kant en ik zwem heen en weer met een
bundeltje poëzie dat door een ijzerdraadconstructie voor mijn neus is bevestigd en
ik mime de woorden. Terwijl ik mijn baantjes trek zie je mijn mond dus bewegen,
maar je hoort niets. Dan komen ze toch in aanraking met poëzie, maar zonder dat ze
er last van hebben. Het voordeel ervan is ook dat je het overal in de wereld waar ze
zwembaden hebben kunt doen. En je hebt geen vertaalkosten. Gewoon je mond open
en dicht, dat begrijpt iedereen.’’

21:00
Is schrijven lijden of doen schrijvers maar net alsof? In de jaren zeventig werd een
reeks interviews met dichters in de Haagse Post gepubliceerd. Gerrit Komrij (1944):
‘Wat zijn je voornaamste indrukken als je zo'n tien, vijftien van die interviews achter
elkaar hebt gelezen? Ten eerste: dat de invloed van de schoolmeesters in de
Nederlandse poëzie aanzienlijk is. Ten tweede: dat het beeld van de gedoemde dichter
opnieuw - of nog steeds - zeer in tel is, frik of niet. Er is bijna geen dichter te vinden
die zichzelf niet als interessant beschouwt, als een outcast, als een eenzame danser
en een vat vol lijden. [...] Het is geen gelukkig volkje, het dichtersvolkje. Het is
griezelig eender in zijn worsteling, niet één dichter wil voor de ander onderdoen. Er
bestaat niets dat zo erg is als dichten. Het is een straf. Ach, was je maar een
eenvoudige schoolmeester op het platteland!’
Dat schrijven een straf zou zijn, is een idee dat door de nieuwste generatie schrijvers
nauwelijks nog onderschreven wordt, of het moet op een ironische manier zijn. Zo
zegt Arie Storm (1963) in een interview in de bij zijn debuutroman Hémans duik
(1994) verspreide persmap onder meer het volgende: ‘Ik rook gewoonlijk niet zo
veel, maar als ik schrijf rook ik altijd, en drink ik veel koffie. Dan lijk ik een beetje
op van die schrijvers zoals je ze ook in films ziet. Van die types die nachtenlang
doorhalen achter hun typemachine, hun haar door de war, met een overvolle asbak
en een whiskyglas naast zich, sigaret bungelend in hun mondhoek. Misschien wil ik
dat beeld wel nadoen, gewoon om mezelf te amuseren. Ik ben geen gekwelde schrijver,
maar iemand die hem nadoet. Het is leuk om de gekwelde schrijver uit te hangen.’
Ook Ronald Giphart (1965) beschouwt schrijven niet echt als lijden. In zijn roman
Giph (1993) schrijft hij onder meer: ‘zo vind ik dat schrijven primo ten eerste en
alleen maar leuk moet zijn, leuk om te doen, fijn om te vinden, schrijven is een
solipsistische bezigheid die alleen en louter genot en zinnebevrediging moet
verschaffen, voilà, een dogma, schrijven is masturbatie, meer niet, schrijven is me
aftrekken.’ Dat niet alleen Gipharts hoofdpersoon Giph dit vindt, maar ook Giphart
zelf blijkt uit zijn toelichting in een interview met Enno van der Eerden: ‘Je kunt het
[te weten Giph] lezen als een botsing tussen de opvatting van Jeroen Brouwers, die
zo gefulmineerd heeft tegen jongetjesliteratuur, en die ervan uitgaat dat schrijven
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hyperserieus is en dat literatuur iets is voor mevrouwen en meneren en anderzijds
mijn opvatting over het schrijven van literatuur, namelijk dat het leuk is. Vooral dat
woord leuk wekt al onmiddellijk agressieve reacties op.’
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22:00
Wat doet een schrijver als zijn computer last heeft van heimwee? Joost Zwagerman
(1963) kwam voor die vraag te staan, terwijl hij zich realiseerde dat hij nooit zou
kunnen wat sommige andere schrijvers kunnen: net als Remco Campert of A.F.Th.
van der Heijden in een Amsterdamse kroeg of koffieshop zitten schrijven, of net als
Henry Miller doodgemoedereerd in de open lucht liggen pennen. In een column voor
Primeur (van 16 augustus 1994) schrijft hij: ‘Ik ben jaloers op schrijvers die overal
hun werk kunnen doen. Het lijkt me romantisch om zo maar ergens te gaan zitten en
dan - bam! - te gaan schrijven. Lekker makkelijk. Gezellig ook. Maar ik kan het niet.
Ik ben heus niet zo'n zeur dat ik absolute stilte eis en een heel gewichtig gezicht trek
voordat ik achter mijn bureau ga zitten. Maar ik ben er nog nooit in geslaagd om ook
maar één bruikbare zin op te schrijven buiten de deur. Als ik niet achter mijn
vertrouwde bureau zit, dan lukt het gewoon niet. Kopje koffie naast me (altijd dezelfde
beker), drie pennen op de hoek van mijn schrijftafel, de tekstverwerker aan (de
computer maakt een zoemend geluidje dat ik heel prettig vind klinken), en dan kan
ik beginnen. De laatste weken moet ik mijn bureautje echter missen. Nou ja, het staat
er wel, maar ik kan er niet bij komen, want er staan wel dertig dozen voor. Ik ben
namelijk aan het verhuizen. Al mijn boeken, cd's en kleren heb ik opgeborgen in van
die grote witte dozen van het verhuisbedrijf. Zelf voel ik me ook alsof er zo'n witte
doos om me heen zit. Net of ik niet meer zichtbaar ben voor andere mensen.
[...]
Zou ik dat kunnen, schrijven in een café? En wat als er nou allemaal mensen naar
me gaan staren? Zo van: moet je die aansteller daar zien, die wil zeker de artistiekeling
uithangen.
Nee, durf ik niet. Je zou me moeten zien. Ik heb de computer uitgepakt en op een
doos gezet en ik zit in de kleermakerszit op de grond. Nog nooit heb ik op zo'n
geïmproviseerde manier gewerkt. Voel ik me toch een beetje Remco Campert, al is
het gewoon thuis.’
In Dichters slaags beschrijft A.F.Th. van der Heijden een voorleesavond in Club
Story: ‘In zijn correspondentie had een leraar Nederlands uit Breda mij, heel
ondeugend, zijn “vrouwenklasje” als publiek beloofd. Club Story, waar het voorlezen
plaats zou hebben, leek me een wat geforceerde naam voor een literair café, maar
het kon ermee door.
Ik vergiste me. Club Story droeg op zijn uithangbord het logo van het roddelblad
“Story”, en de sfeer was er navenant. Veel rood pluche, zilverwitte ruches aan de
gordijnen, gedempt roze licht: de attributen van een hoerenkast. Club Story bleek de
“nazit”-ruimte van het chique Bredase restaurant De Adelaar. Om op zo'n
doordeweekse avond wat extra klanten te trekken, had de bedrijfsleider een leraar
Nederlands in de arm genomen ter organisering van een maandelijkse voorleesbeurt.
Ik zou de eerste gast van de reeks zijn. [...]
Nadat de dames, daartoe aangevuurd door hun leraar Nederlands, mij op strenge
toon hadden gevraagd “waar toch het derde deel van de trilogie bleef”, en ik daar
naar beste eer en geweten een antwoord op had gegeven, vond ik het tijd worden er was van acht tot half twee vrijwel onafgebroken voorgelezen, zo'n halve paperback
- mijn hotel op te zoeken. Toen ik, na de moedermavo te hebben bedankt voor de
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welwillende aandacht “en de interessante vragen”, te kennen gaf Club Story te willen
verlaten, begon de antracietkleurige portverslaafde [de bedrijfsleider] sissend met
zijn ober te overleggen. De ober maakte ver-
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ontschuldigende gebaren. Te weinig in het laadje gebracht. Ten slotte wendde de
manager zich met zijn geparfumeerde adem blafferig tot mij.
“Wat hadden wij ook weer als honorarium afgesproken?” Het was erg aardig van
hem de dames te laten weten waar hun goeie geld heen ging.
“Driehonderd gulden exclusief reis- en verblijfkosten. Het verbaast me dat u zich
dat niet herinnert.”
“Als u maar weet dat het op z'n zachtst gezegd onfatsoenlijk is zomaar midden op
de avond weg te lopen, en ons met een zaak vol gasten te laten zitten.”
Hij nam een stapeltje bankbiljetten uit zijn binnenzak, en telde met overdreven
natgemaakte vinger het geld neer. “Hier, wij houden de eer graag aan onszelf.”
Hij ging me persoonlijk voor naar de personeelsuitgang, en opende de deur.
“Wegwezen,” siste hij nog in mijn nek.’

23:00
Gerrit Komrij was een van de eerste schrijvers die een tekstverwerker in huis haalden:
‘In zulke dingen ben ik een vlug baasje. [...] Zodra de eerste op de markt kwamen,
stonden ze in mijn kamer. Zalig, zo'n ding: je hebt iets rots geschreven, je gaat er
met een toetsje overheen, en nooit zie je nog dat je ooit zo'n stomkop bent geweest.’
(In een interview met Jan Haerynck voor De Standaard.)
Maar niet alle schrijvers zijn zo positief over de moderne apparatuur. Willem Brakman
(1922) in een interview voor Yang met Gerrit Jan Kleinrensink: ‘[De] tekstverwerker
[is| een gruwelijk instrument, een nog gruwelijker symptoom. [...] Ik zeg niet dat
zo'n rotding niet makkelijk is, maar liever typ ik een hele pagina over en doe er een
kwartier over, dan dat ik op de tekstverwerker zit te drukken. Als ik dat zou doen,
schreef ik ook anders omdat het een ander ritueel is. Een mis met fanfare of popmuziek
kan misschien wel, maar schrijven op een tekstverwerker niet. [...] Bij de
tekstverwerker is de blik niet meer naar beneden, maar naar voren gericht, griezelig
aangetast door een positieve dynamiek. Ik vrees dan ook gezien de
Folemprise-illustratie van Ter Braak die je voorin Het tweede gezicht vindt, dat hij
definitief zou zijn afgegleden zowel naar de tekstverwerker als naar de politiek. Het
simpele feit dat iemand zegt dat het met de tekstverwerker makkelijker gaat, bewijst
dat hij niet weet wat daarmee teloor gaat.’
Over computers geen kwaad woord, maar als die aan zijn stijl komen dan mogen ze
van Battus (ps. van Hugo Brandt Corstius, 1935) opdonderen. Over een
spellingprogramma op de computer (Grammatik) dat ook op stijl wil corrigeren,
schrijft hij op 2 december 1994 in de Volkskrant: ‘Wie schrijft gebruikt een
schrijfmachine. Als die schrijfmachine je tikfouten wil verbeteren - prachtig! Maar
als die veredelde schrijfmachine, die een woord-processor is, zich met mijn stijl gaat
bemoeien, dan ga ik mijn artikelen weer met de hand schrijven. Straks gaan ze de
faxen ook nog van een stijlverbeteraar voorzien. Dan zal ik mijn handgeschreven
artikel per fiets naar de krant brengen. Straks gaat de krantendrukkerij ook nog
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stijlverbeteren. Dan zal ik mijn handgeschreven artikel persoonlijk bij u in de bus
komen stoppen. Automatisering is mooi, maar mijn stijl is mooier.’
A.F.Th. van der Heijden is geen voorstander van de tekstverwerker. Sterker nog, hij
is al bang voor een typemachine: ‘Ik huiver voor de schrijfmachine. Het idee dat
sommige passages rechtstreeks op de toetsen geformuleerd moeten worden... Ik word
er bijna misselijk van. An-
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derzijds: al typend ga je vaak rechter op je doel af. Je neemt vaak duizelingwekkende
beslissingen boven de afgrond van wit papier, met je vingers ongeduldig gekromd
boven de toetsen. Het moet. Ik zal geen rust hebben voor er een compleet typoscript
is. Zwakke gedeelten kunnen dan altijd nog met de hand herschreven worden.
Er is ook wel iets aantrekkelijks in: mezelf het hele verhaal nog eens - compleet,
zonder iets over te slaan - te vertellen, op (twee vingers) typesnelheid...’ (In:
‘Fragmenten uit het Gastenboek’, Bzzlletin.)

24:00
Milan Kundera (1929) heeft op zichzelf niets tegen computers, maar wel tegen de
domheid die ze op grote schaal - en straks over de electronic highway - verspreiden.
Tijdens een lezing in Jeruzalem vertelde hij de aanwezigen: ‘De moderne domheid
heeft niet te maken met onkunde, maar met de gedachteloosheid van de gangbare
opvattingen. Deze ontdekking van Flaubert is voor de toekomst van de wereld
belangrijker dan de meest revolutionaire denkbeelden van Marx of Freud. Want men
kan zich de toekomst voorstellen zonder klassenstrijd of zonder de psychoanalyse,
maar niet zonder de onweerstaanbare opkomst van de gangbare opvattingen die,
opgeslagen in computers en verspreid door de massamedia, het gevaar in zich dragen
binnenkort tot een kracht te worden die elke originele en individuele gedachte zal
verpletteren, en die daarmee het wezen van de moderne Europese cultuur zal
verstikken.’
Nee, ook Marcel Möring (1957) heeft niets tegen computers, maar wel tegen de
wassende horde computergelovigen. Tijdens een lezing, najaar 1994 gehouden op
een symposium van de Rotterdamse Kunststichting, sprak hij: ‘Hebben computers
en boeken iets met elkaar te maken? Je kunt een boek op de computer schrijven.
Maar het boek wordt er, in tegenstelling tot wat sommige pessimisten (of optimisten)
beweren, niet anders van. Onlangs las ik een stuk van iemand die beweerde dat de
boeken dikker zijn geworden sinds schrijvers massaal tekstverwerkers gebruiken.
Waar, dacht ik toen, is dan de computer van Thomas Mann, of Tolstoj, Melville,
Cervantes?
[...]
Ik werk nu achter mijn vierde computer, die meer dan tweehonderd keer sneller
is dan mijn eerste, veertig keer meer kan opslaan en een geheugen heeft dat zo groot
is als mijn eerste harde schijf. Desondanks: als ik hem 's ochtends aanzet kan ik nog
steeds eerst koffie inschenken, de luxaflex neerlaten en rustig achter de tafel plaats
nemen. Maar stel... stel dat je niet drie minuten moet wachten voor alle drivers zijn
geladen, dat computers zo licht worden dat je ermee in bed kunt liggen. Waarom?
Wat is in het voorlopig nog ondenkbare geval het voordeel van een electronisch
boek? [...] Ik wil geen Anna Karenina zoals iemand bij Microsoft haar ziet. Ik wil
geen Molly Bloom in een Aupingbed. Ik wil echte virtual reality, de enige virtual
reality die tot nu toe bestaat: lezen. Een boek is een wereld. Wie pagina één begint
te lezen, stapt in een andere tijd en ruimte dan die waarin hij zich bevindt en ervaart
dingen die er niet zijn en toch gevoeld, gezien, geroken worden. [...]
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Tot ver in de nabije toekomst is de computer alleen bruikbaar voor naslagwerken,
geanimeerde kinderboeken en lessen. Voor de kunst is het gewoon nog een
gereedschap, een veredelde typemachine, een slimme verfkwast. Iedereen die iets
anders beweert, heeft nog nooit achterom gekeken. Hij is een gelovige.’
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Dat is wel het laatste wat een schrijver moet zijn - een gelovige. Een echte schrijver
moet nergens in geloven. Hij gelooft hooguit in de literatuur, in de kracht van zijn
verbeelding en zijn woorden. En soms - heel even, als het echt niet anders kan - in
God. Amen.
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5.3 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
grotendeels apart opgenomen. Omdat in de auteursadressenlijst (5.1) voor het eerst
een groot aantal kinderboekenschrijvers is opgenomen, bevat onderstaande lijst thans
ook de adressen van de belangrijkste uitgevers van kinder- en jeugdboeken. Van elke
opgenomen uitgever is kort aangegeven in welk soort boeken hij is gespecialiseerd.
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 jaarlijks op de Beurs voor Kleine Uitgevers,
een wapenschouw die tijdens de editie van 1992 nog gepaard ging met de publikatie
van een catalogus van deelnemende uitgevers. Deze was getiteld Klein uitgeven.
Bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf 92/93. Hij bevatte adressen
en fondslijsten van 65 kleine uitgevers. De gids, die tijdens de afgelopen editie van
de beurs voor kleine uitgevers (december 1994) helaas geen vervolg heeft gekregen,
is te bestellen bij Uitg. NPA, Michelangelostraat 33", 1077 BR Amsterdam,
020-6790041. Een tweede bron, waarin voornamelijk adressen zijn opgenomen van
uitgevers die werk van amateurschrijvers doen verschijnen, is Lift Literaire Almanak
1994-1995, een uitgave van Stichting LIFT, Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam,
020-6254141.

Nederlandse uitgevers
010 Publishers
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam
010-4333509
Architectuur, design
C.J. Aarts
Bethaniënstraat 22 hs, 1012 CA Amsterdam
Letterkunde
Agon
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Historische naslagwerken en (culturele) reisgidsen
Altamira
Blekersvaartweg 19a, 2101 CB Heemstede
023-286882
Jeugd- en kinderboeken, levensbeschouwelijke boeken en literatuur
Ambo
Prinses Marielaan 8, 3743 JA Baarn
02154-22644
Filosofie, psychologie, sociologie, geschiedenis, literatuur, klassieken,
maatschappijvraagstukken
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Amsterdam University Press
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
020-4200050
Wetenschappelijke boeken
Anthos
Parkstraat 7, 3743 ED Baarn
02154-18441
Vertaalde literatuur, biografieën, literaire non-fictie
De Arbeiderspers
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, ego-documenten, thrillers en algemene
non-fictie
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Arena
De Ruyterkade 39, 1012 AA Amsterdam
020-6204777
Vertaalde en Nederlandse literatuur
Athenaeum - Polak & Van Gennep
Zie Polak & Van Gennep
Atlas
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur, reizen
Babylon De Geus
Rapenburg 33, 1011 TV Amsterdam
020-6225773
Maatschappijwetenschappen, reisgidsen, milieuboeken
Balans
Keizersgracht 117, 1015 CJ Amsterdam
020-6268982
Nederlandse en vertaalde literatuur, politiek, religie, hedendaagse geschiedenis,
autobiografieën, kunstbeschouwing
Uitgeverij De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
020-6233673
Literaire essays, politiek, maatschappijvraagstukken
De Bataafsche Leeuw
Rooseveltlaan 191, 1079 AP Amsterdam
020-6446458
Geschiedenis, zeevaart
Bert Bakker
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
020-6241934
Nederlandse en vertaalde literatuur, (cultuur)geschiedenis, wetenschap,
psychologie, politiek
De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1, 1071 DW Amsterdam
020-6735731
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire essays
Uitgeverij Erven Bijleveld
Janskerkhof 7, 3512 BK Utrecht
030-317008
Wetenschap
Bodoni
Nassaulaan 10, 3743 CC Baarn
02154-17241
Literatuur en literaire non-fictie
De Boekerij
Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam
020-6261655
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Romantische en spannende fictie
BoekWerk
Emmastraat 31-2, 9722 EW Groningen
050-265559
Vertaalde literatuur, tweetalig
Uitgeverij Boom
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
020-6226107
Klassieken, filosofie, sociale wetenschappen, geschiedenis, psychologie,
economie, menswetenschappen
Bosbespers
Nassaulaan 38, 6861 DC Oosterbeek
085-337486
Literatuur en literaire faits divers
A.W. Bruna
Kobaltweg 23-25, 3542 CE Utrecht
030-470411
Spannende en romantische boeken, algemene non-fictie
BZZTÔH

