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1. Abstract 

De Nederlandstalige literatuur is niet enkel gebonden aan de Nederlandse en Vlaamse 

grenzen. Ook in het buitenland zijn de Nederlandse titels in de boekenwinkels te vinden. Het 

vertaald worden is echter niet vanzelfsprekend. Maar een klein gedeelte van de jaarlijkse 

Nederlandstalige productie wordt uiteindelijk vertaald. Maar hoe wordt besloten welke 

boeken voor vertaling in aanmerking komen? 

 In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van bepaalde 

randvoorwaarden waaraan een auteur en een titel moeten voldoen om vertaald te worden. Is er 

sprake van een vaste set eigenschappen? Zo ja, welke eisen zijn er? 

 Dit onderzoek focust zich, in verband met het inperken van het corpus, enkel op de 

Nederlandstalige fictie die oorspronkelijk gepubliceerd is in 2013. Het corpus van in totaal 

tweeëndertig vertaalde auteurs wordt aan de hand van een kwantitatieve analyse onderzocht 

aan de hand van vragen over de auteur, de titel, de vertalingen die uiteindelijk zijn 

uitgebracht, de promotiemiddelen die gebruikt zijn en de professionele en niet-professionele 

receptie. Aan de hand van deze kwantitatieve analyse wordt er in de aansluitende kwalitatieve 

analyse gezocht naar overeenkomsten tussen de auteurs en titels uit het corpus. Dit wordt 

gedaan aan de hand van de informatie van het Letterenfonds, een instituut die in 

samenwerking met Het Vlaamse Fonds voor de Letteren, actief inspeelt op de buitenlandse 

markt en de plek van de Nederlandse literatuur daarin. Aan de hand van deze twee analyses 

kan de conclusie worden getrokken dat het corpus een grote verscheidenheid kent en dat de 

Nederlandse literatuur in het buitenland heel divers vertegenwoordigd wordt. 
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2. Inleiding 

Een groot deel van de in Nederland uitgebrachte literatuur bestaat uit vertaalde werken. 

Daarentegen zijn er ook veel werken die vanuit het Nederlands vertaald worden en waarmee 

Nederlandstalige auteurs internationale bekendheid behalen. Het is echter vaak niet duidelijk 

waarom bepaalde boeken wel en andere boeken niet vertaald worden. Daarnaast valt op dat 

populariteit in het eigen taalgebied nog niet gelijk staat aan een groot vertaalsucces. De 

Avonden van Gerard Reve werd pas in 2016 vertaald naar het Engels hoewel het in Nederland 

al jarenlang als een van de beste, zo niet dé beste, roman van eigen bodem wordt gezien.1 De 

voorwaarden aan vertalingen en het vertaald worden lijken daarom nauwelijks eenduidig te 

definiëren. Daarom valt ook de vraag te stellen of er wel sprake is van bepaalde 

randvoorwaarden waaraan een titel of een auteur aan moet voldoen of dat het enkel toeval is 

dat een bepaald werk wordt gekozen om vertaald te worden en andere werken links blijven 

liggen. 

Vertaald werk en vertaalde auteurs zijn veelvuldig onderwerp geweest van onderzoek, 

zowel voor gepubliceerd onderzoek als voor scriptieonderzoek van studenten. Dit onderzoek 

zal toch een nieuwe kant belichten van het vertaallandschap van de Nederlandse literatuur. 

In de grote hoeveelheid onderzoeken is er vaak aandacht voor historisch  vertaald werk 

en titels die vanuit andere talen naar het Nederlands vertaald worden.2 Daarnaast wordt er ook 

veelvuldig aandacht besteed aan één taalgebied waarin de Nederlandse literatuur vertaald is. 

Deze onderzoeken hebben echter ook voor dit onderzoek veel te bieden, omdat er met name 

veel interessante secundaire literatuur wordt voorgesteld die ook voor deze scriptie naar het 

hedendaagse vertaallandschap van belang kan zijn. De scriptie Twee leeuwen op een kussen. 

De Nederlands-Vlaamse literatuur in het buitenland: de Stichting voor Vertalingen van 

Meriel Benjamins geeft ook een historisch beeld van de geschiedenis van het vertalen in 

Nederland en Vlaanderen en de samenwerking tussen de twee landen die daarmee gepaard 

                                                           
1 Geuze, Suzanne. “De Avonden van Gerard Reve krijgt Engelse vertaling.” De Volkskrant. 12 

februari 2015. http://www.volkskrant.nl/boeken/de-avonden-van-gerard-reve-krijgt-engelse-

vertaling~a3850335/. 5 februari 2017. 
2 Op scriptiegebied is er veel aandacht voor historische analyses van vertaalde werken in Nederland. In een 

artikel van Adèle Nieuweboer, ‘De populairiteit van het vertaalde verhalend proza in 18e –eeuws Nederland en 

de rol van de boekhandel bij de praktijk van het vertalen’, wordt gezocht naar de invloed van buitenlandse 

werken in het Nederland van de 18e eeuw. De masterproef van Inez Aussems, ‘Vertaalstromen in beeld. Een 

overzicht van de in het Nederlands vertaalde kinder- en jeugdfictie tussen 2010 en 2015’ aan de Universiteit 