Laan van Meerdervoort 10, 2517 AJ Den Haag
070-3632934
Crime, literatuur, kinderboeken, kookboeken
Cadans
Postbus 1895, 1000 BW Amsterdam
020-6206263
Nederlandse en vertaalde literatuur
Candide
Postbus 19024, 3501 DA Utrecht
030-332549
Psychologie, psychiatrie, cultuurgeschiedenis
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Christofoor
Stationslaan 8, 3701 EP Zeist
03404-23974
Kinder- en jeugdliteratuur, antroposofie
Conserve
Vuurdoornweg 37, 1871 TR Schoorl
02209-3693
Historische romans, thrillers en detectives, Indische letteren, man-vrouwrelaties,
19de eeuw, Scandinavische vertalingen
Uitgeverij Contact
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie, (cultuur)geschiedenis,
wetenschap, businessboeken, reizen, ego-documenten
Coppens & Frenks
Alexanderkade 122, 1018 ZC Amsterdam
020-6258074
Vertaalde literatuur, pockets
Coutinho
Postbus 10, 1399 ZG Muiderberg
02942-61888
Leerboeken, literatuur- en kunstwetenschappen
Ad. Donker
Koningin Emmaplein 1, 3016 AA Rotterdam
010-4363009
Nederlandse literatuur, algemene nonfictie
Uitgeverij Elmar b.v.
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk
015-123623
Reizen en reisgidsen, sport, gezondheid, natuur, geschiedenis en literatuur
De Fontein
Prinses Marielaan 8, 3740 AA Baarn
02154-221541
Populaire romans en gedichten, Nederlandse literatuur, jeugdboeken
Forum
Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam
020-6261655
Algemene en populaire non-fictie
Uitgeverij Furie
Nieuwe Mollenhutseweg 10, 6533 HH Nijmegen
080-558735
Nederlandse en vertaalde literatuur, feminisme en vrouwelijke homoseksualiteit
Uitgeverij Van Gennep
Spuistraat 283, 1012 VR Amsterdam
020-6247033
Vertaalde en Nederlandse literatuur, sociale geschiedenis, politiek, jazz
De Geus
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Postbus 1878, 4801 BW Breda
076-228151
Vertaalde en Nederlandse literatuur, niet-westerse literatuur
Van Goor
Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam
020-6261655
Kinder- en jeugdboeken
Goossens
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk
015-123623
Vertaalde literatuur
Gottmer/Becht/Aramith
Postbus 160, 2060 AD Bloemendaal
023-257150
Reisgidsen, kinder- en jeugdboeken, levensbeschouwing, kunst, muziek, hobby,
literaire non-fictie, (natuur)wetenschappen, denksport
De Haan
Postbus 97, 3990 DB Houten
03403-77660
Geschiedenis, politiek, kunstbeschouwing
De Harmonie
Spuistraat 272, 1012 VW Amsterdam
020-4201208
Nederlandse en vertaalde literatuur, strips, cartoons
Herik
Herik 6, 6374 RJ Landgraaf
Bibliofiele uitgaven, poëzie
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Hes Uitgevers
Oudegracht 206, 3511 NR Utrecht
030-316977
(Kunst)geschiedenis, literatuurwetenschap, topografie, literair-historische
uitgaven
Historische Uitgeverij
Westersingel 37, 9718 CC Groningen
050-181700
Literatuur, kunst- en literair-historische uitgaven, essays
Van Holkema & Warendorf
Gebouw Spoorgaard, Onderdoor 7, 3995 DW Houten
03403-77660
Kinder- en jeugdliteratuur, fictie en non-fictie
Uitgeversmaatschappij Holland
Spaarne 110, 2011 CM Haarlem
023-323061
Jeugdliteratuur, poëzie, algemene nonfictie
Hollandia
Beukenlaan 20, 3741 BP Baarn
02154-18941
Romans, oorlogsromans, geschiedenis, nautische boeken, tuin en natuur
IJzer
Postbus 167, 3500 AD Utrecht
030-332430
Nederlandse literatuur en vertalingen
In de Knipscheer
Singel 450, 1017 AV Amsterdam
020-6257189
Nederlandse, Nederlands-Caribische en vertaalde literatuur
International Theatre & Film Books
Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
020-6226489
Toneel- en filmboeken
Jenny de Jonge
Alexander Boersstraat 8, 1071 KX Amsterdam
020-6715916
Kinder- en jeugdliteratuur
Kasimir
Postbus 15421, 1001 ME Amsterdam
020-6738665
Vertalingen van niet-Arische Duitse literatuur
De Kern
Nassaulaan 10, 3743 CC Baarn
02154-17241
Nederlandse en vertaalde literatuur, algemene non-fictie
Kok Agora
Postbus 130, 8260 AC Kampen
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05202-92555
Filosofie, kunstbeschouwing, religie, humaniora
Kok Lyra
Postbus 130, 8260 AC Kampen
05202-92555
Reizen en reisgidsen, muziek en theater, geschenkboeken, vrouwenthema's,
gezondheid
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
020-5688406
Koloniale geschiedenis, land- en volkenkunde
Kosmos Z&K
Postbus 14095, 3508 SC Utrecht
030-349211
Taal, reizen, gezin & gezondheid, culinair, tuinboeken, sport, esoterie,
documentaires, naslagwerken
Kwadraat
Postbus 19024, 3501 DA Utrecht
030-332549
Nederlandse en vertaalde literatuur, (kunst)geschiedenis, algemene nonfictie
Lemniscaat
Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam
010-4141744
Jeugdboeken, psychologie, maatschappij
Leopold
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Kinder- en jeugdboeken
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Bas Lubberhuizen
Vondelstraat 120, 1054 GS Amsterdam
020-6184132
Literatuur en literatuurgeschiedenis
Luitingh-Sijthoff
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Thrillers, horror-romans, vertaalde literatuur, algemene non-fictie
Menken Kasander & Wigman Uitgevers
Postbus 11118, 2301 EC Leiden
071-128333
Vertaalde literatuur
Merweboek
Postbus 217, 3360 AE Sliedrecht
01840-10224
Poëzie
Jan Mets/Passatempo
Westeinde 16, 1017 ZP Amsterdam
020-6256087
Reisgidsen, mini-biografieën
Uitgeverij J.M. Meulenhoff
Herengracht 505, 1017 BV Amsterdam
020-5533500
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie, science fiction
Middernacht Pers
Keizer Ottoweg 17, 1412 ED Naarden
02159-50931
Kinder- en jeugdliteratuur
Nijgh & Van Ditmar
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie
Uitgeverij NOVIB
Amaliastraat 1/7, 2514 Den Haag
070-3421621
Wereldliteratuur uit ontwikkelingslanden, landenboeken, sociaal-economische
vraagstukken en geschiedenis van de koloniale en postkoloniale politiek
Ooievaar Pockethouse
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
020-6241934
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van de samenwerkende uitgeverijen
Bert Bakker en Prometheus
Uitgeverij G.A. van Oorschot
Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
020-6231484
Nederlandse en vertaalde literatuur, Russische en Franse bibliotheek
Pandora Pockets
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Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van Atlas, Contact en L.J. Veen
Uitgeverij Passage
Camphuysenstraat 58, 9700 AE Groningen
050-271332
Nederlandse literatuur, (literatuur)geschiedenis, algemene non-fictie
Pegasus
Singel 367, 1012 WL Amsterdam
020-6231138
Literatuur, jeugdliteratuur
Perdu
Kerkstraat 391, 1017 HX Amsterdam
020-6234874
Nederlandse en vertaalde literatuur
Piramide
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Kinder- en jeugdboeken
Plantage/G&S
Postbus 984, 2300 AZ Leiden
071-131197
Vertaalde en Nederlandse literatuur, literair-historische documenten
Ploegsma
Keizersgracht 616, 1017 ER Amsterdam
020-6262907
Kinderboeken, fictie en non-fictie
Poema Pockets
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van Luitingh-Sijthoff
Polak & Van Gennep
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Klassieken, vertaalde en Nederlandse literatuur
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De Prom
Postbus 1, 3743 AA Baarn
02154-22141
Nederlandse en vertaalde literatuur, biografieën, literatuurgeschiedenis
Prometheus
Herengracht 406, 1017 BX Amsterdam
020-6241934
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie
Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Nederlandse en vertaalde literatuur, literaire non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur
Rainbow Pocketboeken/Maarten Muntinga
De Ruyterkade 39, 1012 AA Amsterdam
020-6263622
Pockets van Nederlandse en vertaalde literatuur, en van literaire non-fictie
Thomas Rap
Staalstraat 10, 1011 JL Amsterdam
020-6237278
Nederlandse literatuur, algemene nonfictie
Rothschild & Bach
Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
020-6226489
Nederlandse en vertaalde literatuur
Uitgeverij Scheffers
Prof. Hugo de Vrieslaan 1, 3571 GE Utrecht
030-721172
Algemene non-fictie, geschiedenis en literatuur
Sdu Uitgeverij
Koninginnegracht 63, 2500 GK Den Haag
070-3429780
Taal, politiek, geschiedenis, architectuur, kunst & cultuur, juridische & fiscale
uitgaven
Sesam
Postbus 1, 3740 AA Baarn
02154-82403
Vertaalde literatuur, algemene nonfictie, naslagwerken
Singel Pockets
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
020-5511262
Pocketuitgaven van titels uit de fondsen van Agon, Athenaeum - Polak & Van
Gennep, De Arbeiderspers, Leopold, Nijgh & Van Ditmar/Dedalus en Querido
Sjaloom & Wildeboer
Gebouw Het Veem, Van Diemenstraat 410-412, 1013 CR Amsterdam
020-6206263
Kinder- en jeugdliteratuur
Het Spectrum
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Postbus 2073, 3500 GB Utrecht
030-650650
Algemene fictie, woordenboeken, overzichtsboeken, geïllustreerde non-fictie
Strengholt
Flevolaan 41, 1411 KC Naarden
02159-58411
Nederlandse en vertaalde literatuur, jongerencultuur, algemene non-fictie
SUN

Bijleveldsingel 9, 6521 AM Nijmegen
080-221700
(Cultuur)geschiedenis, cultuurhistorische naslagwerken, filosofie,
maatschappijgeschiedenis, Nederlandse en vertaalde literatuur
Thoth
Prins Hendriklaan 13, 1404 AS Bussum
02159-44144
Nederlandse en vertaalde literatuur, kunst, architectuur, schaalmodellen
Gerard Timmer Prods. (GTP)
Postbus 11377, 1001 GJ Amsterdam
020-6642724
Nederlandse literatuur, algemene nonfictie
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Tirion
Postbus 309, 3740 AH Baarn
02154-12050
Sport, natuur, culinair, gezondheid & gezin, hobby & praktijk, reizen, kunst,
cultuur & godsdienst, almanakken
Umbra
Postbus 6178, 9702 HD Groningen
050-257507
Literatuur en literair-historische uitgaven
L.J. Veen
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
020-5249800
Nederlandse en vertaalde literatuur, klassieken, reizen
Uitgeverij Verloren
Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum
035-859856
Historische boeken
Feministische Uitgeverij Vita
Nieuwe Mollenhutseweg 10, 6533 HH Nijmegen
080-558735
Nederlandse en vertaalde literatuur, feminisme, literaire non-fictie
Voetnoot
Entrepotdok 60 A, 1018 AD Amsterdam
020-6246129
Literair-historische documenten, fotografie, kunstgeschiedenis
Vrij Geestesleven
Postbus 851, 3700 AW Zeist
03404-24953
Vertaalde literatuur, esoterie
VU Uitgeverij
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
020-6444355
Wetenschappelijke boeken
Waanders
Postbus 1129, 8001 BC Zwolle
038-658628
Geschiedenis, kunst, cultuur, heemkunde
Walburg Pers
Postbus 222, 7200 AE Zutphen
05750-41025
Geschiedenis, architectuur, monumentenzorg
Wereldbibliotheek
Keizersgracht 524, 1017 EK Amsterdam
020-6381899
Vertaalde en Nederlandse literatuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, kunst
en wetenschap
Zwijsen/Elzenga
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Gasthuisring 58, 5041 DT Tilburg
013-353635
Kinder- en jeugdboeken

Vlaamse uitgevers
Altiora
Abdijstraat 1, 3271 Averbode
013-780111
Kinder- en jeugdboeken
De Ballon
Ambachtstraat 15, 2390 Malle
03-3091710
Kinder- en jeugdboeken
Bebuquin
Graaf Van Hoornestraat 38, 2000 Antwerpen
03-2372289
Toneelteksten
Clavis
Kuringersteenweg 120, 3500 Hasselt
011-872544
Kinder- en jeugdliteratuur
Coda
Frankrijklei 111, 2000 Antwerpen
03-2261534
Non-fictie en kunstboeken
Davidsfonds/Clauwaert
Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven
016-221801
Oorspronkelijke literatuur, jeugdboeken, non-fictie
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Dedalus
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen
03-2337711
Oorspronkelijke en vertaalde literatuur, toneelteksten, non-fictie
Dilbeekse Cahiers vzw
Spanjeberg 9, 1700 Dilbeek
02-5695488
Poëzie
EPO

Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Antwerpen (Berchem)
03-2396874
Politiek, niet-westerse literatuur en non-fictie
Facet
Wetstraat 63, 2060 Antwerpen 6
03-2358183
Kinder- en jeugdboeken
Globe
(Zie de adressen van respectievelijk Roularta Books, Scoop en VAR, waarvan
Globe een gezamenlijk uitgeversinitiatief is.)
Algemene non-fictie en reisgidsen
Uitgeverij Van Halewijck
Diestse Steenweg 71A, 3010 Leuven
Houtekiet/Hadewijch
Vrijheidstraat 33, 2000 Antwerpen
03-2381296
Vlaamse en vertaalde literatuur, nonfictie, poëzie, jeugdliteratuur
Uitgeverij Icarus Belgiëlei 147 A, 2018 Antwerpen
Kritak
Diestsestraat 249, 3000 Leuven
016-230131
Vlaamse, Nederlandse en vertaalde literatuur, non-fictie
Lannoo
Kasteelstraat 97, 8700 Tielt
051-424211
Kunstboeken, fotoboeken, toeristengidsen, algemene non-fictie, poëzie, religie
en kinderboeken
Manteau
Isabellei 76, 2018 Antwerpen
03-2301264
Vlaams en Nederlands proza en dichtwerk
Pelckmans
Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen
03-6645320
Literatuur, (cultuur)geschiedenis, filosofie, godsdienst, maatschappij, economie
Poëziecentrum
Hoornstraat 11, 9000 Gent
09-2252225
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Poëzie
Roularta Books
Research Park Zellik De Haak, 1731 Zellik
02-4675643
Algemene non-fictie
Uitgeverij Scoop
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden
02-4672495
Algemene non-fictie
Standaard
Belgiëlei 147 A, 2018 Antwerpen
03-2395900
Strips, algemene non-fictie, Vlaamse literatuur en kinderboeken
VAR

Tollaan 107 bus 3, 1932 St. Stevens-Woluwe
02-7163451
De Vries-Brouwers
Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen
03-2374180
Kunstboeken, algemene non-fictie, literatuur en kinderboeken
Vub-press
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
02-6413590
Non-fictie
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5.4 Stichtingen en instellingen in het boekwezen
Onderstaande lijst bevat adressen (en telefoonnummers) 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, 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. Zo is de KNUB
(Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond) 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. Voor uitgebreidere informatie over instellingen
voor beginnende schrijvers raadplege men Lift Literaire Almanak 1994-1995.
Uiteraard biedt dit overzicht geen compleet bestand van alle denkbare stichtingen
en instellingen rondom het boekwezen. De nadruk ligt op het Nederlandse taalgebied
en op stichtingen en instellingen die voor bezoekers van literaire en culturele
activiteiten, voor lezers en beginnende schrijvers van belang kunnen zijn.

A
Stichting Genootschap Gerrit Achterberg
Hermelijnlaan 24, 3734 HC Den Dolder
Stichting John Adams Instituut
West-Indisch Huis
Herenmarkt 97, 1013 EC Amsterdam
020-6247280
Stichting Amazone
Singel 72, 1015 AC Amsterdam
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
02908-1453
Het Andere Boek vzw
03-2252710/tijdens de beurs: 03-2263476
Nederlandse Vereniging van Antiquaren
Jansweg 39, 2011 KM Haarlem
023-323986
Stichting Auteursrecht Amsterdam
Keizersgracht 696, 1017 EV Amsterdam
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020-6853238

B
v.z.w. Behoud de Begeerte
Luc Coorevits
Congresstraat 67, 2060 Antwerpen
03-2724041
Samuel Beckett Stichting
Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag
Bibliofoon
06-8411
Vereniging Het Bilderdijk Museum
Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen
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Stichting Werkgroep Biografie
Transvaalkade 191, 1092 JK Amsterdam
020-6682017
Museum van het Boek
Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
070-3462700
Boekblad
Nieuwsblad van het boekenvak
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
020-6253131
Boekenpost
Tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekcuriosa
Postbus 395, 9640 AJ Veendam
05987-27700
Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)
Stevinstraat 14, 2405 CP Alphen aan den Rijn
01720-94835/071-272109
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
020-6229014
Stichting Willem Brakmankring
p/a dhr. A. Megens
Sint Jansstraat 1, 5171 CJ Kaatsheuvel
04167-73606
Literair Theater Branoul
Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag
070-3657285/3640249
Stichting Bredevoort Boekenstad
't Zand 21 a, 7126 BG Bredevoort
05437-52380
Stichting Bulkboek
Henri Polaklaan 14, 1018 CS Amsterdam
020-6279549

C
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Vereniging voor Carmiggeltvrienden
Schoolstraat 6, 4306 CH Nieuwerkerk (Zld.)
01114-3086
Paul Celan Genootschap
p/a KUB - Faculteit der Letteren Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
013-662944
Centraal Boekhuis (CB)
Erasmusweg 10, 4104 AK Culemborg
03450-75911
Centrum voor Jeugdliteratuur
03-2341667
Bureau CIP
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
070-3140911
Ernest Claesgenootschap
Brusselsesteenweg 142, 3009 Winkelse-Herent
Stichting Louis Couperus Genootschap
Postbus 339, 2300 AH Leiden
078-146270/071-219957
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)
Keizersgracht 391, 1016 AJ Amsterdam
020-6264971
Ministerie van Cultuur
Dienst Cultuur
Brussel
02-5103599

D
Damesleesmuseum
Nassauplein 15, 2585 EB Den Haag
070-3636568
Depot van Nederlandse Publikaties
Postbus 74, 2501 AJ Den Haag
070-3644920
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Maison Descartes
Vijzelgracht 2 A, 1017 HR Amsterdam
020-6224936
Stichting Dimensie
Voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven
Postbus 11227, 2301 EE Leiden
071-132647
Drukwerk in de Marge
Mauritskade 113, 1093 RT Amsterdam
020-6353995

E
Frederik van Eeden Genootschap
Pascalstraat 6 hs, 1098 PB Amsterdam
Elspeet
Studiegroep Boekhandel en Uitgeverij p/a Uitgeverij Homeovisie
Postbus 9292, 1800 GG Alkmaar
072-661133
Willem Elsschot Genootschap
Schoytestraat 72, 2000 Antwerpen
Vereniging Europese Letteren
t.a.v. drs. J.W. Hermsen
Koolemans Beynenstraat 9, 6521 ER Nijmegen
Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie
P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven
016-230131

F
Faculteit Informatie en Communicatie (FIC)
Studierichting Boekhandel en Uitgeverij Herengracht 330, 1016 CE Amsterdam
020-6265155
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
069-2102218/1306206

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

Stichting It Fryske Boek
Postbus 1311, 8900 CH Leeuwarden
058-133048

G
Groep Algemene Uitgevers (GAU)
Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam
020-6267736
Guido Gezelle Genootschap
Kapelstraat 224, 2080 Kapellen
Goethe Institut
Herengracht 470, 1017 CA Amsterdam
020-6230421

H-J
Instituut voor Informatierecht
Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ Amsterdam
020-5253947
Italiaans Cultureel Instituut
Keizersgracht 546, 1017 EM Amsterdam
020-6265314/6263987
Stichting A.M. de Jong
Voorstraat 29, 4681 AC Nieuw-Vossemeer
Stichting Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
020-6386295

K
Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring
Columbusplein 173, 1057 TW Amsterdam
020-6891609
Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie
Raapstraat 4, 2000 Antwerpen
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Postbus 74, 2501 AJ Den Haag
070-3140911
Umtul Kiekens Boekpromoties
Kreek 15, 1862 HE Bergen
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Stichting Krant in de Klas (KiK)
Joh. Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam
020-6647536
Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur
02159-44341
Stichting Landelijk Platform voor de Kinder- en Jeugdliteratuur
Postbus 17162, 1001 JD Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB)
Keizersgracht 391, 1016 BJ Amsterdam
020-6267736
Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels
(KVB)
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
020-6240212

L
Landelijk Ondersteuningsinstituut voor Kunstzinnige Vorming (LOKV)
Postbus 805, 3500 AV Utrecht
030-332328
Stichting Leenrecht
Sectie Geschriften
Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen
020-5407416
Stichting J.H. Leopold
Postbus 3060, 5003 DB Tilburg
Deutsche Lesegesellschaft
Lauternstrasse 37, 6500 Mainz
0613-118426
Fonds voor de Letteren
Het Schrijvershuis
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
020-6235708
Stichting Letteren
Literaire Maandagenda
Groenstraat 75, 4841 BC Prinsenbeek
076-412772
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501, 2300 RA Leiden
071-272327
Nationaal Fonds voor de Letterkunde
p/a Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18, 9000 Gent
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
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Prinses Irenepad 10, 2595 BG Den Haag
070-3471114
Stichting Lezen
De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
020-6230566
Stichting LIFT
Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam
020-6254141
Stichting Literaire Salon
Mosselbank 10, 2317 MD Leiden
071-218668
Stichting Promotie Literatuuronderwijs
Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen
080-616271
Stichting Literatuurprijs
Stichtingsbestuur van de Libris Literatuur Prijs
Kreek 15, 1862 HE Bergen
02208-18779
London International Book Fair
Oriel House
26, The Quadrant, Richmond
Stichting Jacobus van Looy
p/a Klokhuisplein 5, 2011 HK Haarlem

M
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
013-662568 (Buro Letteren)
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Moscow International Book Fair
16, ul. Chekhova, 103006 Moscow
Multatuli Genootschap
Korsjespoortsteeg 20, 1015 AR Amsterdam
020-6381938
Muziekcentrum Vredenburg
Postbus 550, 3500 AN Utrecht
030-334344

N
Nederlandse Boekverkopersbond (NBB)
Postbus 90731, 2509 LS Den Haag
070-3244395
Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD)
Veursestraatweg 280, 2265 CL Leidschendam
070-3209273
Stichting Nederlandse Klassieken
Postbus 9501, 2300 RA Leiden
071-272327
Nederlands Bibliotheek- en Lektuurcentrum (NBLC)
Postbus 93054, 2509 AB Den Haag
070-3090100
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Joh. Vermeerstraat 55, 1071 DM Amsterdam
020-6766771

O-P
Ministerie van OCW
Afdeling Letteren
Postbus 2500, 2700 LZ Zoetermeer
079-531911
Pasarkrant
Uitgave van de Stichting Tong Tong Celebesstraat 62, 2585 TM Den Haag
E. du Perron Genootschap
Hobbemalaan 24/E20, 3723 ES Bilthoven
030-252908
Stichting Het Nederlands Persmuseum
Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
020-6685866
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Stichting Plint
Postbus 164, 5600 AD Eindhoven
040-454001
Poetry International/Story International
Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
010-4134330
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (Produktiefonds)
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
020-6206261
Marcel Proust Vereniging
Postbus 7353, 1007 JJ Amsterdam

Q-R
Raad voor de Kunst Afdeling Letteren Schimmelpennincklaan 3, 2517 JN
Den Haag
070-3469619
Stichting Randschrift
Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen
Stichting Reprorecht
Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen
020-5407310
Rotterdamse Kunststichting
Mauritsweg 35, 3012 JT Rotterdam
010-4363111

S
Lou Salomé Genootschap
Nassaulaan 38, 6861 DC Oosterbeek
Salone del Libro Torino
Largo Regio Parco 9, 10152 Torino
Schrijvenderwijs
Vereniging van protestants-christelijke auteurs
Steenbreek 42, 2481 BB Woubrugge
Stichting Schrijvers in Beeld
Prinses Irenepad 10, 2592 BG Den Haag
070-3471114
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Schrijverskontakt
Vereniging van protestants-christelijke auteurs
Laan van Rijswijk 1, 3709 JL Zeist
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA)
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
020-6271662
Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU)
Postbus 274, 3500 AG Utrecht
030-311854/892709
Stichting Multiculturele Activiteiten (SMAU)
Biltstraat 449, 3572 AW Utrecht
030-340979
Stichting Speurwerk betreffende het boek (Speurwerk)
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
020-6254927
Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS)
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
020-6234923/6226985
Het Stripschap
Postbus 11335, 1001 GH Amsterdam
020-6852229
Syndicat National de l'Édition
35, rue Grégoire de Tours, 75279 Paris

T
Nederlandse Taalunie
Stadhoudersplantsoen 2, 2517 JL Den Haag
070-3469548
Teletekst Litterair
035-779222
Nederlands Theater Instituut
Herengracht 168, 1016 BP Amsterdam
020-6235104
Stichting Theo Thijssen
Rozengracht 168 D, 1016 NK Amsterdam
020-6380274
Tijdingen
Tijdschrift voor het boekbedrijf Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen
03-2324684
Felix Timmermans Genootschap
Kannunnik Davidlaan 22, 2500 Lier
Tolkien Genootschap ‘Unquendor’
p/a Heleen van de Langemheen
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Postbus 1217, 1300 BE Almere

U-V
Vakopleiding Boekenbranche
Frederiksplein 1, 1017 XK Amsterdam
020-6253054
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB)
Hof ter Schriecklaan 17, 2600 Antwerpen
03-2308923/2812240
Vereniging van Auteurs en Vertalers (VAV)
p/a Nauwstraat 132, 9111 Belsele
03-7661882
Vlaams Theater Instituut (VTI)
Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel
02-5144044
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
Marialei 40, 2000 Antwerpen
Vereniging van letterkundigen (Vvl/Vvs)
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam
020-6240803
Verstegen & Stigter - Culturele evenementen
Herengracht 476, 1017 CB Amsterdam
020-6235451
Het Vertalershuis
Anthonie van Dijckstraat 7, 1077 ME Amsterdam
020-6206261
Vestdijkkring
p/a Ria den Hartog Albers
Postbus 2, 6870 AA Renkum
Villa des Roses - Literair agentschap
Tasmanstraat 141, 2518 VM Den Haag
070-3654388
De Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU)
Laan van Meerdervoort 90, 2517 AP Den Haag
070-3655808
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Dienst Letteren en Dramatische Kunst Koloniënstraat 29-31, 1000 Brussel
02-5139159

W-Z
Stichting Jacob Campo Weyerman
Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam
Wonderland-Spiegel
Informatiebulletin voor ‘Alice’-verzamelaars
Lipperkerkstraat 24, 7511 DA Enschede
053-308903
Stichting Woutertje Pieterse Prijs
Kreek 15, 1862 HE Bergen
02208-18779
Genootschap Belle van 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 Alerdinckweg 2, 8055 PE Laag-Zuthem
Stichting Amazone
Singel 72, 1015 AC Amsterdam
020-6279000
Brussel-Literair (workshop poëzie) p/a Jan Defrijn
Gentsesteenweg 1323, bus 1, 1080 Brussel
't Colofon
Schrijversvakschool Amsterdam
Karthuizerplantsoen 2, 1015 LS Amsterdam
020-4220210
Crea
Culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam
Turfdraagsterpad 17, 1012 XT Amsterdam
020-6262412
IBIS

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

Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp
071-451885
De Schrijversschool
van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
Calandstraat 7, 3016 CA Rotterdam
010-4361366
Script+
Bureau voor beoordeling van literaire teksten
Utrechtsestraat 106II, 1017 VS Amsterdam
020-6266849
Stichting Taal en Letteren
Ligusterstraat 6, 2563 VD Den Haag
070-3632196
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De Utrechtse Schrijversschool
p/a Artibus
Verlengde Hoogravensweg 150b, 3525 BL Utrecht
030-888515
Volksuniversiteit Arnhem
Coehoornstraat 15-17, 6811 LA Arnhem
085-422363
Vrouwenboekhandel Trix
Prinsestraat 122, 2513 CH Den Haag
070-3645014
WeL
Kapucijnervoer 67/15, 3000 Leuven
016-229324
Winstgevend schrijven - Instituut Hansnel
Postbus 169, 4900 AD Oosterhout
01623-21071
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5.5 Literaire tijdschriften
Twee jaar geleden voerde het Literair Produktie- en Vertalingen Fonds een andere
subsidieregeling door voor de literaire tijdschriften in Nederland. In die regeling
worden de literaire tijdschriften voortaan ingedeeld in drie kwaliteitsklassen. Sindsdien
bestaan er A-, B- en C-tijdschriften, dat wil zeggen: eerste-, tweede- en derderangs
periodieken. De eersterangs tijdschriften (A) zagen hun subsidie omhoog gaan, de
tweederangs tijdschrijften (B) bleven hetzelfde krijgen, terwijl die van de derderangs
tijdschriften (C) werd verminderd.
De kwaliteitsdiscussie die deze maatregelen in 1993 ontketende, is in 1994
voortgezet met een discussie over - vooral - de kwantiteit: in casu de veelheid aan
literaire tijdschriften. Ook organiseerde het Produktiefonds zelf, op zaterdag 4 juni
in Felix Meritis te Amsterdam, een symposium over de literaire tijdschriften onder
de noemer De functie en de toekomst van de literaire tijdschriften. Met het oog op
die bijeenkomst stuurde het Produktiefonds een vragenlijst aan zo'n dertig literaire
tijdschriften, die overigens door maar achttien redacties ingevuld geretourneerd werd.
Zo werd van Optima, Raster en De Revisor geen post ontvangen, en reageerden
Hollands Maandblad, Dietsche Warande & Belfort, Lust & Gratie en Literatuur te
laat. Verrassende uitkomsten leverde het onderzoek niet op. De meeste tijdschriften
klaagden over gebrek aan aandacht en streven ernaar zich van andere te onderscheiden,
terwijl het drukst beoefende genre het essay is. Jaap Goedegebuure en Battus grepen
de gelegenheid aan om een bijdrage in de discussie te leveren. Battus (in twee columns
in de Volkskrant, 10 en 17 juni 1994): ‘Geen enkele commissie, hoe geleerd en
objectief en wijs en goedhartig ook, zal uitmaken welk tijdschrift mag blijven en
welk niet. Vanaf een moment dat een tijdschrift hoort dat het mag blijven bestaan
omdat het gesubsidieerd wordt, is dat tijdschrift met goed meer - zo kapitalistisch
denk ik wel. Niet de geldgever hoort te bepalen welk tijdschrift mag blijven bestaan
- zo anti-kapitalistisch ben ik ook nog wel.’ Op welke wonderbaarlijke wijze het
literaire tijdschrift toch zou kunnen blijven voortbestaan, deed Battus in een tweede
column uit de doeken: ‘Elke schrijver bezit een computer en een telefoon. Elke lezer
bezit een telefoon en een televisie. Ze hoeven er nog maar één apparaatje bij te kopen,
een modem of een printer. Het Literair Produktiefonds betaalt de overhead van het
Literair Netwerk. Schrijvers en lezers (er zijn geen abonnees meer) betalen slechts
de apparaten die ze nodig hebben. Redacties krijgen een eigen kanaal op het netwerk.
Zij stellen eisen aan hun kopij, maar zijn niet meer gehinderd door een minimale en
maximale omvang.’
Wist Battus niet dat er al tijdschriften zijn die circuleren in de door hem
voorgestelde verschijningsvorm? Maar wie nog geen personal computer had, kon
weinig met Braindrain, het twee jaar geleden opgerichte Vlaamse literaire tijdschrift
van Jan Moens en Didi de Paris. De vorm is revolutionair, want het betreft een
tijdschrift op diskette. De abonnees kunnen met een simpele opdracht aan hun printer
zelf beslissen welke van de bijdragen ze in drukvorm willen bewaren. Faxbezit is
weer een vereiste voor de lezers van het dit jaar opgerichte literaire tijdschrift
Facsimile, een uitgave van de Stichting Facsimile en een initiatief van Gerda
Meijerink, dat vanaf april wekelijks op A4-formaat verschijnt. Het
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weekblad voor literatuur en kunst wordt op een vast tijdstip tijdens daluren naar de
abonnees gefaxt en bevat handschriften (teksten of tekeningen) van een bekende
auteur of beeldend kunstenaar. Aan het eind van een jaargang ontvangt elke abonnee
de vijftig bladen, bijeengehouden in een deftige doos, nog eens in een gedrukte editie
in een genummerde oplage van 1500 exemplaren. De redactie van Facsimile.
Weekblad voor literatuur en kunst bestaat uit M. Februari, Jaap Huisman, Elrud
Ibsch, Anthony Mertens en Liesbeth Brandt Corstius.
De indeling in kwaliteitsklassen heeft dit jaar bij de literaire tijdschriften nogal wat
redactiewisselingen en face-lifts tot gevolg gehad. De rapportcijfers van het
Produktiefonds hebben zelfs een grondige herverkaveling van het landschap der
literaire tijdschriften teweeggebracht. Eerst veranderden Dietsche Warande & Belfort,
De Vlaamse Gids, De Gids en De Revisor door redactionele wissels van signatuur.
En in het najaar was ook Maatstaf, het eerbiedwaardige en al sinds 1952. bestaande
tijdschrift, aan de beurt. Uitgever Ronald Dietz (directeur De Arbeiderspers) gaf de
redactieleden - Peter de Boer, Koen Koch, Gerrit Komrij, Ethel Portnoy, Harry G.M.
Prick, Henk Romijn Meijer, Martin Ros, Rob Schouten en Bart Tromp - tot hun
ongenoegen per brief congé. Hij kondigde en passant een formulewijziging aan. Die
komt, schreef hij, niet voort ‘uit ongenoegen met het werk van de redactie’, maar
heeft ‘veeleer te maken met de behoefte aan een nieuwe positie van het tijdschrift
op het literaire podium, een herijking ook van wat het tijdschrift voor de uitgeverij
kan betekenen, een herziening van de wijze waarop Maatstaf tot op heden werd
samengesteld. [...] Het betekent met andere woorden dat het werken aan Maatstaf
voor de zittende redactie met ingang van het nieuwe jaar tot het verleden behoort.’
Martin Ros vond (als redacteur van de oude garde) ook dat ‘de tijd van de traditionele
literair-culturele tijdschriften’ voorbij is. Dietz wil Maatstaf ombouwen tot een
literair-journalistiek kwartaaltijdschrift.
Voorts kreeg ook Hollands Maandblad een nieuw gezicht. In het laatste nummer
dat hij maakte, kondigde J.J. Peereboom, die na de dood van oprichter K.L. Poll de
redactie voerde over Hollands Maandblad, een nieuwe redactie aan, bestaande uit
Maarten Doorman, Bastiaan Bommeljé en Marie-Anne van Wijnen. En ten slotte
achtten zelfs degelijke culturele periodieken als Ons Erfdeel (in de 37ste jaargang)
en Septentrion (in de 23ste jaargang), die het toch waarschijnlijk nooit zullen hoeven
hebben van een flitsende presentatie of luidruchtige publiciteit, de tijd rijp voor een
nieuwe opmaak.
In Vlaanderen waren Dietsche Warande & Belfort (dat vanaf 1995 mede door De
Bezige Bij zal worden uitgegeven) en De Vlaamse Gids niet de enige tijdschriften
die een verandering doormaakten. Zo ging De Nieuwe Maand op in het Nieuw
Wereldtijdschrift (NWT). ‘Zesendertig jaargangen hebben de opeenvolgende redacties
van De Maand en De Nieuwe Maand het volgehouden,’ schreef Piet Piryns eind
1993 in Knack. ‘Ook al wist de naaste familie al geruime tijd dat het blad op sterven
na dood was, voor de buitenwereld komt het overlijdensbericht toch nog onverwacht.’
De Nieuwe Maand, het blad waarvan politieke figuren als Wilfried Martens en
Jean-Luc Dehaene in het verleden redacteur waren, had halverwege de jaren tachtig
nog een kleine 1500 abonnees en adverteerde met de slogan Je kan je op denkend
Vlaanderen abonneren. Maar zelfs de voormalige vertegenwoordigers van de
progressieve frontvorming, waaruit De Nieuwe Maand in 1971 was voortgeko-
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men, bleken steeds minder affiniteit te hebben met denkend Vlaanderen. Het
abonneebestand kelderde de afgelopen jaren naar amper 600. In 1992 kreeg De
Nieuwe Maand weliswaar voor het eerst een bescheiden subsidie van honderdduizend
frank, maar die werd vorig jaar niet gecontinueerd. Het laatste nummer verscheen
in december 1993.
Herman de Coninck schreef in het voorwoord van het eerste nummer van Nieuw
Wereldtijdschrift jaargang 1994 dat Mark Schaevers (hoofdredacteur van De Nieuwe
Maand) was toegetreden tot de NWT-redactic, die er vanouds naar heeft gestreefd
‘dat literatuur meer zou zijn dan mooischrijverij. [...] Literatuur moet ergens over
gaan. Het politieke essay moet dan weer zo goed geschreven zijn dat het literatuur
is. Dat lijkt ons een mooie uitdaging.’
Bij al die op behoud en tegen de ondergang gerichte manoeuvres bleek er toch nog
ruimte en elan voor nieuwe initiatieven in de literaire tijdschriftenwereld. Om te
beginnen was daar plotseling het met veel kabaal gepresenteerde eerste nummer van
Zoetermeer, het literaire tijdschrift dat gemakshalve samenvalt met de als Generatie
Nix geafficheerde groep jonge schrijvers, onder redactie van Rob van Erkelens,
Ronald Giphart en Joris Moens.
In het eerste nummer stonden bijdragen van jonge (en niet meer zo jonge) schrijvers
als Joris Moens, Arnon Grunberg, Douglas Coupland, Mustafa Stitou, Jack Nouws,
J.M.H. Berckmans, Arjan Witte, Jerry Goossens en Pieter Boskma.
Joost Zwagerman maakte de jonge lezers van Primeur in zijn tweewekelijkse
column voor dat blad geestdriftig attent op het bestaan van Zoetermeer: ‘Ik zou zelf
nooit in Zoetermeer willen wonen, maar het blaadje-met-dezelfde-naam verdient
onmiddellijk een prominente plek op de literaire landkaart van Nederland. En als
iemand je vraagt of je van Zoetermeer houdt, kun je antwoorden: Niet van de stad,
wel van het blad.’ Maar behalve enthousiaste reacties riep de verschijning van het
eerste nummer ook flink wat weerstand op, onder anderen van Willem Kuipers en
Michel Maas in de Volkskrant en van Bastiaan Bommeljé in NRC Handelsblad.
Wat er nog aan ontbrak was een literair tijdschrift over voetbal. Het eerste nummer
van Hard gras, een literaire getint voetbalkwartaaltijdschrift, verscheen - toevallig
of niet - in de mediale nasleep van het Wereldkampioenschap Voetbal 1994. Het
door L.J. Veen uitgegeven tijdschrift verschijnt sinds september 1994 onder redactie
van columnist en televisiemaker Henk Spaan en Parool-redacteur Matthijs van
Nieuwkerk.
Nederland en Vlaanderen tellen een grote hoeveelheid literaire tijdschriften. Die zijn
niet allemaal in onderstaande adreslijst terug te vinden. De meeste kleine en hele
kleine literaire tijdschriften (die hoofdzakelijk gevuld worden door amateurschrijvers)
zijn thans opgenomen in Lift Literaire Almanak 1994-1995 (Stichting LIFT), de in
1994 voor het eerst verschenen informatiegids voor schrijvers uit het tweede circuit,
waarnaar we bij dezen verwijzen.
* 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 abonnementenadmimstratie op hetzelfde
adres gevestigd zijn.
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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, UVA (ALW)
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
De Biels
Akkerstraat 71, 6822 AJ Arnhem
Biografie Bulletin
Werkgroep Biografie
Transvaalkade 19I, 1092 JK Amsterdam
Bloknoot
Christelijk literair tijdschrift
Noordsingel 51a, 3035 EJ Rotterdam
De Boekenwereld
Tijdschrift voor boek & prent
Postbus 670, 3500 AR Utrecht
BZZLLETIN

Literair Magazine
Laan van Meerdervoort 10, 2517 AJ Den Haag
Chroom
Religieus-literair tijdschrift
Borgesiusstraat 47a, 3038 TD Rotterdam
Facsimile
Weekblad voor kunst en literatuur
Overtoom 270, 1054 JB Amsterdam
Feit & Fictie
Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie
Westersingel 37 NL, 9718 CC Groningen
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 507, 1017 BV Amsterdam
Hard gras
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
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Hermans-magazine
Adm. de Ruyterweg 277 hs, 1055 LV Amsterdam
Hollands Maandblad
Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam
José Marti Journaal
Herengracht 259, 1016 BJ Amsterdam
Krisis
Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Kunst & Educatie
Tweemaandelijks tijdschrift voor kunsteducatie en amateurkunst
Postbus 805, 3500 AV Utrecht
Letteren
Koolemans Beynenstraat 9, 6521 ER Nijmegen
Lift
Tijdschrift voor amateur-schrijvers en -dichters
Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam
Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde
Postbus 129, 3500 AC Utrecht
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
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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
Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen
Poëzie Nieuws
Postbus 14527, 1001 LA Amsterdam
Post Perdu
Kerkstraat 391, 1017 HX Amsterdam
Propria Cures
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Raster
Tijdschrift in boekvorm
Van Miereveldstraat 1, 1071 DW Amsterdam
De Revisor
Singel 262, 1016 AC Amsterdam
Ricochet
Nassaulaan 38, 6861 DC Oosterbeek
Rossinant
Postbus 94721, 1090 GS Amsterdam
Ruimte
Postbus 14851, 1001 LJ Amsterdam
Savante
Tijdschrift over vrouwen en wetenschap
Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam
Schoon Schip '93
Azalealaan 19, 8400 Oostende/De Vallei 42, 9405 KK Assen
Septentrion
Revue de culture néerlandaise
Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer
SIC

Letterkundig tijdschrift
Postbus 358, 5000 AJ Tilburg
Surplus
Tweemaandelijks tijdschrift over literatuur en vrouwen
Postbus 16572, 1001 RB Amsterdam
Tijdschrift voor Slavische Literatuur
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
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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
Kuipersstraat 76II, 1074 EN Amsterdam
Woordwerk
Christelijk literair tijdschrift
Willem van Mechelenstraat 5, 3817 BB Amersfoort
De Zingende Zaag
Postbus 1077, 2001 BB Haarlem
Zoetermeer
Postbus 3879, 1001 AR Amsterdam

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
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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
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-bus 98, zozo Antwerpen 2
Nieuw Wereldtijdschrift (NWT)
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen
Ons Erfdeel
Algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift
Murissonstraat 206, 8931 Rekkem/Rijvoortshof 265, 4941 VJ Raamsdonksveer
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
Script
Tijdschrift voor lezers
Blijde Inkomststraat 79, 3000 Leuven
Spiegel der Letteren
Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Predikherenberg 59, 3010 Kessel-Lo
Verschillig
Tijdschrift omtrent cultuur en filosofie
Berchemlei 16, 2140 Borgerhout
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De Vlaamse Gids
Leopoldstraat 10, 2000 Antwerpen
Yang
Postbus 245, 9000 Gent

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

185

6.1 Toptienen van (keten)boekhandels 1994 & andere jaarlijsten
Onderstaand overzicht bevat de jaarklassementen van de diverse
boekhandelstoptienen. De klassementen zijn door de samenstellers over het algemeen
berekend op basis van de noteringen zoals die wekelijks in Boekblad jaargang 1994
hebben gestaan.