Leuven geeft een hedendaags tijdsbeeld, maar is opnieuw gefocust op het niet-oorspronkelijke Nederlandse 

werk. 

http://www.volkskrant.nl/boeken/de-avonden-van-gerard-reve-krijgt-engelse-vertaling~a3850335/
http://www.volkskrant.nl/boeken/de-avonden-van-gerard-reve-krijgt-engelse-vertaling~a3850335/
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ging. Hoewel dit onderzoek een duidelijk beeld geeft van de institutionele achtergrond van het 

vertalen in het Nederlands taalgebied, is er geen sprake van een kwantitatieve of kwalitatieve 

analyse van de vertaalde werken.  

 In 2006 verscheen het boek Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. 

Methode: onbekend. dat samengesteld is door Petra Broomans.3 In dit boek, dat een 

verzameling is van lezingen over de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied, 

wordt er door verschillende auteurs onderzoek gedaan naar een deel van de Nederlandse 

vertaalde werken. Zo doet Anders Bay onderzoek naar de Nederlandse literatuur in 

Denemarken, Sandra van Voorst bespreekt de Duitse kant van het verhaal en Jeroen van 

Engen kijkt naar de Slowaakse markt voor Nederlandse literatuur. Daarnaast geven 

verschillende auteurs aan wat de mogelijke problemen zijn met de Nederlandse literatuur  en 

de ‘Nederlandsheid’ daarvan en de gevolgen daarvan voor de vertalingen. Zoals de titel van 

het werk doet vermoeden is er geen vaste methode voor het onderzoek naar de vertaalde 

Nederlandse literatuur vast te stellen. Dit lijkt een negatieve conclusie voor het onderzoek 

voor deze scriptie, maar de verschillende hoofdstukken bieden mogelijke methodes die 

gebruikt kunnen worden voor dit onderzoek en daarnaast geven sommige auteurs redenen 

voor de onvertaalbaarheid van het Nederlands die mogelijk ook van invloed kan zijn op de 

conclusies die uit dit onderzoek zullen vloeien.  

 Een onderzoek dat echter van groot belang zal zijn voor dit scriptieonderzoek is 

“Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele mondialisering” van Johan 

Heilbron. Heilbron geeft in dit onderzoek onder andere een zeer uitgebreide kwantitatieve 

verslaggeving van de Nederlandse vertalingen met betrekking tot de talen, de genres en de 

auteurs die het meest voorkomen in de Nederlandse vertalingen. Het onderzoek is echter al 

wat verouderd, het is namelijk afkomstig uit 1995. Dit scriptieonderzoek wil een soortgelijke 

aanpak gebruiken voor de kwantitatieve analyse. Het verschil met Heilbrons onderzoek is dat 

dit onderzoek niet zozeer een beeld wil geven van het hele vertaalde literatuurveld van 

Nederland, maar zich voornamelijk wil focussen op de auteurs en de werken die vertaald 

worden om daarmee een aanzet geven aan het idee van en de vraag naar een aantal 

randvoorwaarden waaraan een vertaald werk een vertaalde auteur aan moet voldoen. 

                                                           
3 Broomans, Petra et.al. (red.), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend. 

Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied. Groningen: 

Barkhuis, 2006. 
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3. Probleemstelling 

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal zal staan is:  

Is het met betrekking tot de vertaalde Nederlandse fictie mogelijk te bepalen waar een 

Nederlandse auteur aan moet voldoen om vertaald te worden? Zo ja, welke impliciete en 

expliciete randvoorwaarden in relatie tot de auteur, het werk, de vertalingen, de promotie en 

de receptie spelen daarbij een rol? 

 

Deze onderzoeksvraag zal aan de hand van een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse 

beantwoord worden. Bij de kwantitatieve analyse zullen er verschillende vragen gesteld 

worden omtrent de auteurs en hun verschenen titels: 

1) Vragen gerelateerd aan de auteur 

- Is de auteur een man of een vrouw? 

- Wat is de leeftijd van de auteur op het moment dat de titel verschenen is? 

- Wat is de nationaliteit van de auteur?  

- Was de auteur voor de vertaling van het werk uit 2013 te karakteriseren als een 

Bekende Nederlander? 

2) Vragen gerelateerd aan de titel 

- Wat is het genre van de titel? 

- Bij welke uitgeverij is het boek verschenen? 

- Is de titel een debuut of zijn er eerdere titels verschenen van de auteur? 