Trouw Kinderboeken Toptwaalf
0-6 jaar
1 Diverse auteurs, In de maneschijn (Van Holkema & Warendorf)
2 Carry Slee, Zandtaartjes (Van Holkema & Warendorf)
3 Max Velthuijs, Kikker is bang (Leopold)

6-10 jaar
1 Hanna Kraan, Bloemen voor een boze heks (Lemniscaat)
2 Toon Tellegen, Mijn vader (Querido)
3 Van Dale Junior Woordenboek Nederlands (Van Dale Lexicografie)

10-12 jaar
1 Toon Tellegen, Bijna iedereen kon omvallen (Querido)
2 Paul van Loon, De Griezelbus 2 (Elzenga)
3 Zlata Filipović, Het dagboek van Zlata (De Boekerij)

13+
1 Evert Hartman, De vloek van Polyfemos (Lemniscaat)
2 Evert Hartman, De voorspelling (Lemniscaat)
3 Katarina von Bredow, Ik en mijn broer (Querido)

de Bijenkorf Toptwintig
1 Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
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2 Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
3 Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
4 C.J. Aarts & M.C. van Etten (red.), Domweg gelukkig in de Dapperstraat (Bert
Bakker)
5 Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
6 Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
7 John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
8 Frederick Forsyth, De vuist van God (A.W. Bruna)
9 Amy Tan, De vrouw van de keukengod (Bert Bakker)
10 Marilyn French, Onze vader (Meulenhoff)
11 Amy Tan, De vreugde en gelukclub (Bert Bakker)
12 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
13 Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
14 Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
15 Boudewijn Büch, Blauwzee (Atlas)
16 Youp van 't Hek, Ergens in de verte (Thomas Rap)
17 Allan Folsom, De dag na morgen (De Boekerij)
18 Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
19 Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
20 Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)

Libris Toptien Fiction
1
2
3
4

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
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5
6
7
8

John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
Frederick Forsyth, De vuist van God (A.W. Bruna)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
C.J. Aarts & M.C. van Etten (red.), Domweg gelukkig in de Dapperstraat (Bert
Bakker)
9 Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
10 Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)

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

Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
Hetty van de Rijt/Frans X. Plooij, Oei, ik groei! (Kosmos Z&K)
Romke van der Kaa, Buiten de perken (Contact)
Dr. Wayne Dyer, Geluk is de weg (A.W. Bruna)
Van Dale Junior Woordenboek Nederlands (Van Dale Lexicografie)
Elisabeth de Lestrieux, Tuinen (Terra)
Het aanzien van 1993 (Het Spectrum)
Hans Galjaard, Alle mensen zijn ongelijk (Balans)
Floortje Peneder, Dagboek van Floortje Peneder (Nijgh & Van Ditmar)
Betty Eadie, Geleid door het Licht (A.W. Bruna)

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

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Jostein Gaarder, De wereld van Sofie (Houtekiet)
Jef Geeraerts, De Cuchi-case (Manteau)
Herman Brusselmans, Ex-drummer (Prometheus)
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas)
Tom Lanoye, Spek en bonen (Prometheus)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)

Knack Toptien Non-fiction
1 Karel van Isacker, Irma Laplasse (Pelckmans)
2 Maurits Verzele, De milde dood (EPO)
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3 Karin van den Berghe & Elma Dalhuijsen, De Gouden Raad van Tante Kaat
(Roularta Books)
4 Zlata Filipović, Het dagboek van Zlata (De Boekerij)
5 Bob Snoyink, Yolanda (BZZTÔH)
6 Gerard Bodifée, In beginsel (Pelckmans)
7 Hilde Eynickel, Het zieke paradijs (Standaard)
8 Aimé Desimpel, Keep it simple (Lannoo)
9 Jan Balliauw, Het verloren paradijs (Hadewijch)
10 Michael Suphi, Faraç (EPO)

Bruna Topvijftien
1
2
3
4
5
6
7
8

Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
Jim Davis, Garfield 23 (A.W. Bruna)
John Grisham, Achter gesloten deuren (A.W. Bruna)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
A.C. Baantjer, De Cock en de dode meesters (De Fontein)
Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
Youp van 't Hek, Ergens in de verte (Thomas Rap)
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9
10
11
12
13
14

Tom Clancy, De meedogenlozen (A.W. Bruna)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Herman Finkers, Ik Jan Klaassen (Novella)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
John Grisham, Advocaat van de duivel (A.W. Bruna)
C.J. Aarts & M.C. van Etten (red.), Domweg gelukking in de Dapperstraat (Bert
Bakker)
15 Yvonne Kroonenberg, Zij houdt van hem. Hij ook (Contact)

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

Youp van 't Hek, Ergens in de verte (Thomas Rap)
Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
Youp van 't Hek, Amah Hoela (Thomas Rap)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
A.C. Baantjer, De Cock en de dode meesters (De Fontein)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Frederick Forsyth, De vuist van God (A.W. Bruna)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)

Bovenstaande toptien is samengesteld op basis van de verkochte exemplaren in 1994.

HPIDe Tijd Jaartoptwintig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Marilyn French, Onze vader (Meulenhoff)
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)
Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker)
Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)
Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar)
C.J. Aarts en M.C. van Etten (red.), Domweg gelukkig in de Dapperstraat (Bert
Bakker)
12 Anchee Min, Rode Azalea (Contact)
13 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
14 Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sij thoff)
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15
16
17
18
19
20

Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
Péter Nádas, Het boek der herinneringen (Van Gennep)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)

De toptien die wekelijks in HP/De Tijd staat, is een voorkeurstoptien, schrijft
Alexandra Besuijen in het kerstnummer bij de jaartoptwintig. De weeklijsten worden
immers samengesteld aan de hand van een voorkeur voor de boekhandels die er de
cijfers voor aanleveren: ‘Zouden we van reële verkoopcijfers van dit jaar uitgaan voor zover bekend -
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dan vinden we op een gedeelde eerste plaats Jung Chang en Thomas Keneally met
elk 150 000 verkochte boeken, op twee Tessa de Loo met 130 000 en op drie een
boek dat in dit hele overzicht niet voorkomt: Annie M.G. Schmidt Pluk van de
Petteflet met 57 000 exemplaren!’ De titels van Jung Chang, Tessa de Loo en Hella
S. Haasse stonden ook in 1993 al in de jaartoptwintig.

Athenaeum Topvijftien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)
Gerrit Komrij (red.), De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de
eeuw in 1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Jostein Gaarder, De wereld van Sofie (Houtekiet)
John Irving, Een zoon van het circus (Anthos)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar)
Kerstin Ekman, Zwart water (Bert Bakker)
Hella S. Haasse, Heren van de thee (Querido)

Humo's Gouden Bladwijzer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)
Jostein Gaarder, De wereld van Sofie (Houtekiet)
Herman Brusselmans, Ex-drummer (Prometheus)
Lieve Joris, De poorten van Damascus (Meulenhoff)
Jef Geeraerts, De Cuchi-case (Manteau)
Tom Lanoye, Spek en bonen (Prometheus)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Kristien Hemmerechts, Wit zand (Atlas)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Pascal de Duve, Uitvaren (Kritak)
Oriana Fallaci, Insjallah (Bert Bakker)
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16
17
18
19
20

Eriek Verpale, Olivetti 82 (De Arbeiderspers)
Marcel Möring, Het grote verlangen (Meulenhoff)
Lode Zielens, Moeder waarom leven wij? (Standaard)
Geertrui Daem, Een vader voor Elizabeth (Manteau/Meulenhoff)
John Grisham, De cliënt (A.W. Bruna)

De lezers van Humo konden in het najaar traditiegetrouw drie van hun favoriete
boeken kiezen uit de veertig in het voorafgaande jaar meest vermelde titels uit de
Humo Toptienen. In 1993 won Jung Chang de Gouden Bladwijzer voor Wilde zwanen.
Ze had een hele kleine voorsprong op Benoîte Groult (Zout op mijn huid). Humo:
‘Op dat moment wa-
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ren er in het Nederlandse taalgebied in één jaar tijd 75 000 boeken verkocht,
wereldwijd en in twintig talen 1 750 000 exemplaren. Sindsdien is Wilde zwanen
geen enkele keer uit Humo's Boeken Top-10 weggeweest. Een hoogst merkwaardige
prestatie. Sindsdien ook werd Wild Swans in Groot-Brittannië uitgeroepen tot het
Boek van het Jaar 1993, werd het in 29 talen vertaald, en verkocht het wereldwijd
vier miljoen exemplaren. Wilde zwanen is nu bij ons aan zijn zevenendertigste druk
toe en stevent tegen het eind van het jaar af op een verkoop van 300 000 exemplaren.
Humolezers hebben daarvan ongetwijfeld een paar drukken voor hun rekening
genomen, want dit jaar kende u Jung Chang ten tweede male Humo's Gouden
Bladwijzer toe en dit keer bouwde ze uit 6039 inzendingen haar voorsprong op haar
naaste achtervolger tot bijna 1500 punten uit. Op 11 november komt Jung Chang op
de Boekenbeurs Humo's Gouden Bladwijzer 1994 persoonlijk in ontvangst nemen.’
De schrijfster liet andermaal weten absolutely thrilled te zijn vanwege het blijde
nieuws.

Vroom & Dreesmann Toptien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Youp van 't Hek, Amah Hoela (Thomas Rap)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 2 (Tirion)
A.C. Baantjer, De Cock en de dode meester (De Fontein)
Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Bob Snoyink, Yolanda (BZZTÔH)
Another Dimension (21st Century)
Paus Johannes Paulus 11, Over de drempel van de hoop (L.J. Veen)

Trouw/Broese Kemink Toptien Fiction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels (Meulenhoff)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
John Irving, Een zoon van het circus (Anthos)
Isabel Allende, Paula (Wereldbibliotheek)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
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Trouw/Broese Kemink Toptien Nonfiction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jostein Gaarder, De wereld van Sofie (Houtekiet)
Magic Eye (Penguin Books)
Another Dimension (21st Century)
Ed van Thijn, Retour Den Haag (Van Gennep)
René Diekstra, Het geestige lichaam (A.W. Bruna)
Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
Allen Carr, Stoppen met roken (Forum)
Paus Johannes Paulus 11, Over de drempel van de hoop (L.J. Veen)
John Cleese en Robin Stynner, Hoe overleefik mijn familie (Maarten Muntinga)
Hans Galjaard, Alle mensen zijn ongelijk (Balans)

Scholtens Boek Toptien
1 Youp van 't Hek, Amah Hoela (Thomas Rap)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China (Amber)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tirion)
Youp van 't Hek, Ergens in de verte (Thomas Rap)
Het aanzien van 1993 (Het Spectrum)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh)
John Grisham, Het vonnis (A.W. Bruna)
Jostein Gaarder, De wereld van Sofie (Houtekiet)

cpnb's lijst van 10×10 best verkochte boeken
Literatuur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
F. Springer, Bandoeng-Bandung (Querido)
J. Bernlef, Eclips (Querido)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Boudewijn Büch, Het bedrog (Atlas)
Judith Herzberg, Doen en laten (Rainbow)
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter (L.J. Veen)
Carl Friedman, Twee koffers vol (Van Oorschot)

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

Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Anthos)
Thomas Keneally, Schindlers lijst (Luitingh-Sijthoff)
Marilyn French, Onze vader (Meulenhoff)
John Irving, De redding van Piggy Sneed (Anthos)
Gabriel García Márquez, Twaalf zwerfverhalen (Meulenhoff)
Chaim Potok, Het kanaal (BZZTÔH)
Amanda Filipacchi, Mannelijk naakt (Anthos)
Cristina Garcia, Cubaanse dromen (Arena)
Benoîte en Flora Groult, Dagboek voor vier handen (Arena)
Ovidius, Metamorphosen (Athenaeum - Polak & Van Gennep)

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

Robert Ludlum, De Scorpio obsessie (Luitingh-Sij thoff)
A.C. Baantjer, De Cock en kogels voor een bruid (De Fontein)
A.C. Baantjer, De Cock en de dood van een profeet (De Fontein)
John Grisham, De cliënt (A.W. Bruna)
John Grisham, De jury (A.W. Bruna)
Stephen King, Dolores Claiborne (Luitingh-Sij thoff)
Maarten 't Hart, Het woeden der gehele wereld (De Arbeiderspers)
A.C. Baantjer, De Cock en de dode meesters (De Fontein)
Frederick Forsyth, De vuist van God (A.W. Bruna)
Tom Clancy, De meedogenlozen (A.W. Bruna)

Ontspanning/sport
1
2
3
4
5
6
7

Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
Mart Smeets, Behoorlijk getikt (L.J. Veen)
Henk de Velde, Zwaaien naar Bluff (Elmar)
Michael Crichton, Jurassic Park (Luitingh-Sijthoff)
Mart Smeets, Door naar de volgende ronde (L.J. Veen)
David Endt, De Godenzonen van Ajax (Thomas Rap)
James Clavell, Gai-Jin (De Boekerij)
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8 Leni Saris, Chiara (Westfriesland)
9 William Sarabande, Over een zee van ijs (Het Spectrum)
10 De nar van Lubbers (BZZTÔH)

Bundels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kees van Kooten, Wim de Bie en Roel Bazen, Ons kent ons (De Harmonie)
Kees van Kooten, Verplaatsingen (De Bezige Bij)
Herman Finkers, Ik Jan Klaassen (Novella)
Yvonne Kroonenberg, Zij houdt van hem. Hij ook (Contact)
Snoecks '94 (Snoecks-Ducaja & Zoon)
Youp van 't Hek, Ergens in de verte (Thomas Rap)
Jim Davis, Garfield 21 (A.W. Bruna)
Jim Davis, Garfield 22 (A.W. Bruna)
Jim Davis, Garfield 23 (A.W. Bruna)
Inpakken & wegwezen (Contact)

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

Renate Dorrestein, Heden ik (Contact)
Bob Snoyink, Yolanda (BZZTÔH)
René Diekstra, Persoonlijk onderhoud (A.W. Bruna)
Toon Hermans, Het water is heerlijk (De Fontein)
Floortje Peneder, Het dagboek van Floortje Peneder (Nijgh & Van Ditmar)
Hans Bouma en Evelyne Dessens, Veel geluk (Kok)
Dr. Wayne Dyer, Geluk is de weg (A.W. Bruna)
Phil Bosmans, Leven is de moeite waard (Lannoo)
Nel Benschop, Glimlach in woorden (Kok)
Piet Vroon, Toestanden (Ambo)

Natuur- en kookboeken
1
2
3
4
5
6
7

Joop Braakhekke, Kookschrift van een kookgek 1 (Tiron)
Klaas T. Noordhuis, Tuinieren het hele jaar (Rebo)
Lydia Rood, Koken op de groei (Inmerc)
Rien Poortvliet, Aanloop (Kok)
Martin Gaus, Uw hond gehoorzaam in 10 lessen (Thieme)
Elisabeth de Lestrieux, Tuinen (Terra)
Rob Herwig, Het volkomen kamerplantenboek (Kosmos Z&K)
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8 Wim Oudshoorn, Tuinieren met Wim Oudshoorn (Kosmos Z&K)
9 Wim Oudshoorn, Ja, natuurlijk, bloemen en planten. Deel 3 (Kosmos Z&K)
10 Maria van Eijkelenburg en Loes van den Bogaard, Kwispelen (A.W. Bruna)

Geschiedenis en biografieën
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het aanzien van 1993 (Het Spectrum)
Henk van Os e.a., Een eeuw apart (Inmerc)
Marcel Metze, De geur van geld (SUN)
Stephen Badsey, D-day (Rebo)
Lieve Joris, De poorten van Damascus (Meulenhoff)
Jan W. de Vries, Roland Willemyns en Peter Burger, Het verhaal van een taal
(Prometheus)
Marcel Haenen en Hans Buddingh', De Danser (De Arbeiderspers)
Zlata Filipović, Het dagboek van Zlata (Forum/De Boekerij)
Marten Toonder, Het geluid van bloemen (De Bezige Bij)
Chrisje en Kees Brants, Velden van weleer (Nijgh & Van Ditmar)

Vrije tijd
1 Tiny van der Plas, Originele wensideeën met theezakjes (La Rivière &
Voorhoeve)
2 Martha Ospina, Pergamano woondecoraties (La Rivière & Voorhoeve)
3 Ria Beentjes en Sonja Suk, Aquarelleren (Teleac)
4 Almanak watertoerisme 1 (ANWB)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

192
5
6
7
8
9
10

Marianne Perlot, Paasideeën (Cantecleer)
Willemien Mak, Kerstkaarten van patchwork (Cantecleer)
Nederlandse campingwijzer '94. Benelux (Kosmos Z&K)
Marianne Perlot, Gezellige beestenboel van stof (Cantecleer)
Internationale campingwijzer '94. Europa 1 (Kosmos Z&K)
Kreatief met kurk. Kursusboek (De Harmonie)

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

Prisma woordenboek Nederlands (Het Spectrum)
Prisma woordenboek Engels-Nederlands/Nederlands-Engels (Het Spectrum)
Elseviers belasting almanak 1994 (Bonaventura)
Prisma woordenboek Duits-Nederlands/Nederlands-Duits (Het Spectrum)
Prisma woordenboek Frans-Nederlands/Nederlands-Frans (Het Spectrum)
Kluwer belastinggids 1994 (Kluwer fiscale boeken en tijdschriften)
Wim Kayzer, Een schitterend ongeluk (Contact)
René Diekstra, Overleven, hoe doe je dat? (Aramith)
Guiness recordboek 1994 (Kosmos Z&K)
Elseviers aangiftehulp 1994 (Bonaventura)

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 De tweeling van Tessa de Loo. De CPNB heeft de Tophonderd samengesteld op
basis van verkoopcijfers van nieuwe Nederlandse boeken in de boekhandel over
1993 en de eerste helft van 1994 (tot 1 juli) en deze honderd boeken verdeeld over
tien verschillende genres.

Topvijf van de best verkochte boeken
1
2
3
4
5

Youp van 't Hek, Eerst de man, dan de bal (Thomas Rap)
Prisma woordenboek Nederlands (Het Spectrum)
Prisma woordenboek Engels-Nederlands/Nederlands-Engels (Het Spectrum)
Het aanzien van 1993 (Het Spectrum)
Robert Ludlum, De Scorpio obsessie (Luitingh-Sijthoff)

Dit is de topvijf van de best verkochte boeken van de CPNB Tophonderd, over alle
categorieën. Van elk van deze titels werden tussen 1 januari 1993 en 1 juli 1994 ten
minste 100 000 exemplaren verkocht, van Eerst de man, dan de bal maar liefst 166
000 exemplaren. Van het best verkochte boek in de categorie literatuur, De virtuoos
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van Margriet de Moor, werden 53 000 exemplaren verkocht. Voor meer feiten en
bijzonderheden over de Publieksprijs en de best verkochte boeken van de CPNB
verwijzen we naar de maand november van het jaaroverzicht (1.1).