- Is het boek herdrukt? Zo ja, hoeveel herdrukken zijn er verschenen? 

3) Vragen gerelateerd aan de vertalingen 

- Hoeveel vertalingen zijn er verschenen? 

- In welke talen is de titel vertaald?  

- Hoeveel tijd is er verstreken tussen het verschijnen van het oorspronkelijk 

Nederlandstalig werk en de eerste vertaling? 

4) Vragen gerelateerd aan de promotie 

- Heeft de titel literaire prijzen gewonnen voordat het vertaald werd? 

- Heeft de titel in De Bestseller 60-lijst van de CPNB gestaan voordat het 

vertaald werd? 

- Zijn zowel de auteur als de titel in de media zichtbaar geweest? Bijvoorbeeld 

bij: 
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● Het Boek van de Maand van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. 

● VPRO Boeken. 

5) Vragen gerelateerd aan de receptie 

- Zijn er recensies over de titel in de nationale dagbladen verschenen? Zo ja: 

● Hoeveel recensies zijn er verschenen? 

● In welke kranten zijn er recensies verschenen en op welke online platforms 

zijn de boeken aan bod gekomen? 

- Hoe zijn de titels op de digitale recensieplatforms beoordeeld? 

● Bol.com 

● Hebban 

● Tzum 

 

Vanuit de antwoorden op deze zestien vragen zal er in de kwalitatieve analyse onderzocht 

worden of er sprake is van een ideaal van de Nederlandse vertaalde auteur aan de hand van de 

organisatie die sterk betrokken is bij het uitbrengen van de vertalingen, Het Letterenfonds. De 

vragen zijn allemaal gerelateerd aan het proces en de activiteiten die voorafgaan aan het 

verschijnen van de vertaling. Vragen over de vertalingen en de nieuwsverslaggeving daarvan 

zullen dus niet behandeld worden. Hierbij zullen de auteurs en de titels uit het kwantitatieve 

deel van het onderzoek verbonden worden aan het Letterenfonds en het proces dat ten 

grondslag ligt aan de promotie van de titels in het buitenland. Dus, is het voor een vrouwelijke 

debutant die nauwelijks in de media verschenen is en voor een mannelijke oeuvreschrijver 

met een groot aantal positieve recensies even waarschijnlijk om vertaald te worden? Deze 

kwalitatieve analyse zal een algemeen beeld geven over de vertalingen en de gewenste 

voorwaarden.  

Mijn verwachtingen voor de resultaten van dit onderzoek zijn dat er wel degelijk 

sprake is van een aantal onderdelen die invloed kunnen uitoefenen op de vertaalbaarheid van 

een werk en een auteur en op de interesse die er vanuit het buitenland kan zijn. Ik denk echter 

dat niet alle vijf bovengenoemde categorieën hierbij een rol zullen spelen. Het zou natuurlijk 

interessant zijn als blijkt dat een auteur een man van vijftig jaar moet zijn die zijn romans 

uitgeeft bij Uitgeverij Prometheus om vertaald te worden, maar het is niet plausibel dat dit uit 

de resultaten zal blijken. Naar mijn idee zullen voornamelijk de categorieën ‘promotie’ en 

‘receptie’ van groot belang zijn bij de vraag of een boek voor vertaling in aanmerking komt. 

Het aantal recensies en het economisch kapitaalsucces zullen, naar mijn mening, de grootste 
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invloed uitoefenen op de kans op een vertaling. Daarnaast speelt de populariteit in Nederland 

een grote rol, zowel van de titel als van de auteur. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat een mooi 

debuut dat veel positieve receptie ontvangt evenveel kans heeft op een vertaling van een 

bekend en groot schrijver in Nederland. Dit is interessant, omdat het vertaald worden dan niet 

iets is waar auteurs naartoe werken, maar iets dat synchroon kan lopen aan de Nederlandse 

carrière van de auteur. 

Daarnaast verwacht ik ook dat er de vijf categorieën sterk onderhevig zullen zijn aan 

toeval. Het zal waarschijnlijk niet vreemd zijn dat twee titels uit het jaar 2013 evenveel 

recensies en media-aandacht krijgen, maar dat slechts één van de twee boeken vertaald zal 

worden. Het is echter interessant om dan te achterhalen waarom het andere boek niet in 

aanmerking is gekomen om vertaald te worden. 

Dit onderzoek moet, rekening houdend met het grote corpus, ingeperkt worden. Het is 

helaas niet mogelijk om in de gegeven tijd en in de grootte van dit onderzoek alle vertalingen 

van Nederlandse titels mee te nemen. Daarom is er gekozen voor één peiljaar waarin alle 

oorspronkelijk Nederlandstalige werken die verschenen zijn in dat jaar worden vergeleken 

met het aantal titels dat daarvan vertaald is. Er is gekozen voor het peiljaar 2013. Hier zijn 

twee redenen voor. Ten eerste wordt er rekening gehouden met de tijd die verstrijkt voordat 

een boek als vertaling uitgegeven wordt. Door te kiezen voor het jaar 2013 is het 

waarschijnlijk dat de boeken die verschenen zijn in dat jaar nu grotendeels al vertaald zijn. 