Toptien van de best verkochte kinderboeken
1
2
3
4
5
6

Carry Slee, Sneeuwman, pak me dan (Van Holkema & Warendorf)
Carry Slee, Met zonder jas (Van Holkema & Warendorf)
Gail Herman, Jurassic Park. Het boek (Tijgerboek)
Mel Gilden, Beverley Hills 90210 (La Rivière & Voorhoeve)
Evert Hartman, De voorspelling (Lemniscaat)
Jane Mason, Jurassic Park. Het filmverhaal (Tijgerboek)
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7
8
9
10

Thea Beckman, De verloren schat (Lemniscaat)
Peter de Zwaan, Schermutselingen bij een zandafgraving (De Eekhoorn)
Addo Stuur, Meer Windows voor kinderen (A.W. Bruna)
Roald Dahl, Mijn jaar (De Fontein)

Op bovenstaande lijst staan de tien best verkochte nieuwe kinderboeken op de door
de cpnb samengestelde kinderboekentophonderd. Deze tophonderd vormde het
startsein voor de Nederlandse Kinderjury 1994. Van al deze boeken zijn meer dan
7500 exemplaren verkocht. Het best verkochte boek van Carry Slee ontving daarvoor
de Venz Kinderboekenprijs 1994. Zie voor zowel de Nederlandse Kinderjury als de
Venz Kinderboekenprijs 1994 het jaaroverzicht (1.1).
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6.2 Toptienen van recensenten
We schreven het ook al in 1994 in Mekka: het komt bijna neer op het doen van een
oneerbaar voorstel wanneer je aan een groot aantal boekbesprekers vraagt een
persoonlijke toptien van in het afgelopen jaar gelezen hoogtepunten in te leveren.
En wanneer je dan ook nog verzoekt om een rangorde in die hoogtepunten aan te
brengen, kun je er op rekenen - vriendelijk - op de vingers te worden getikt: ‘literatuur
is geen competitie. Je gaat toch ook niet het genot meten dat je minnaars je bezorgen.’
Dát schreef Agnès Van Emelen (NWT) onder haar lijstje van de tien beste boeken
van 1994, die ze dan ook alfabetisch heeft gerangschikt. Meer recensenten kozen
voor deze, door ons net als in de twee voorgaande jaren met opzet geboden extra
mogelijkheid. Bij voorbeeld Peter de Boer (Trouw), die daaraan toevoegde: ‘Eerlijk
gezegd vind ik al die toptien- en tophonderdlijsten, short-lists en long-lists maar
onzin. Op z'n best sympathieke onzin. De literatuur is geen voetbalcompetitie,
waarmee ik overigens niets onaardigs wil beweren over koning Voetbal.’ Naast dit
soort steevast elk jaar opduikende kanttekeningen bij de hitlijstenmanie, hadden veel
recensenten ook moeite om zich te beperken tot een toptien. Willem Kuipers (de
Volkskrant): ‘Ik vond het weer een kwelling, omdat ik zo dertig andere lijstjes, met
even prachtige boeken had kunnen maken.’ Ook hij leverde zijn lijstje in alfabetische
volgorde in, maar merkt wel op dat het afgelopen jaar één boek met kop en schouders
boven de andere uitstak: De tuin van de Finzi-Contini's van Giorgio Bassani, dat in
vertaling bij Meulenhoff verscheen. ‘Doe er iets aan,’ adviseert Kuipers ons, ‘om
dat in Mekka te verkondigen: er is zeer veel wondermooie literatuur, zo mooi dat je
onmogelijk kunt zeggen dat het ene boek beter is dan het andere, maar De tuin van
de Finzi-Contini's is de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijke.’ En, voegt
hij daaraan toe: ‘Ik kan het weten, want ik ben de enige in Nederland, die (voor mijn
rubriek ISBN in de Volkskrant) álles leest (vandaar mijn merkwaardige lijstje).’ Willem
Kuipers is niet de enige die De tuin van de Finzi-Contini's het afgelopen jaar hogelijk
waardeerde: in Mekka's Honderd is deze roman terug te vinden op de negentiende
plaats.
Uit dit voorbeeld blijkt wederom, net als in de twee voorafgaande jaren waarin
we met behulp van de recensentenlijstjes een tophonderd samenstelden, welk aardig
aspect hieraan kleeft: waar zo'n boek als dat van Bassani - als er alleen maar naar de
lijstjes met harde verkoopcijfers zou worden gekeken - genadeloos dreigt te
verdrinken, wordt het door de recensenten nog eens de hoogte in gestuwd, en krijgt
het als het ware een herkansing.
Sommige recensenten maakten van de gelegenheid gebruik om in een toelichting bij
hun toptien - iets wat niet verplicht was - hun visie te geven op niet minder dan de
stand van zaken in de Nederlandse literatuur. Zo komen in Bas Senstius' (Het Parool)
lijstje voornamelijk non-fiction titels voor, ‘omdat de werkelijkheid het in mijn ogen
dit jaar definitief heeft gewonnen van de fantasie’.
Frank Hellemans (Knack) constateert: ‘Eindelijk is er een jonge generatie opgestaan
van twintigers die opnieuw levende, directe literatuur plegen zonder het
slaapverwekkend gedoe vol literaire knipoogjes à la Rosenboom, Beurskens, Hertmans
& co maar ook zonder het platte traditionalisme van babbelaar-
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schrijvers à la De Coninck, Daem et cetera. Dat deze Nieuwe Negentigers (Grunberg
en Mennes) door een perifere uitgeverij werden uitgebracht, doet ten zeerste twijfelen
aan het ingénu van het nochtans veel machtigere uitgeverscentrum. (Hebben De
Bezige Bij, De Arbeiderspers of Meulenhoff - buiten Marcel Möring dan - nog een
debuut van formaat gebracht de laatste jaren?)’
Ook Peter Jacobs (Het Nieuwsblad/De Gentenaar) is zeer te spreken over ‘de
Nieuwe Negentigers’: ‘Arnon Grunberg is in dit soort retrospectief van 1994 “verdiend
onvermijdelijk”, maar het grootste plezier beleefde ik met Paul Mennes en Jan van
der Mast. Twee totaal verschillende boeken - ik kies Mennes door zijn moed om
meedogenloos te schrappen tot een gebald, hard en dus fris boek overbleef; Van der
Mast trekt me aan voor de chaotische, zelfbewuste verteltrant en de moed om clichés
te “adopteren”.’
Het enthousiasme van Hellemans en Jacobs staat in fel contrast met de conclusie
die T. van Deel in Trouw (30-12) trok wat betreft de debutantenoogst van 1994:
‘Opvallend is dat de jonge generatie niks, maar dan ook niks belangwekkends heeft
geschreven. Alleen Arnon Grunberg, met zijn Blauwe maandagen en Désanne van
Brederode met haar curieuze mengeling van seks en religie in Ave Verum Corpus Gegroet Waarlijk Lichaam dwongen bewondering af.’
‘Oude rot’ Frans de Rover (recensent voor Vrij Nederland en hoogleraar in Berlijn)
feliciteert Nijgh & Van Ditmar van ganser harte: ‘Knap dat Neuk & Van Dattum na
Giph weer zo'n nieuw opneukertje gevonden heeft: Arnon Grunberg. Waar halen
jullie die oversexte heethoofden toch vandaan? Want die bengel kan er ook wat van
zeg! In Duitsland gonst het al een beetje; er wordt veel van het boek verwacht.’
Ronald Giphart (Het Parool) is niet te beroerd zichzelf op te werpen als de
ontdekker van Arnon Grunberg: ‘Grunberg is natuurlijk een fantastische debutant,
al was het alleen maar omdat ik als eerste een juichrecensie over hem heb geschreven.’
Voor toekomstige debutanten is het wellicht handig om te weten dat Giphart te koop
is. Hij bekent: ‘De lokroep van de mossel kreeg een vermelding omdat ik dan van
Jerry Goossens tien Jamesons krijg in ons stamcafé De Bastaard in Utrecht.’
Door welke motieven recensenten zich ook lieten leiden bij het samenstellen van
hun toptien, het heeft er niet toe geleid dat de spelregels voor de berekening van
Mekka's Honderd veranderd zijn. De nummers één van elke inzending kregen 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 kregen elk 5,5
punten. Iedere recensent had dus niet meer dan 55 punten te verdelen, en daar hebben
we ze strikt aan gehouden, óók als er trucs werden bedacht om méér punten te
vergeven. Zo leverde één recensent geen toptien maar een topdertien in. Hier hebben
we de onderste drie titels genadeloos geschrapt (gelukkig was dit lijstje niet in
alfabetische volgorde ingeleverd). Peter Jacobs (Het Nieuwsblad/De Gentenaar)
leverde een topnegen zonder problemen in, maar voerde vervolgens niet minder dan
drie boeken op de tiende plaats op. Die titels kregen niet allemaal een hele punt, maar
een derde, zodat ook Jacobs niet 57 maar gewoon 55 punten toekende. Zelfs Reinjan
Mulder (NRC Handelsblad) deelde ‘slechts’ 55 punten uit en niet 2120, zoals hijzelf
meende: ‘Bij de eindstemming kregen alle tien de schrijvers toevallig precies 212
punten, zodat het maar een ex aequo bekroning moet wor-
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den. Ik loop liever niet het risico door boze uitgevers voor het gerecht te worden
gedaagd.’ (Op zijn lijstje figureerde overigens wel de winnaar van Mekka's Honderd,
die uiteindelijk 208,5 punten zou weten binnen te slepen.)
Ten slotte dit: vorig jaar namen we ons voor om in Mekka van dit jaar bij de in het
Nederlands vertaalde boeken de vertalers meer eer te doen toekomen. Welnu, daar
zijn we in geslaagd. Bij de vertaalde boeken hebben we de namen van de vertalers
opgenomen. Veel recensenten proberen immers door een vertaling in hun lijstje op
te nemen, niet zozeer de schrijver (hoewel natuurlijk óók) als wel de vertaler (of
vertalers) te eren. Zo roemt Carlos Alleene (Het Volk) naar aanleiding van de in 1994
verschenen nieuwe vertaling van Ulysses de ‘schitterende prestatie van Paul Claes
en Mon Nys waardoor stijlvirtuoos en humorist Joyce niet langer meer in de kou
staat’, en blijft hij ‘dank zij een nieuwe vertaling van Rien Verhoef’ het meesterwerk
Lolita van Nabokov herlezen.

Carlos Alleene (Het Volk)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hans Sahl, Memoires van een moralist, vert. W. Hansen (Atlas)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Jeroen Brouwers, Vlaamse leeuwen (De Arbeiderspers)
Vladimir Nabokov, Lolita, vert. Rien Verhoef (De Bezige Bij)
Geert van Istendael, Bekentenissen van een reactionair (Atlas)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)

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

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Geertrui Daem, Een vader voor Elizabeth (Manteau/Meulenhoff)
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker)
Salman Rushdie, Oost, west, vert. Eugène Dabekaussen en Tilly Maters (Contact)
Jan Siebelink, Laatste schooldag (Meulenhoff)
Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid
(Meulenhoff/Kritak)
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Paul Beers (Vrij Nederland)
1 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Maurice Blanchot, Oponthoud van de dood, vert. Jeanne Buntinx en Agnès
Vincenot (Hölderlin)
Franco Ferrucci, Brief aan de gelukkige jongen die ik was, vert. Wilfred Oranje
(Wereldbibliotheek)
Jean-Paul Franssens, Het gouden kind/Een goede vader (De Harmonie)
A.J. Heerma van Voss, De haas en de jager (Meulenhoff)
Valery Larbaud, A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair, vert. Paul de
Bruin (Ambo)
Thomas Mann, De uitverkorene, vert. Tinke Davids (De Arbeiderspers)
Hedda Martens, Een naald op het water (Querido)
Elmer Schönberger, De vrouw met de hamer (De Bezige Bij)
Vergilius, Het boerenbedrijf, vert. Ida Gerhardt (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)

Inge van den Blink (Utrechts Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Albert French, Billy, vert. Rien Verhoef (Balans)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Lisa St Aubin de Terán, Rosalind, vert. Ellen Beek en Aad Nuis (Meulenhoff)
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
Anchee Min, Rode Azalea, vert. Paul Syrier (Contact)
Doris Lessing, Onder mijn huid, vert. Sjaak de Jong en Christien Jonkheer (Bert
Bakker)
Duong Thu Huong, Blind paradijs, vert. Han Meijer (Nijgh & Van Ditmar)
Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
Tama Janowitz, Een man is ook maar een mens, vert. Joost van der Meer en
William Oostendorp (In de Knipscheer)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)

August Hans den Boef (De Groene Amsterdammer)
Pat Barker, Het oog in de deur, vert. Edith van Dijk (De Geus/EPO)
John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan, 25ste druk (De Arbeiderspers)
Umberto Eco, Het eiland van de vorige dag, vert. Yond Boeke en Patty Krone
(Bert Bakker)
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Lars Gustafsson, De namiddag van een tegelzetter, vert. Elina van der Heijden
en Wiveca Jongeneel (De Bezige Bij)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
Meir Shalev, De vier maaltijden, vert. Ruben Verhasselt (Arena)
Junichiro Tanizaki, Stille sneeuwval, vert. Jacques Westerhoven (Meulenhoff)
Pramoedya Ananta Toer, In de fuik, vert. Alfred Helm en Angela Rookmaaker
(De Geus)

Peter de Boer (Trouw)
J. Bernlef, Vreemde wil (Querido)
Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers)
Arjen Duinker, De gevelreiniger en anderen (Meulenhoff)
Kees Fens, Leermeesters (Querido)
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

198
P.C. Hooft, Lyrische poëzie (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Frank Koenegracht, Zwaluwstaartjes (De Bezige Bij)
Elizabeth Mollison en Henk Romijn Meijer (samenst.), De aarde kan niets
schoners laten zien (Kwadraat)
Theo Thijssen, Verzameld werk. Deel 1 (Thomas Rap/Athenaeum - Polak &
Van Gennep)
Vergilius, Het boerenbedrijf, vert. Ida Gerhardt (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)

Graa Boomsma (De Groene Amsterdammer)
1 William T. Vollmann, The Rifles (Viking)
2 James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
3 Harold Brodkey, Profane Friendship (Jonathan Cape) [vertaling verschijnt bij
Arena]
4 Péter Nádas, Het boek der herinneringen, vert. Henry Kammer (Van Gennep)
5 John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
6 Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks)
7 Ben Okri, Toverzangen, vert. Martha Vooren (Van Gennep)
8 Hans Magnus Enzensberger, Oog in oog met de burgeroorlog, vert. Gerry Bruil
(De Bezige Bij)
9 T. Coraghessan Boyle, De weg naar Welville, vert. Mieke Lindenburg (Contact)
10 Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland, vert. Nicolaas Matsier
(Van Goor)

Jos Borré (De Morgen)
Jeroen Brouwers, Vlaamse leeuwen (De Arbeiderspers)
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Herman de Coninck, Schoolslag (De Arbeiderspers)
Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Leonard Nolens, Honing en as (Querido)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Willem van Toorn, Het verhaal van een middag (Querido)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
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Hans Bouman (de Volkskrant)
1 Michael Asher, Thesiger. A Biography (Viking)
2 V.S. Naipaul, A Way in the World (Heinemann) [vert. Atlas]
3 Colin Thubron, The Lost Heart of Asia (Heinemann) [vertaling: Het verloren
hart van Azië (Atlas)]
4 Bao Ninh, The Sorrow of War (Secker & Warburg) [vertaling: Het verdriet van
Vietnam (De Geus)]
5 Joseph Conrad, Hart der duisternis, vert. Bas Heijne (L.J. Veen)
6 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
7 James Hamilton-Paterson, Ghosts of Manila (Jonathan Cape)
8 Duong Thu Huong, Blind paradijs, vert. Han Meijer (Nijgh & Van Ditmar)
9 James Kelman, How Late It Was, How Late (Secker & Warburg) [vertaling
verschijnt bij De Bezige Bij]
10 Charles Fitzpatrick, The Penis of Damocles (Black Moss Press)
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Hugo Bousset (Dietsche Warande & Belfort)
Dirk van Bastelaere, Diep in Amerika (Atlas)
Anneke Brassinga, Zeemeeuw in boomvork (De Bezige Bij)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Jan Fabre, De keizer van het verlies (De Bezige Bij)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Stefan Hertmans, Muziek voor de overtocht (Meulenhoff/Kritak)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Daniël Robberechts, T T Nagelaten werk (Kritak)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)

Daan Cartens (Kunst & Cultuur)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Koos Prinsloo, Slachtplaats, vert. Riet de Jong-Goossens (Nijgh & Van Ditmar)
William Gaddis, A Frolic of His Own (Poseidon Press)
A.D., Folklore imaginaire de Flandre, bezorgd door Jacques Hamelink (Querido)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Alan Hollinghurst, The Folding Star (Chatto & Windus) [vertaling verschijnt
bij Atlas]
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Kees Verheul, Het mooiste van alle dingen (Querido)
J. Rentes de Carvalho, La coca, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)

Martine Cuyt (Gazet van Antwerpen)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
Alan Hollinghurst, The Folding Star (Chatto & Windus) [vertaling verschijnt
bij Atlas]
Doris Lessing, Onder mijn huid, vert. Sjaak de Jong en Christien Jonkheer (Bert
Bakker)
Paul Mennes, Tox (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus)
Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

Frida Vogels, De harde kern (Van Oorschot)

T. van Deel (Trouw)
Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido)
Willem Brakman, Een goede zaak (Querido)
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Gerrit Krol, Okoka's Wonderpark (Querido)
Willem G. van Maanen, Vertelde tijd (De Prom)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Kees Ouwens, Een twee drie vier... (Meulenhoff)
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Johan Diepstraten (De Stem)
1 Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
2 Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
3 Dirk Vellenga, Het Boek Rinnering (Conserve)
4 Erik Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek)
5 M.M. Schoenmakers, Stroomafwaarts en stroomopwaarts (De Bezige Bij)
6 Eva Bentis, De engel en het zwaard (Contact)
7 Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
8 Adriaan Venema, Verleden tijd (Balans)
9 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
10 Jan Siebelink, Laatste schooldag (Meulenhoff)

Frank van Dijl (Algemeen Dagblad)
1
2
3
4
5
6
7
7
9
9

A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Marten Toonder, Het geluid van bloemen (De Bezige Bij)
H.M. van den Brink, De dertig dagen van Sint Isidoor (Meulenhoff)
Mark Lewisohn, Piet Schreuders en Adam Smith, The Beatles London (Hamlyn)
Willem Frederik Hermans, Malle Hugo (De Bezige Bij)
Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers)

Kees van Domselaar (Utrechts Nieuwsblad)
1 Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
2 Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
3 Huub Beurskens, Aangod en de afmens (Meulenhoff)
4 J. Bernlef, Vreemde wil (Querido)
5 Benno Barnard, Tijdgenoten (Atlas)
6 Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)
7 Charles Ducal, Moedertaal (Atlas)
8 Jan Kuijper, Barbarismen (Querido)
9 L.F. Rosen, Adel (Van Oorschot)
10 Arie van den Berg, Blijmoedig aan het grafte denken (Atlas)
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Jolan Douwes (Trouw)
Ivo Andric, De brug over de Drina, vert. C.W. Sangster-Warnaar en K.
Vermeulen-Dijamant (Prometheus)
Katarina von Bredow, Ik en mijn broer, vert. Cora Polet (Querido)
Roddy Doyle, Paddy Clarke Ha Ha Ha, vert. Rob van Moppes (Nijgh & Van
Ditmar)
Slavenka Drakulić, e.a., Hommage aan Sarajevo (Atlas)
Zlata Filipović, Dagboek van Zlata, vert. Annet van Beek (Forum)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Peter Pohl en Kinna Gieth, Ik mis je, ik mis je!, vert. Cora Polet (Querido)
Werner Schwab, Volksvernietiging of mijn lever is zinloos, vert. Tom Kleijn
(tekstboek De Trust) [opgenomen in Faecaliëndrama's (International Theatre
& Film Books)]
Quentin Tarantino, Pulp Fiction (Faber and Faber)
Zoetermeer Boek Een (Nijgh & Van Ditmar)
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Jessica Durlacher (Vrij Nederland)
Aharon Appelfeld, Beyond Despair (Fromm)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Sibylle Mulot, Mooier dan waan, vert. Ronald Jonkers (Nijgh & Van Ditmar)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Michael O'Loughlin, De weeën van de mannen van Ulster, vert. Wim Platvoet
(Thoth)
Susanna Tamaro, De stem van je hart, vert. Rosita Steenbeek
(Wereldbibliotheek)
Banana Yoshimoto, N.P. (Grove Press/Faber and Faber) [vertaling verschijnt
bij Atlas]
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)

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

Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels, vert. Adri Boon
(Meulenhoff)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Bas Heijne, Vlees en bloed (Prometheus)
Herman Brusselmans, Het oude nieuws van deze tijden (Prometheus)

Hans Ester (Trouw)
1 Elisabeth Eybers, Nuweling (Human & Rousseau) [verschijnt begin 1995 bij
Querido]
2 Alexander Strachan, Die Werfbobbejaan (Tafelberg-Uitgewers)
3 Nadine Gordimer, Niemand die me vergezelt, vert. Heleen ten Holt (Bert Bakker)
4 Theodor Fontane, Tagebücher (Aufbau-Verlag)
5 Christa Wolf, Auf dem Weg nach Tabou. Texte 1990-1994 (Kiepenheuer &
Witsch)
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6 Marita van der Vyver, Ik zoek een domme man, vert. Riet de Jong-Goossens
(De Arbeiderspers)
7 Reiner Kunze, Wo Freiheit ist... Gespräche 1977-1993 (S. Fischer Verlag)
8 Joseph Roth, Reis door Rusland, vert. Koos van Weringh (Bas Lubberhuizen)
9 Olga Kirsch, Nou spreek ek weer bekendes aan. 'n Keur uit haar gedigte
1944-1983 (Human & Rousseau)
10 Cor de Back en Niels Bokhove (red.), Niederländische Autoren über Franz
Kafka, 1922-1942, vert. Heidi Malkus en Gaby Jankowiak (Editions Rodopi)

Elsbeth Etty (NRC Handelsblad)
1
2
3
4

Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
Imre Kertész, Kaddisj voor een niet geboren kind, vert. Henry Kammer (Van
Gennep)
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5
6
7
8

Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Jos Perry, De voorman. Een biografie van Willem Vliegen (De Arbeiderspers)
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
9 Lien Heyting, De wereld in een dorp (Meulenhoff)
10 Lieske Tibbe, R.N. Roland Holst. Arbeid en schoonheid vereend (Architectura
& Natura)

Ronald Giphart (Het Parool)
Herman Brusselmans, Het oude nieuws van deze tijden (Prometheus)
Douglas Coupland, Leven na God, vert. Gerda Baardman (Meulenhoff)
Ed van Eeden, Wisecracks, oneliners en wijsheden (Aramith)
Kinky Friedman, Armadillos & Old Lace (Simon & Schuster)
Jerry Goossens, De lokroep van de mossel (Kwadraat)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas)
Steve Jones, De taal van de genen, vert. Chris Mouwen (Bodoni)
Tom Lanoye, Maten en gewichten (Prometheus)
Howard Sterne, Private Parts (Pocket Star Books)

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

Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Arie van dan Berg, Blijmoedig aan het graf te denken (Atlas)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Bert Weijde, Onder het ijs (Van Oorschot)
Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido)
L.F. Rosen, Adel (Van Oorschot)

Ger Groot (NRC Handelsblad)
Michel Foucault, Dits et écrits (Gallimard)
Almudena Grandes, Malena es un nombre de tango (Tusquets)
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Antonio Muñoz Molina, Ruiter in de storm, vert. Ester van Buuren (De Geus)
Paul Moyaert, Ethiek en sublimatie (SUN)
Justo Navarro, La casa del padre (Anagrama)
Emine Sevgi Özdamar, Het leven is een karavanserai, vert. Gerda Meijerink
(De Geus)
Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)
Manuel Rivas, En salvaje compañía (Alfaguara)
Juan José Saer, Het onuitwisbare, vert. Johanna Vuyk-Bosdriesz (Prometheus)
Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit
(Hanser)

Doris Grootenboer (Algemeen Dagblad)
1 Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
2 Margaret Atwood, The Robber Bride (Bloomsbury) [vertaling: De roofbruid
(Bert Bakker)]
3 John Irving, A Son of the Circus (Random House) [vertaling: Een zoon van het
circus (Anthos)]
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4
5
6
7
8
9
10

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff)
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
Rascha Peper, Rico's vleugels (L.J. Veen)
Margriet de Moor, De virtuoos (Contact)
Nicholson Baker, De fermate, vert. Rob van Moppes (Nijgh & Van Ditmar)
Roddy Doyle, Paddy Clarke Ha Ha Ha (Secker & Warburg) [vertaling: Paddy
Clarke Ha Ha Ha (Nijgh & Van Ditmar)]

Theo Hakkert (Dagblad Tubantia)
1 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
2 Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels, vert. Adri Boon
(Meulenhoff)
3 Cormac McCarthy, Al de mooie paarden, vert. Ko Kooman (De Arbeiderspers)
4 Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
5 Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
6 Jeanette Winterson, Kunst & leugens, vert. Gerrit de Blaauw (Contact)
7 David di Nota, Lofzang op het hoogste genot, vert. Jelle Noorman (Atlas)
8 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
9 Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)
10 Hans Sahl, Memoires van een moralist, vert. W. Hansen (Atlas)

Hans den Hartog Jager (NRC Handelsblad)
1 Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
2 Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar)
3 Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers)
4 Douglas Coupland, Leven na God, vert. Gerda Baardman (Meulenhoff)
5 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
6 Theo Thijssen, Verzameld werk. Deel 1 (Thomas Rap/Athenaeum - Polak &
Van Gennep)
7 Valery Larbaud, A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair, vert. Paul de
Bruin (Ambo)
8 Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
9 Ian MacDonald, Revolution in the Head. The Beatles' Records & The Sixties
(Fourth Estate)
10 Jan Wolkers, Rembrandt in Rommeldam (De Bezige Bij)
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Frank Hellemans (Knack)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Erik Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek)
Paul Mennes, Tox (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus)
Douglas Coupland, Leven na God, vert. Gerda Baardman (Meulenhoff)
Leo Geerts, Het gras in de duinen (Contact/In de Knipscheer)
Sus van Elzen, Rina (Atlas)
Bart Janssen, Grisailles (Lannoo)
Jan Hendrik van den Berg, De dingen en andere essays (Pelckmans/Kok Agora)
Samuel Butler, Erewhon, vert. Ernst van Altena (Ambo)
]ef Geeraerts, De nachtvogels (Manteau/Meulenhoff)
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Arnold Heumakers (de Volkskrant)
Robert Belot, Lucien Rebatet. Un itinéraire fasciste (Seuil)
Alfred Jarry, Roemruchte daden en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus,
vert. Liesbeth van Nes (Perdu)
Ernst Jünser, Siebzig. Verweht III (Klett-Cotta)
Helmut Lethen, Verhaltenslehre der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen
(Suhrkamp)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Gérard de Nerval, Aurélia of de Droom en het Leven, vert. Menno Wigman
(Voetnoot)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
J.F. Vogelaar, Striptease van een ui (De Bezige Bij)

Ingrid Hoogervorst (De Telegraaf)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Maria Nurowska, Aan de andere kant de dood, vert. Hilde Hesse (De Geus)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
Elisabeth Marain, De vluchtelingen (Arena)
Junichiro Tanizaki, Stille sneeuwval, vert. Jacques Westerhoven (Meulenhoff)
Esther Freud, De kleur van henna, vert. René Kurpershoek (De Bezige Bij)

Jooris van Hulle (De Standaard)
1 Jostein Gaarder, De wereld van Sofie, vert. Janke Klok, Lucy Pijttersen, Kim
Snoeijing en Paula Stevens (Houtekiet/Fontein)
2 James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
3 Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
4 Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
5 Etienne van Heerden, Casspirs en campari's, vert. Riet de Jong-Goossens
(Meulenhoff)
6 Pierre Platteau, School nummer 1 (Atlas)
7 Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
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8 Erik Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek)
9 Rita Demeester, Land van belofte (Meulenhoff/Kritak)
10 Eddy van Vliet (samenst.), Geen dag zonder liefde (Poëziecentrum/De Bezige
Bij)

Peter Jacobs (Het Nieuwsblad/De Gentenaar)
1 Colum McCann, Vissen in de nachtzwarte rivier, vert. Frans van der Wiel (De
Harmonie)
2 Armistead Maupin, Als de maan vierkant is, vert. Piet Verhagen (Anthos)
3 John Irving, Een zoon van het circus, vert. Sjaak Commandeur (Anthos)
4 Eric de Kuyper, Te vroeg... te laat... (SUN)
5 Paul Mennes, Tox (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus)
5 Jan van der Mast, Films, vaders & neuzen (SUN)
7 Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
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8
9
10
10

Manu Claeys en Jan Denolf (red.), Jonge sla (Kritak)
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
Joseph Conrad, Hart der duisternis, vert. Bas Heijne (L.J. Veen)
Alain-Fournier, Het grote avontuur, vert. Max Nord (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)
10 Wilkie Collins, De vrouw in het wit, vert. J. Wigman (Menken Kasander &
Wigman)

Anneriek de Jong (NRC Handelsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Herta Müller, Herztier (Rowohlt)
John Fuegi, The Life and Lies of Bertolt Brecht (HarperCollins)
Irene Dische, Die intimen Geständnisse des Olivier Weinstock (Rowohlt)
Doris Dörrie, Bin ich schön? (Diogenes)
Heinz Lunzer & Victoria Lunzer-Talos, Joseph Roth. Leben und Werk in Bildern
(Kiepenheuer & Witsch)
Botho Strauss, Wohnen dämmern lügen (Hanser)
Ivo Andric, De brug over de Drina, vert. C.W. Sangster-Warnaar en K.
Vermeulen-Dijamant (Prometheus)
Luigi Pirandello, Van de neus naar de hemel, vert. Marije de Jager en Jenny
Tuin (Coppens & Frenks)
Werner Schwab, Faecaliëndrama's, vert. Tom Kleijn (International Theatre &
Film Books)
Jac Heijer, Een keuze uit zijn artikelen (International Theatre & Film Books)

Mels de Jong (Vrij Nederland)
1 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
2 John Cheever, Verscheurde stilte, vert. Frans van Dixhoorn (De Arbeiderspers)
3 Lien Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars
in Laren en Blaricum 1880-1920 (Meulenhoff)
4 Malika Mokeddem, De ontheemde, vert. Eveline van Hemert (Bodoni)
5 Nicholson Baker, The Fermata (Random House) [vertaling: De fermate (Nijgh
& Van Ditmar)]
6 Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker)
7 Willem Frederik Hermans, Malle Hugo (De Bezige Bij)
8 Jules Vallès, Jongeman, vert. Dick Gevers en Bart Schellekens (De Geus)
9 Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
10 Louis-Ferdinand Céline, Normance, vert. Frans van Woerden (Meulenhoff)
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Atte jongstra (Vrij Nederland)
1 Njal's Saga (Penguin Classics)
2 J.A. de Moor en H.Ph. Vogel, Duizend miljoenmaal vervloekt land. De Hollandse
brigade in Spanje 1808-1813 (Meulenhoff)
3 Harke de Roos, Beetgenomen door Beethoven. Nieuwe oplossingen voor oude
raadsels (Pantha Rei)
4 Göran Tunström, De dief, vert. Bertie van der Meij (De Bezige Bij)
5 Monique Moser en Georges Teyssot, The Architecture of Western Gardens. A
Design History from the Renaissance to the Present Day (MIT Press)
6 Voltaire, Candide, vert. J. Vermeer-Pardoen (Het Spectrum)
7 Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds
(Farrar, Straus and Giroux)
8 Hans Biedermann, Symbollexikonet (Forum)
9 W. Luypen O.E.S.A., De psychologie van de verveling (Paris)
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10 Lucretius, Over de natuur, vert. Aeg. W. Timmerman (Ambo)

Yves van Kempen (De Groene Amsterdammer)
Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de Spiegel,
vert. Nicolaas Matsier (Van Goor)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Frans van Dooren (samenst. en vert.), Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse
poëzie (Ambo)
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Jacq Vogelaar, Weg van de pijn (De Bezige Bij)

Ares Koopman (Arnhemse Courantl Gelders Dagblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J.A. Deelder, Renaissance (De Bezige Bij)
Armando en Peter Vos, De sprookjes (Leopold)
Toon Tellegen, Twee oude vrouwtjes (Querido)
Dirk van Weelden, Antonius Servadac (De Bezige Bij)
Koos van Zomeren, Het eeuwige leven (De Arbeiderspers)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Martin Bril, Altijd Zomer Altijd Zondag (De Bezige Bij)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)

Josje Kraamer (Bzzlletin)
1
2
3
4
5

Peter Ackroyd, Dan Leno and the Limehouse Golem (Sinclair-Stevenson)
Arie Storm, Hémans duik (De Arbeiderspers)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Paul Auster, Mr Vertigo (Faber and Faber) [vertaling: Mr. Vertigo (De
Arbeiderspers)]
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6 Witold Gombrowicz, Pornografie, vert. Paul Beers (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)
7 P.F. Thomése, Heldenjaren (Querido)
8 James Purdy, Ik ben Elijah Thrush, vert. Harm Damsma (Athenaeum - Polak
& Van Gennep)
9 Willem Brakman, Een goede zaak (Querido)
10 Vladimir Nabokov, Lolita, vert. Rien Verhoef (De Bezige Bij)

Edwin Krijgsman (de Volkskrant)
1 Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
2 Frans van Dooren (samenst. en vert.), Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse
poëzie (Ambo)
3 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
4 Antonio Tabucchi, Requiem, vert. Piet Janssen (De Prom)
5 Vincenzo Consolo, L'olivo e l'olivastro (Mondadori)
6 Raster 64. Kees Fens in gesprek (De Bezige Bij)
7 Piero Camporesi, Het onvergankelijke vlees, vert. Annie van Rest (SUN)
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8 Hugo von Hofmannsthal, De roos en de schrijftafel, vert. Philip van der Eijk
en Bert Toussaint (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
9 Raffaele Nigro, De barones in de mand, vert. Els van der Pluym
(Wereldbibliotheek)
10 Italo Calvino, Een dag op het stembureau, vert. Linda Pennings (Bert Bakker)

Willem Kuipers (de Volkskrant)
Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks)
Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
Kerstin Ekman, Zwart water, vert. Mariyet Senders (Bert Bakker)
Nadine Gordimer, Niemand die me vergezelt, vert. Heleen ten Holt (Bert Bakker)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
De reis van Sint Brandaan, vert. Willem Wilmink (Bert Bakker/Prometheus)
Andrzej Szczypiorski, Zelfportret met vrouw, vert. Esselien 't Hart
(Wereldbibliotheek)
Junichiro Tanizaki, Stille sneeuwval, vert. Jacques Westerhoven (Meulenhoff)

Alle Lansu (Het Parool)
Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks)
Juan Filloy, Op Oloop, vert. Arie van der Wal (Coppens & Frenks)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas)
Eugène Ionesco, De solitair, vert. Jeanne Holierhoek (Coppens & Frenks)
Alberto Moravia, Romeinse verhalen, vert. Fréderique van der Velde
(Wereldbibliotheek)
Vladimir Nabokov, Lolita, vert. Rien Verhoef (De Bezige Bij)
Ben Okri, Toverzangen, vert. Martha Vooren (Van Gennep)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Frederic Prokosch, Negen dagen naar Mukalla, vert. Martha Heesen (Coppens
& Frenks)

Janet Luis (NRC Handelsblad)
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Huub Beurskens, Wilde boomgaard (Meulenhoff)
Willem Brakman, Een goede zaak (Querido)
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas)
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Jacq Vogelaar, Weg van de pijn (De Bezige Bij)

Gerda Meijerink (Vrij Nederland)
1 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
2 Peter Handke, Mein Jahr in der Niemandsbucht (Suhrkamp)
3 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
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4 Robert Schneider, Schlafes Bruder (Reclam Verlag Leipzig)
5 Hans von Wysling en Yvonne Schmidlin (ed.), Thomas Mann. Ein Leben in
Bildern (Artemis und Windler Verlag)
6 Doris Lessing, Under My Skin (HarperCollins) [vertaling: Onder mijn huid (Bert
Bakker)]
7 Kerstin Ekman, Zwart water, vert. Mariyet Senders (Bert Bakker)
8 Tessa de Loo, De tweeling (De Arbeiderspers)
9 David Horton (ed.), The Encyclopedia of Aboriginal Australia (Aboriginal
Studies Press. Canberra)
10 Herta Müller, Herztier (Rowohlt)

Manet van Montfrans (NRC Handelsblad)
Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
David Bellos, Georges Perec. A Life in Words (HarperCollins)
Pierre Bergounioux, C'était nous (Gallimard) [vertaling: Dat waren wij (Van
Oorschot)]
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Agustina Izquierdo, L' amour pur (P.O.L.)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
V.S. Naipaul, A Way in the World (Heinemann) [vertaling: Een weg in de wereld
(Atlas)]
Jean Rouaud, Des Hommes illustres [vertaling: Illustere voorgangers (Van
Oorschot)]
Frida Vogels, De harde kern 1 (Van Oorschot)
Henk van Woerden, Moenie kyk nie (Nijgh & Van Ditmar)

Reinjan Mulder (NRC Handelsblad)
Maria van Daalen, Het Hotel (Querido)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Cees Nooteboom, Zelfportret van een ander (Atlas)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
M.M. Schoenmakers, Stroomafwaarts en stroomopwaarts (De Bezige Bij)
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Annemiek Neefjes (Vrij Nederland)
Anoniem, De vertellingen van duizend-en-één-nacht, deel 5 en 6, vert. Richard
van Leeuwen (Bulaaq/Kritak)
Ivan Gontsjarov, Oblomov, vert. Arthur Langeveld (L.J. Veen)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
- Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
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Peter Nijssen (Vrij Nederland)
1 Imre Kertész, Kaddisj voor een niet geboren kind, vert. Henry Kammer (Van
Gennep)
2 John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
3 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
4 Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
5 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
6 Romesh Gunesekera, Rif, vert. Ronald Jonkers (Nijgh & Van Ditmar)
7 Cyrille Offermans, Sporen van Montaigne (De Bezige Bij)
8 Thomas Rosenlöcher, De herontdekking van het lopen, vert. Ingeborg Lesener
en Pim Lukkenaer (Prometheus)
9 Henk Pröpper, Een intiem slagveld (Prometheus)
10 Bas Heijne, Vlees en bloed (Prometheus)

Joris Note (De Morgen)
John Donne, Gedichten, samenst. Odin Dekkers (Ambo)
Samuel IJsseling, Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden
in de hedendaagse filosofie (Boom)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Vladimir Nabokov, Lolita, vert. Rien Verhoef (De Bezige Bij)
Gérard de Nerval, Hersenschimmen/Les Chimères, vert. Paul Claes (Athenaeum
- Polak & Van Gennep)
De reis van Sint Brandaan, vert. Willem Wilmink (Prometheus/Bert Bakker)
Angola Maria Ripellino, Magisch Praag, vert. Anton Haakman (De
Arbeiderspers)
Daniël Robberechts, T T Nagelaten werk (Kritak)
J.F. Vogelaar, Striptease van een ui (De Bezige Bij

Cyrille Offermans (Vrij Nederland)
1 Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
2 John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
3 Torgny Lindgren, De weg van de slang, vert. Rita Törnqvist-Verschuur (De
Bezige Bij)
4 Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
5 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

6 Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
7 Hans Magnus Enzensberger, Oog in oog met de burgeroorlog, vert. Gerry Bruil
(De Bezige Bij)
8 James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
9 Jacq Vogelaar, Weg van de pijn (De Bezige Bij)
10 Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)

Karel Osstyn (De Standaard)
1 Richard Powers, De dubbele helix van het verlangen, vert. Frank Carmiggelt
en Jean A. Schalekamp (Contact)
2 Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
3 Douwe Fokkema, Zichtbare steden (De Arbeiderspers)
4 Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido)
5 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
6 Désanne van Brederode, Ave verum corpus (Querido)
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7
8
9
10

Paul Auster, Mr. Vertigo, vert. Mea Flothuis (De Arbeiderspers)
Eric de Kuyper, Te vroeg... te laat... (SUN)
Hannes Meinkema, De speeltuin van Teiresias (Contact)
Sybren Polet, De andere stad (De Bezige Bij)

Carel Peeters (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Henk Pröpper, Een intiem slagveld (Prometheus)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Cyrille Offermans, Sporen van Montaigne (De Bezige Bij)
Maarten Doorman, Steeds mooier. Over de vooruitgang in de kunst (Bert Bakker)
Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers)
Alan Bennett, Writing Home (Faber and Faber)

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

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij)
Vladimir Sorokin, De rij, vert. Helen Saelman en Anne Stoffel
(Wereldbibliotheek)
Toon Tellegen, Twee oude vrouwtjes (Querido)
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)
K. Schippers, 's Nachts op dak (Querido)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)

Barber van de Pol (NRC Handelsblad)
Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers)
Juan Filloy, Op Oloop, vert. Arie van der Wal (Coppens & Frenks)
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
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Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
Jan Kuijper, Barbarismen (Querido)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot)
Jeanette Winterson, Art & Lies (Jonathan Cape) [vertalmg: Kunst & leugens
(Contact)]

Henk Pröpper (de Volkskrant)
1 Albert Camus, Le premier homme (Gallimard) [vertaling verschijnt bij De
Bezige Bij]
2 Elie Wiesel, Tous les fleuves vont à la mer (Seuil)
3 Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
4 Valery Larbaud, A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair, vert. Paul de
Bruin (Ambo)
5 Mary Felstiner, Charlotte Salomon. Een biografie, vert. Jeanette Bo (Meulenhoff)
6 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
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7 Octavio Paz, De dubbele vlam. Over liefde en erotiek, vert. Ton Ceelen
(Meulenhoff)
8 J.F. Vogelaar, Striptease van een ui (De Bezige Bij)
9 Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
10 Jean Rouaud, Illustere voorgangers, vert. Marianne Kaas (Van Oorschot)

Hans Renders (Het Parool)
1 Lisa Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in
Nederland 1850-1900 (De Buitenkant)
2 Louis-Ferdinand Céline, Sterven of liegen, vert. Jan Versteeg (De Arbeiderspers)
3 Christopher Silvester, The Penguin Book of Interviews. An Anthology from 1859
to the Present Day (Viking)
4 Louis Paul Boon, Boontjes 1963 (Houtekiet)
5 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
6 Dennis Wood, Benjamin Constant. A Biography (Routledge)
7 Giacomo Casanova, De jacht op geld (Deel 5 van De geschiedenis van mijn
leven), vert. Theo Kars (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
8 Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
9 Jeroen Brouwers, Vlaamse leeuwen (De Arbeiderspers)
10 Alfred van Cleef, De verloren wereld van de familie Berberović (Meulenhoff)

Frans Roggen (De Morgen)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meir Shalev, De vier maaltijden, vert. Ruben Verhasselt (Arena)
Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff)
P.F. Thomése, Heldenjaren (Querido)
Amin Maalouf, De rots van Tanios, vert. Eef Gratama (Arena)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Sammy Michael, Victoria, vert. Ruben Verhasselt (Arena)
Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Etienne van Heerden, Casspirs en campari's, vert. Riet de Jong-Goossens
(Meulenhoff)
10 Gamaal al-Ghitani, Onrust in de Saffraansteeg, vert. Richard van Leeuwen
(Ambo/Novib/NCOS)

Joyce Roodnat (NRC Handelsblad)
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Aeschylus, De Perzen, vert. Herman Altena (Ambo)
Armando en Peter Vos, De sprookjes (Leopold)
Roel Bentz van den Berg, De luchtgitaar (Meulenhoff)
Carel Blotkamp, Mondriaan. Destructie als kunst (Waanders)
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij)
Juan Filloy, Op Oloop, vert. Arie van der Wal (Coppens & Frenks)
Hugo Koolschijn, Homerus' Ilias in vijf akten (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)
Rascha Peper, Rico's vleugels (L.J. Veen)
Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot)
Willem Wilmink (samenst.), Kinderen (Prometheus)

Frans de Rover (Vrij Nederland)
1 Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
2 H.M. van den Brink, De dertig dagen van Sint Isidoor (Meulenhoff)
3 Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido)
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4
5
6
7
8
9
10

Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Arie Storm, Hémans duik (De Arbeiderspers)
Eric de Kuyper, Te vroeg... te laat... (SUN)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)

Frans Ruiter (Vrij Nederland)
1 A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
2 Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)
3 Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit
(Hanser)
4 Alexander Münninghoff, Hein Donner 1927-1988 (Scheffers)
5 Lieske Tibbe, R.N. Roland Holst. Arbeid en schoonheid vereend (Architectura
& Natura)
6 V.S. Naipaul, A Way in the World (Heinemann) [vert. Atlas]
7 James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
8 Etienne van Heerden, Casspirs en campari's, vert. Riet de Jong-Goossens
(Meulenhoff)
9 Charles Taylor, De malaise der moderniteit, vert. Maarten van der Marel (Kok
Agora/Pelckmans)
10 Jean-Marie Guéhenno, Het einde van de democratie, vert. Saskia Porcelijn
(Lannoo)

Mark Schaevers (Humo/nwt)
Anna Larina Boecharina, De revolutie ging in het rood gekleed, vert. Margriet
Berg en Marja Wiebes (De Arbeiderspers)
Alain de Botton, De romantische school, vert. Maarten Polman (Atlas)
Michael Ignatieff, Reis naar het ongerijmde, vert. Eric van Domburg Scipio
(Contact)
Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse (Ambo)
Eric de Kuyper, Te vroeg...te laat... (SUN)
Doris Lessing, Onder mijn huid, vert. Sjaak de Jong en Christien Jonkheer (Bert
Bakker)
Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar)
V.S. Naipaul, A Way in the World (Heinemann) [vert. Atlas]
Salman Rushdie, Oost, west, vert. Eugène Dabekaussen en Tilly Maters (Contact)
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Hans Sahl, Memoires van een moralist, vert. W. Hansen (Atlas)

Ed Schilders (de Volkskrant)
1 Kees Fens, Handgroot. Postscripta bij boeken lezen (Thomas Rap)
2 Frans van Dooren (samenst. en vert.), Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse
poëzie (Ambo)
3 Giacomo Casanova, De jacht op geld en Een man van aanzien (Deel 5 en 6 van
De geschiedenis van mijn leven), vert. Theo Kars (Athenaeum - Polak & Van
Gennep)
4 Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)
5 Kees Fens, Leermeesters (Querido)
6 Atte Jongstra en Arjan Peters (samenst.), Dichten over dichten (Contact)
7 Michel Jouvet, De dromenweger, vert. Eef Gratama en Jelle Noorman (Contact)
8 Wim van Drimmelen (red.), Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke
Bibliotheek (Waanders)
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9 Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
10 Denis Healy, My Secret Planet. The Books in My Life (Penguin)

Gertjan van Schoonhoven (NRC Handelsblad)
Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan, 25ste druk (De Arbeiderspers)
Louis-Ferdinand Céline, Sterven of liegen, vert. Jan Versteeg (De Arbeiderspers)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Bret Easton Ellis, The Informers (Alfred A. Knopf)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Robert Hughes, De klaagcultuur, vert. Johan Hos (Balans/Kritak)
Bertien van Manen, A hundred summers, a hundred winters (De Verbeelding)
Blake Morrison, And When Did You Last See Your Father? (Granta Books)
[vertaling: En wanneer zag jij voor het laatst je vader? (Nijgh & Van Ditmar)]
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Laurens Spoor, Kwartsiet (Van Gennep)

Diny Schouten (Vrij Nederland)
Patsy Backx, Het verhaal van Stippie en Jan (Jenny de Jonge)
A.S. Byatt, The Matisse Stories (Chatto & Windus)
Bas Heijne, Vlees en bloed (Prometheus)
Lien Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars
in Laren en Blaricum 1880-1920 (Meulenhoff)
Huib van Opstal, Essay RG. Het fenomeen Hergé (Delange)
Claire Tomalin, Mrs Jordan's Profession (Viking)
Wim Wennekes, Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van
Miereveldstraat (De Bezige Bij/Bas Lubberhuizen)

Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer)
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks)
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John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtigals foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de Spiegel,
vert. Nicolaas Matsier (Van Goor)
Imre Kertész, Kaddisj voor een niet geboren kind, vert. Henry Kammer (Van
Gennep)
Maria Nurowska, Brieven der liefde, vert. Gerard Rasch (De Geus/EPO)

Bas Senstius (Het Parool)
1 Kanan Makiya, Verzwegen wreedheid. Nationalisme, dictatuur, opstand en het
Midden-Oosten, vert. Anneke van Ammelrooy (Bulaaq)
2 Mario Vargas Llosa, De vis in het water, vert. Aline Glastra van Loon
(Meulenhoff)
3 Bart Middelburg en Kurt van Es, Operatie Delta (L.J. Veen)
3 Ed van Thijn, Retour Den Haag (Van Gennep)
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5 Joseph Koenig, De bloedbruiden, vert. Hans van Cuijlenborg (Luitingh-Sijthoff)
6 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
6 Etienne van Heerden, Casspirs en campari's, vert. Riet de Jong-Goossens
(Meulenhoff)
8 Alexander Reeders, De Kreukelzone (De Harmonie)
9 Hard Gras 1 & 2 (L.J. Veen)
10 Richard Preston, Het killervirus, vert. Marjolein van Velzen (L.J. Veen)

Maarten Steenmeijer (Vrij Nederland)
1 Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels, vert. Adri Boon
(Meulenhoff)
2 Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)
3 Norman Lewis, Stemmen van de oude zee, vert. Marijke Versluys (Atlas)
4 Michel Tournier, Een vlaag van bezieling, vert. Jeanne Holierhoek (Meulenhoff)
5 Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks)
6 M. Keith Booker, Vargas Llosa among the Postmodernists (University of Florida
Press)
7 Juan José Saer, Het onuitwisbare, vert. Johanna Vuyk-Bosdriesz (Prometheus)
8 Ray Davies, X-Ray (Viking)
9 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
10 Roel Bentz van den Berg, De luchtgitaar (Meulenhoff)

Pieter Steinz (NRC Handelsblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Albert French, Billy, vert. Rien Verhoef (Balans)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
Joseph Heller, Closing Time (Simon & Schuster)
John Irving, A Son of the Circus (Random House) [vertaling: Een zoon van het
circus (Anthos)]
Mark Childress, Crazy in Alabama (Putnam's/Viking) [vertaling: Waanzin in
Alabama (Het Spectrum)]
Linda Sunshine (ed.), The Illustrated Woody Allen Reader (Jonathan Cape)
François Taillandier, Mémoires de Monte-Cristo
Harold Brodkey, Profane Friendship (Jonathan Cape) [vertaling verschijnt bij
Arena]
Adriaan van Dis, Indiscbe duinen (Meulenhoff)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
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Jos Stijfs (De Limburger)
Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de Spiegel,
vert. Nicolaas Matsier (Van Goor)
Louis-Ferdinand Céline, Sterven of liegen, vert. Jan Versteeg (De Arbeiderspers)
Wim van Drimmelen (red.), Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke
Bibliotheek (Waanders)
Edda, vert. Marcel Otten (Ambo)
Romesh Gunesekera, Rif, vert. Ronald Jonkers (Nijgh & Van Ditmar)
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Nag Hammadi-geschriften. Deel 1, vert. Willem Glaudemansen en Jacob
Slavenburg (Ankh-Hermes)
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Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek van leven en sterven, vert. Rigpa
Vertaalcollectief (Servire)

Aleid Truijens (Elsevier)
Amy Bloom, Kom tot mij, vert. Paul Syrier (Nijgh & Van Ditmar)
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff)
Carl Friedman, Twee koffers vol (Van Oorschot)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
J. Meyers, Domela, een hemel op aarde (De Arbeiderspers)
Eca de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers)
Gerard Reve, Brieven aan Josine M. 1959-1982. (L.J. Veen)
Philip Roth, Operatie Shylock, vert. Else Hoog (Meulenhoff)
Frida Vogels, De harde kern 2 (Van Oorschot)

Agnès Van Emelen (nwt)
Louis Aragon, Aurélien (Gallimard)
Elisabeth Badinter, XY. Over de mannelijke identiteit, vert. Walter Hünd
(Contact)
Walter van den Broeck, Amanda en de widowmaker (De Bezige Bij)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Charles Ducal en Kamiel Vanhole, Over de voorrang van rechts (EPO)
Max Frisch, Stiller, vert. Margot Klaarhamer (Meulenhoff)
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
Milan Kundera, Les testaments trahis (Gallimard) [vertaling: Verraden
testamenten (Ambo)]
Eric de Kuyper, Dag stoel naast de tafel (SUN)
Patricia de Martelaere, De staart (Meulenhoff)

John Vervoort (Het Nieuwsblad)
1
2
3
4
5
6
7

Richard Avedon, An Autobiography (Random House)
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers)
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
Patrick Chamoiseau, Texaco, vert. Ernst van Altena (Ambo/Novib/NCOS)
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers)
Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
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8 Caleb Carr, De ontmaskering, vert. Bob Snoyink (BZZTÔH)
9 Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
10 Cormac McCarthy, Kind van God, vert. Guido Golüke (De Arbeiderspers)

Gertjan Vincent (Trouw)
1 Austin Wright, Het schreeuwen van de nacht, vert. Auke Leistra (De
Arbeiderspers)
2 Cormac McCarthy, Al de mooie paarden, vert. Ko Kooman (De Arbeiderspers)
3 Albert French, Billy, vert. Rien Verhoef (Balans)
4 Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
5 Joan Brady, Een daad van geweld, vert. Kathleen Rutten (De Geus/EPO)
6 Frank Conroy, Body & Soul (Penguin)
7 Joseph Conrad, Hart der duisternis, vert. Bas Heijne (L.J. Veen)
8 Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar)
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9 Alexander Stuart, De gevarenzone, vert. Koos Hageraats (BZZTÔH)
10 David Gates, Jernigan, vert. Piet Dal (Goossens/Manteau)

Mark Vlaeminck (Het Nienwshlad)
1 Michael Golding, Simpele gebeden, vert. Anneke van Lamsweerde (Bodoni)
2 Jane Urquhart, In een andere wereld, vert. Marion Op den Camp en Maxim de
Winter (Bert Bakker)
3 Caryl Phillips, De rivier over, vert. René Kurpershoek (De Bezige Bij)
4 Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
5 Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels, vert. Adri Boon
(Meulenhoff)
6 Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers)
7 Herman Brusselmans, Het oude nieuws van deze tijden (Prometheus)
8 Marcella Baete, Kasterbant (Prometheus)
9 Mustafa Stitou, Mijn vormen (Arena)
10 Jostein Gaarder, De wereld van Sofie, vert. Janke Klok, Lucy Pijttersen, Kim
Snoeijingen Paula Stevens (Houtekiet/Fontein)

Jacq Vogelaar (De Groene Amsterdammer)
1 Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
2 Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij)
3 Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de Spiegel,
vert. Nicolaas Matsier (Van Goor)
4 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
5 Roberto Calasso, De ondergang van Kasj, vert. Els van der Pluym
(Wereldbibliotheek)
6 Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
7 Fernando del Paso, Palinarus van Mexico, vert. Ton Ceelen en Margriet Muris
(Ambo/Novib/NCOS)
8 Daniël Robberechts, T T. Nagelaten werk (Kritak)
9 Toon Tellegen, Mijn vader (Querido)
10 birger sellin, ik wil geen inmij meer zijn. berichten uit een autistische kerker
(Thoth)

Marjoleine de Vos (NRC Handelsblad)
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1 Zbigniew Herbert, Rapport uit een belegerde stad, vert. Gerard Rasch (De
Bezige Bij)
2 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
3 Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot)
4 Tonnus Oosterhof, Het dikke hart (De Bezige Bij)
5 Willem G. van Maanen, Vertelde tijd (De Prom)
6 Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido)
7 David Grossman, Grammatica van hetgevoel, vert. Hilde Pach (Contact)
8 Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff)
9 Toon Tellegen, Mijn vader (Querido)
10 Göran Tunström, De dief, vert. Bertie van der Meij (De Bezige Bij)

Jeroen Vullings (Vrij Nederland)
1
2
3
4
5

Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Willem Brakman, Late vereffening (Querido)
Willem Brakman, Een goede zaak (Querido)
Arie van den Berg, Blijmoedig aan het graf te denken (Atlas)
Maurice Scève, Délie. Beeld van allerhoogste deugd, vert. Robert de
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6
7
8
9
10

Does (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Paul Auster, Mr. Vertigo, vert. Mea Flothuis (De Arbeiderpers)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers)

Hans Werkman (Nederlands Dagblad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Koos van Zomeren, Het eeuwige leven (De Arbeiderspers)
Leo Pleysier, De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij)
Hella S. Haasse, Transit (CPNB)
Jacqueline van der Waals, Verzamelde Gedicbten (De Groot Goudriaan)
D. Holwerda, e.a., Paulus zien lutje braiven (Stichting 't Grunneger Bouk)
Jan Willem Schulte Nordholt, Aan mijn tongval te horen (De Prom)
Ida De Ridder, Willem Elsschot, mijn vader (Nijgh & Van Ditmar)
Jeroen Brouwers, Steeds dezelfde zon (De Arbeiderspers)
Arno Bohlmeijer, Aan een engel die nieuw is (De Arbeiderspers)
Janet Beekman, Tijd in overvloed voor mijn gedachten. Dagboeknotities van
een kankerpatiënte (Bigot & Van Rossum

Rudi Wester (Vrij Nederland)
1 Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden, samenst. Teake
Oppewal en Pier Boorsma (Meulenhoff)
2 Albert Camus, Le premier homme (Gallimard) [vertaling verschijnt bij De
Bezige Bij]
3 Henry Roth, A Star Shines over Mt. Morris Park (St. Martin's Press) [vertaling
verschijnt bij De Bezige Bij]
4 Pramoedya Ananta Toer, In de fuik, vert. Alfred Helm en Angela Rookmaaker
(De Geus)
5 James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij)
6 Marie Ndiaye, Lieve familie, vert. Jeanne Holierhoek (De Geus)
7 Doris Lessing, Onder mijn huid, vert. Sjaak de Jong en Christien Jonkheer (Bert
Bakker)
8 Tahar Ben Jelloun, L'Homme rompu (Seuil) [vertaling verschijnt bij De Geus]
9 Michel Tournier, Een vlaag van bezieling, vert. Jeanne Holierhoek (Meulenhoff)
10 Richard Klein, De goddelijke sigaret, vert. Auke Leistra (Arena)
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Peter Zonderland (Utrechts Nieuwsblad)
1 Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers)
2 K. Michel, Boem de nacht (Meulenhoff)
3 Lars Gustafsson, De namiddag van een tegelzetter, vert. Elina van der Heijden
en Wiveca Jongeneel (De Bezige Bij)
4 Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
5 J. Bernlef, Vreemde wil (Querido)
6 Arjen Duinker, De gevelreiniger en anderen (Meulenhoff)
7 Dirk van Weelden, Antonius Servadac (De Bezige Bij)
8 John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij)
9 Dirk van Bastelaere, Diep in Amerika (Atlas)
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Ad Zuiderent (Trouw)
Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido)
Benno Barnard, Tijdgenoten (Atlas)
P.C. Hooft, Lyrische poëzie (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
A.E. Housman, Een jongen van het land, vert. W. Jonker (Van Oorschot)
Atte Jongstra en Arjan Peters (samenst.), Dichten over dichten (Contact)
B.B. Lasarus [=Breyten Breytenbach], 'n Seisoen in die Paradys (Perskor)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff)
Jan H. Mysjkin (samenst. en vert.), Geboorten van het vers. Levende Franse
poëzie (Poëziecentrum)
D.J. Opperman, Versamelde Poësie (Tafelberg/Human & Rousscau)

Joost Zwagerman (Vrij Nederland)
Nicholson Baker, The Fermata (Random House) [vertaling: De fermate (Nijgh
& Van Ditmar)]
Saul Bellow, It All Adds Up (Secker & Warburg)
Alain de Botton, De romantische school, vert. Maarten Polman (Atlas)
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij)
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff)
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers)
Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij)
Adriaan Morriën, De vinger van een dooie mof (Van Oorschot)

Gerrit Jan Zwier (Leeuwarder Courant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Piero Camporesi, Het onvergankelijke vlees, vert. Annie van Rest (SUN)
Jean-Paul Kauffmann, Kerguelen, vert. Jelle Noorman (Atlas)
Kerstin Ekman, Zwart water, vert. Mariyet Senders (Bert Bakker)
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido)
Hermine de Graaf, Vijf broden en drie vissen (Meulenhoff)
Jan de Hartog, De buitenboei (De Prom)
Nico Dros, Familiezaken (Van Oorschot)
Eerde Beulakker, Naar koude kusten (Hollandia)
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido)
Jan Siebelink, Laatste schooldag (Meulenhoff)

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

Mekka. Jaarboek voor lezers. Jaargang 1995

219

6.3 Mekka's Honderd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
32
34
35

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (De Bezige Bij) 208,5
Thomas Rosenboom, Gewassen vlees (Querido) 130,5
A.F.Th. van der Heijden, Asbestemming (Querido) 128
Charlotte Mutsaers, Rachels rokje (Meulenhoff) 127
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar) 112
Adriaan van Dis, Indische duinen (Meulenhoff) 99
James Joyce, Ulysses, vert. Paul Claes en Mon Nys (De Bezige Bij) 73,5
Hugo Claus, Gedichten 1948-1993 (De Bezige Bij) 59
Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in
1000 en enige bladzijden (Bert Bakker) 56,5
Lucebert, Van de maltentige losbol (De Bezige Bij) 55,5
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw, vert. Gerard Cruys (Meulenhoff) 50
Daniël Robberechts, T T Nagelaten werk (Kritak) 48
Willem Jan Otten, De letterpiloot (Van Oorschot) 44,5
Hugo Claus, Belladonna (De Bezige Bij) 40,5
Joost Zwagerman, De buitenvrouw (De Arbeiderspers) 39,5
John Berger, En onze gezichten, mijn hart, vluchtigals foto's, vert. Sjaak
Commandeur (De Bezige Bij) 38
Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (De Bezige Bij) 36,5
Willem Jan Otten, Ons mankeert niets (Van Oorschot) 36,5
Giorgio Bassani, De tuin van de Finzi-Contini's, vert. Joke Traats (Meulenhoff)
36
Blake Morrison, En wanneer zag jij voor het laatst je vader?, vert. Ronald
Cohen (Nijgh & Van Ditmar) 34,5
Guido van Heulendonk, De vooravond (De Arbeiderspers) 32,5
Gabriel García Márquez, Over de liefde en andere duivels, vert. Adri Boon
(Meulenhoff) 32
Doeschka Meijsing, Beste vriend (Querido) 29,5
Eça de Queiroz, Neef Bazilio, vert. Harrie Lemmens (De Arbeiderspers) 29
Albert French, Billy, vert. Rien Verhoef (Balans) 28
Roberto Arlt, De vlammenwerpers, vert. Mariolein Sabarte Belacortu (Coppens
& Frenks) 27,5
Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de Spiegel,
vert. Nicolaas Matsier (Van Goor) 25,5
Herman de Coninck, Intimiteit onder de melkweg (De Arbeiderspers) 25
Doris Lessing, Onder mijn huid, vert. Sjaak de Jong en Christien Jonkheer (Bert
Bakker) 25
V.S. Naipaul, A Way in the World (Heinemann) 25
Luuk Gruwez, Vuile manieren (De Arbeiderspers) 24,5
Frans van Dooren (samenst. en vert.), Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse
poëzie (Ambo) 23,5
Stefan Hertmans, Naar Merelbeke (Meulenhoff/Kritak) 23,5
John Irving, Een zoon van het circus, vert. Sjaak Commandeur (Anthos) 23
Imre Kertész, Kaddisj voor een niet geboren kind, vert. Henry Kammer (Van
Gennep) 22,5
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37 Anna Enquist, Het meesterstuk (De Arbeiderspers) 21,5
38 Louis-Ferdinand Céline, Sterven of liegen, vert. Jan Versteeg (De Arbeiderspers)
20
39 Douglas Coupland, Leven na God, vert. Gerda Baardman (Meulenhoff) 19,5
40 Albert Camus, Le premier homme (Gallimard) 19
40 Paul Mennes, Tox (Nijgh & Van Ditmar/Dedalus) 19
40 Erik Vlaminck, Wolven huilen (Wereldbibliotheek) 19
43 J. Bernlef, Vreemde wil (Querido) 18.5
43 Eric de Kuyper, Te vroeg... te laat... (SUN) 18,5
45 Robert Anker, Volledig ontstemde piano (Querido) 18
45 Vladimir Nabokov, Lolita, vert. Rien Verhoef (De Bezige Bij) 18
45 Nelleke Noordervliet, De naam van de vader (Meulenhoff) 18
48 Kerstin Ekman, Zwart water, vert. Mariyet Senders (Bert Bakker) 17,5
49 Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren (De Arbeiderspers) 17
49 Cormac McCarthy, Al de mooie paarden, vert. Ko Kooman (De Arbeiderspers)
17
51 Juan Filloy, Op Oloop, vert. Arie van der Wal (Coppens & Frenks) 16,5
51 Hans Sahl, Memoires van een moralist, vert. W. Hansen (Atlas) 16,5
53 Valery Larbaud, A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair, vert. Paul de
Bruin (Ambo) 16
53 Koos van Zomeren, Het eeuwige leven (De Arbeiderspers) 16
55 Willem Brakman, Een goede zaak (Querido) 15,5
55 Etienne van Heerden, Casspirs en campari's, vert. Riet de Jong-Goossens
(Meulenhoff) 15,5
55 Lien Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars
in Laren en Blaricum 1880-1920 (Meulenhoff) 15,5
55 Meir Shalev, De vier maaltijden, vert. Ruben Verhasselt (Arena) 15,5
59 Armando en Peter Vos, De sprookjes (Leopold) 14,5
59 Jeroen Brouwers, Vlaamse leeuwen (De Arbeiderspers) 14,5
59 Tim Krabbé, Vertraging (Bert Bakker) 14,5
62 Piero Camporesi, Het onvergankelijke vlees, vert. Annie van Rest (SUN) 14
62 J.F. Vogelaar, Striptease van een ui (De Bezige Bij) 14
64 Nicholson Baker, De fermate, vert. Rob van Moppes (Nijgh & Van Ditmar)
13,5
64 Nadine Gordimer, Niemand die me vergezelt, vert. Heleen ten Holt (Bert Bakker)
13,5
64 Lars Gustafsson, De namiddag van een tegelzetter, vert. Elina van der Heijden
en Wiveca Jongeneel (De Bezige Bij) 13,5
64 Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit
(Hanser) 13,5
68 Paul Auster, Mr. Vertigo, vert. Mea Flothuis (De Arbeiderspers) 13
68 Arie van den Berg, Blijmoedig aan het graf te denken (Atlas) 13
68 Arie Storm, Hémans duik (De Arbeiderspers) 13
68 Junichiro Tanizaki, Stille sneeuwval, vert. Jacques Westerhoven (Meulenhoff)
13
68 Toon Tellegen, Twee oude vrouwtjes (Querido) 13
73 H.M. van den Brink, De dertig dagen van Sint Isidoor (Meulenhoff) 12,5
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73 Pramoedya Ananta Toer, In de fuik, vert. Alfred Helm en Angela Rookmaaker
(De Geus) 12,5
75 Giacomo Casanova, De jacht op geld, vert. Theo Kars (Athenaeum - Polak &
Van Gennep) 12
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75
77
77
77
77
77
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
92
92
92
92
92
92
92
92
100

P.F. Thomése, Heldenjaren (Querido) 12
Benno Barnard, Tijdgenoten (Atlas) 11,5
G.L. Durlacher, Quarantaine (Meulenhoff) 11,5
Kees Fens, Leermeesters (Querido) 11.5
Willem G. van Maanen, Vertelde tijd (De Prom) 11,5
M.M. Schoenmakers, Stroomafwaarts en stroomopwaarts (De Bezige Bij) 11,5
Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan, 25ste druk (De Arbeiderspers) 11
Alain de Botton, De romantische school, vert. Maarten Polman (Atlas) 11
Harold Brodkey, Profane Friendship (Jonathan Cape) 11
Jostein Gaarder, De wereld van Sofie, vert. Janke Klok, Lucy Pijttersen, Kim
Snoeijing en Paula Stevens (Houtekiet/Fontein) 11
Kristien Hemmerechts, Lang geleden (Atlas) 11
P.C. Hooft, Lyrische poëzie (Athenaeum - Polak & Van Gennep) 11
Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse (Ambo) 11
Herta Müller, Herztier (Rowohlt) 11
De reis van Sint Brandaan, vert. Willem Wilmink (Bert Bakker/Prometheus)
11
Dirk van Weelden, Antonius Servadac (De Bezige Bij) 11
Herman Brusselmans, Het oude nieuws van deze tijden (Prometheus) 10,5
Arjen Duinker, De gevelreiniger en anderen (Meulenhoff) 10,5
Romesh Gunesekera, Rif, vert. Ronald Jonkers (Nijgh & Van Ditmar) 10,5
Alan Hollinghurst, The Folding Star (Chatto Sc Windus) 10,5
Atte Jongstra en Arjan Peters (samenst.), Dichten over dichten (Contact) 10,5
Theo Thijssen, Verzameld werk. Deel 1 (Thomas Rap/Athenaeum - Polak &
Van Gennep) 10,5
Vergilius, Het boerenbedrijf, vert. Ida Gerhardt (Athenaeum - Polak & Van
Gennep) 10,5
Jeanette Winterson, Kunst & leugens, vert. Gerrit de Blaauw (Contact) 10,5
Joseph Conrad, Hart der duisternis, vert. Bas Heijne (L.J. Veen) 10⅓

Mekka's Honderd is dit jaar samengesteld door 81* Vlaamse en Nederlandse
recensenten (vorig jaar waren dat er 70 en het jaar daarvoor 71). Zij noemden in
totaal 424 titels (vorig jaar 374 en het jaar daarvoor 382). De overtuigende winnaar
is Nicolaas Matsier geworden met de roman Gesloten huis: met 208,5 punten sloeg
hij een enorm gat met de rest van het veld. Vorig jaar was dat wel anders, toen won
De verborgen geschiedenis van Donna Tartt nipt met ‘slechts’ 80,5 punten (het jaar
dáár weer voor behaalde Mulisch' De ontdekking van de hemel de overwinning met
212 punten). Matsiers net níet voor de AKO Literatuurprijs 1994 bekroonde roman
bouwde een voorsprong op de nummer twee op van maar liefst 78 punten. Theo
Hakkert (Tubantia) was een van de recensenten die de winnaar van Mekka's Honderd
ook als hoogste op zijn eigen lijstje opvoerde, met als motivatie: ‘De eerste plaats
voor Nicolaas Matsier is geenszins bedoeld als compensatie voor het AKO-debâcle.
Gesloten huis is een perfect gecomponeerd spel rond het thema herinnering. Het
boek is van internationale klasse.’
*

Een van de 82 lijstjes kwam te laat bij de redactie binnen om nog in Mekka's Honderd
verwerkt te kunnen worden.
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De tweede plaats wordt ingenomen door Gewassen vlees van Thomas Rosenboom,
die in een nek-aan-nek-race A.F.Th. van der Heijdens Asbestemming en Charlotte
Mutsaers' Rachels rok/e versloeg. Jeroen Vullings (Vrij Nederland) liet zich bij het
opvoeren van Gewassen vlees als zijn nummer één wél leiden door een gevoel van
onvrede: ‘Wat mij bij de gang van zaken rond de AKO-Prijs '94 nog het meest
verbaasde, was dat Gewassen vlees zelfs niet genomineerd is. Dat is niet alleen
onterecht, maar vooral jammer omdat Thomas Rosenbooms lijvige meesterwerk die
extra publiciteit vast goed kan gebruiken. Ga maar na: zo'n dik (en duur) boek van
een relatief onbekend talent, wie leest dat? Daarom deze Mekka-nominatie, als doekje
voor het bloeden.’ Wie vóór Rosenbooms Gewassen vlees is, is er meteen ook heel
erg voor, zoals ook al op te maken viel uit de eindejaarslijstjes in Vrij Nederland
(24-12). Maarten van Buuren ventileerde daar de volgende mening: ‘Alle andere
boeken worden in de schaduw gesteld door Gewassen vlees van Thomas Rosenboom.
Wat een boek! Lang voordat de AKO-jury zich (in een Rosenboom-achtige seance)
belachelijk maakte, had ze zichzelf al gediskwalificeerd door deze onvergetelijke
roman over het hoofd te zien. Gewassen vlees is een gistend mengsel van tegendelen,
een apocalyptische farce. Hoe vaak hebben mijn tenen niet krom gestaan als Willem
Augustijn van Donck voor de zoveelste keer te kakken werd gezet (de uitdrukking
is hier heus op zijn plaats). Met hoeveel spanning heb ik toch doorgelezen,
meegesleept door de weergaloze stijl van de schrijver die zich wat mij betreft de
belangrijkste romanschrijver van Nederland mag noemen.’
Na Asbestemming van A.F.Th. van der Heijden en Rachels rokje van Charlotte
Mutsaers - van beide boeken mag het geen verrassing heten dat ze zo hoog in Mekka's
Honderd eindigden - volgt Arnon Grunberg met Blauwe maandagen. Nadat het
‘gewone’ lezerspubliek deze roman massaal in huis heeft gehaald, is hij nu dus ook
door de literaire kritiek uitgeroepen tot hét prozadebuut van 1994. De andere
oorspronkelijk Nederlandstalige prozadebuten in deze lijst zijn Het meesterstuk van
Anna Enquist, Tox van Paul Mennes en Hémans duik van Arie Storm.
Opmerkelijk hoge noteringen zijn weggelegd voor Tonnus Oosterhoff met Het
dikke hart en Guido van Heulendonk met De vooravond. Hetzelfde geldt, en in
misschien nog wel sterkere mate, voor Daniël Robberechts, wiens nagelaten werk
volgens Cyrille Offermans (De Groene Amsterdammer) misschien niet ‘de mooiste,
de geestigste, de spannendste, de briljantste’ maar wel ‘de belangrijkste uitgave van
1994’ is. Offermans vervolgt: ‘Ik heb altijd ernstige twijfels gehad over dit project,
maar nu het er eindelijk is - postuum, onvoltooid - moet ik zeggen dat mijn scepsis
op wezenlijke punten misplaatst was. Dat Robberechts geen uitgever heeft kunnen
vinden voor de twee voltooide delen van dit boek is niet alleen onbegrijpelijk, het is
ook een regelrechte en niet meer goed te maken schande.’
Oorspronkelijk Nederlandstalig werk is met maar liefst negen titels sterk in de toptien
vertegenwoordigd. Alleen James Joyce wist zich hier - als eerste buitenlander op de
zevende plaats - tussen te dringen. In de tophonderd is de verhouding oorspronkelijk
Nederlandstalig werk en vertaalde of buitenlandse literatuur 56 tegen 44. Deze
getallen bevestigen de opmerking van Ed van Eeden (Utrechts Nieuwsblad), die
meent dat er vooral dit najaar een ‘stortvloed aan goede Nederlandstalige literatuur’
is ver-
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schenen. Ook Yves van Kempen (De Groene Amsterdammer) vindt dat er sprake
was van ‘een rijk jaar in de Nederlandse literatuur’. Frans Ruiter (Vrij Nederland)
keek er echter allemaal niet zo van op: ‘een aantal goede romans dit jaar, maar geen
echt grote verrassingen, wat mij betreft.’
Tot de honderd uitverkoren boeken behoren twaalf dichtbundels (vorig jaar tien
en het jaar daarvoor ook twaalf). Dat de Boekenweek in 1994 in het teken van
gedichten en verzen stond, heeft dit aantal dus niet echt heel schokkend kunnen
opvoeren. Wel zijn Claus, Komrij en Lucebert - met noteringen op respectievelijk
de achtste, de negende en de tiende plaats - hoog in het klassement terug te vinden.
Van de 88 overige titels kunnen er slechts 8 strikt genomen tot de nonfictie gerekend
worden, al moet hierbij gezegd worden dat de scheidslijn tussen fictie en non-fictie
niet altijd even makkelijk te trekken valt. Verder zijn er twee kinderboeken in het
klassement terug te vinden: De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de
Spiegel van Lewis Carroll in de vertaling van Nicolaas Matsier (weer hij) en De
sprookjes van Armando en Peter Vos.
De in Mekka's Honderd terechtgekomen boeken zijn uitgegeven door 34
verschillende uitgevers (vorig jaar 32, het jaar daarvoor 30). De uitgeverstoptien ziet
er als volgt uit: 1. De Arbeiderspers en Meulenhoff (14X, waarvan de laatste 1x in
samenwerking met Kritak); 3. De Bezige Bij (12x); 4. Querido (9x); 5. Bert Bakker
(6x, waarvan 1x in samenwerking met Prometheus); 6. Atlas en Nijgh & Van Ditmar
(5x, waarvan de laatste 1x in samenwerking met Dedalus); 8. Athenaeum - Polak &
Van Gennep (4x, waarvan 1x in samenwerking met Thomas Rap); 9. Ambo en Van
Oorschot (3x). De Arbeiderspers is dus, na een jaar vertoefd te hebben op de derde
plaats, weer terug aan de top, zij het dat die positie gedeeld moet worden met
Meulenhoff. De Bezige Bij zakte in haar jubileumjaar van één naar drie. Maar bij
de twaalf titels die deze uitgeverij bijdroeg aan Mekka's Honderd zit wél de algehele
winnaar - Nicolaas Matsier wordt immers bij De Bezige Bij uitgegeven - terwijl de
eerste titel van De Arbeiderspers, De buitenvrouw van Joost Zwagerman, pas op de
vijftiende plaats terug is te vinden.
In Mekka's Honderd zijn slechts 13 boeken door een vrouw geschreven; dat is er één
minder dan vorig jaar. Toen al vonden wij dat er sprake was van een opmerkelijk
laag vrouwelijk aandeel. Wij wierpen op dat dit misschien kwam doordat er zo weinig
vrouwelijke recensenten meegedaan hadden aan Mekka's Honderd: slechts twintig
procent. Dit jaar hebben we er twee procent vrouwelijke recensenten bij weten te
krijgen, en in plaats van een stijging heeft dit een daling tot gevolg gehad. Ger Groot
(NRC Handelsblad) verbaast dit niets. De brief die hij bij zijn toptien voegde, bevat
behartenswaardige kritiek. Hij stoort zich aan onze ‘onvervroren suggestie dat critici
zich in hun oordeel door geslachtelijke vooroordelen zouden laten leiden (en waarom
niet door andere vooroordelen: raciale, nationale, religieuze, klassicistische...?) Ik
kan uw woorden [vorig jaar in Mekka, blz. 229-230] niet anders interpreteren dan
dat er een rechtstreeks verband zou bestaan tussen het geslacht van de criticus en het
oordeel over het boek in het licht van het geslacht van de auteur. Dat getuigt van zo
weinig fiducie in de criticus dat men zich afvraagt waarom u überhaupt nog in hun
mening geïnteresseerd bent [...]. Alstublieft, schrijft u dit jaar in uw jaarboek niet
meer van dit soort gekkigheid.’
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Wij doen ons best en willen zeker niet indruk wekken dat we in de mening van de
ene criticus meer geïnteresseerd zijn dan in die van de andere. Alle recensenten zijn
ons even lief.
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Ackroyd, Peter 206
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Akker, Wiljan van den 84, 108, 131
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Alleene, Carlos 196
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Altena, Herman 211
Amerongen, Martin van 9
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Andriesse, Peter 79
Andriessen, Frans 43
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Anstadt, Sera 75
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Appel, René 79
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Aragon, Louis 215
Arion, Frank Martinus 108
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Badsey, Stephen 191
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Balzac, Honoré de 92, 119
Banville, John 63, 106
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Barthes, Roland 90, 122
Bassani, Giorgio 194, 204, 206, 207, 208, 210, 219
Bastelaere, Dirk van 199, 217
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Baudelaire, Charles 117, 131
Bazen, Roel 185, 187, 191
Beatrix, koningin 32
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Beckett, Samuel 93
Beckman, Thea 193
Beek, Annet van 200
Beek, Ellen 197
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Beentjes, Ria 191
Beers, Paul 131, 197, 206
Beijnum, Kees van 80, 102
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Bellos, David 208
Bellow, Saul 106, 218
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Berg, W. van den 108
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Bergh, H. van den 107
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Bie, Wim de 80, 124, 185, 187, 191
Biedermann, Hans 205
Bielefeldt, Inge 75
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Bijman, Leontine 132
Bijns, Anna 58
Bilderdijk, Willem 108
Bindervoet, Erik 19
Blaauw, Gerrit de 203, 221
Blake, William 117
Blaman, Anna 105
Blanchot, Maurice 197
Bles, Noud 80
Blink, Inge van den 28, 197
Bloch, Robert 66
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