Het is echter niet mogelijk om dit compleet uit te sluiten. De Avonden van Reve bewijst dit. 

Ten tweede wordt er gekozen voor een jaar dat in de luwte ligt met betrekking tot grote 

literaire ontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gekozen voor het jaar 2016, hoewel 

het een actueel beeld zou geven van het vertaallandschap binnen het Nederlandse literaire 

veld, omdat Nederland en Vlaanderen het zwaartepunt vormden op de Buchmesse. Dit heeft 

grote invloed op het aantal vertalingen. 

 Het onderzoek zal verder afgebakend worden door enkel rekening te houden met de 

vertalingen van fictiewerken. Bij non-fictie worden er, naar mijn idee, andere eisen gesteld 

aan een boek om voor vertaling in aanmerking te komen. Zo zullen bijvoorbeeld boeken die 

inspelen op de actualiteit en boeken met een populair onderwerp interessant zijn om vertaald 

te worden. Hoewel fictie hier ook aan onderhevig kan zijn, is de invloed van de actualiteit 

minder groot.  
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 Aan de hand van de NBiV-database van de Koninklijke Bibliotheek kan het corpus 

voor dit onderzoek gemakkelijk samengesteld worden. Deze bronnen bieden de mogelijkheid 

om een overzicht te krijgen van alle vertaalde boeken en de talen waarin het boek vertaald is. 

Uit het vooronderzoek bleek echter dat de database van de KB niet compleet was. Daarom is 

daarnaast gebruik maakt van de Vertalingendatabase van Het Letterenfonds en de 

jaarverslagen van het Letterenfonds waar een compleet en actueel overzicht gegeven wordt 

van het vertaalde werk. Deze database wordt regelmatig aangevuld, dus het corpus zal 

regelmatig gecontroleerd moeten worden voor nieuwe titels. De laatste controle is uitgevoerd 

op 15 juni. Het is echter zeer waarschijnlijk dat in de periode na 15 juni nog meerdere 

vertalingen in aanmerking zijn gekomen voor het corpus. 
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4. Theoretisch en methodologisch kader 

Vertaalde werken zijn interessante actoren binnen het literaire veld. Naast dat er veel 

verschillende instituties betrokken zijn bij het vertalen en uitgeven van de vertaling, is er ook 

een directe band met de literaire velden van het buitenland. Voor dit onderzoek zal dan ook 

veelvuldig gebruikt gemaakt worden van Bourdieu’s veldtheorie en de daarbijbehorende 

begrippen die in zijn werk en ook in het werk van Van Rees en Dorleijn, specifiek over het 

Nederlandse veld, toegepast worden. Deze artikelen zullen dan ook aan de basis liggen van dit 

onderzoek.  

 Twee begrippen van Bourdieu die, ook bij literatuur en binnen een literair veld, een 

grote rol spelen bij het vertaald worden, zijn symbolisch en economisch kapitaal.4 De dertien 

vragen uit de vier categorieën die eerder besproken werden, hebben in de grondslag te maken 

met kapitaal. Zo is het aantal recensies in de nationale dagbladen van belang voor het 

symbolisch kapitaal van het boek en draagt de aanwezigheid in de CPNB Bestseller 60-lijst 

bij aan het economisch kapitaal van het werk. Het is interessant om in de resultaten vast te 

stellen of een hoog gehalte aan economisch kapitaal of aan symbolisch kapitaal een sterkere 

bijdrage kan leveren aan de kans om vertaald te worden. Het is wenselijk voor een 

Nederlandse auteur om vertaald te worden, omdat het Nederlands taalgebied vaak te klein is 

voor een auteur om van zijn schrijversschap te kunnen leven. Maar in hoeverre is het vertaald 

worden gunstig voor zowel het economisch als het symbolisch kapitaal van het werk en van 

de auteur? 

 Het zou interessant zijn als uiteindelijk uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een 

duidelijk aantal voorwaarden voor een Nederlandse auteur die vertaald wil worden. Dit lijkt 

echter niet plausibel. De mogelijkheid dat er geen ideaal van een vertaalde auteur en van een 

vertaald werk bestaat, kan ook aan de hand van Bourdieu’s werk verklaard worden. Bourdieu 

noemt dit ook wel “intentionality without intention”, door Jos Joosten vertaald als intentieloze 

intentie.5 Dit houdt in dat verschillende handelingen binnen instituties en binnen het veld 

                                                           
4 Bourdieu, Pierre.  ‘De  productie  van geloof: bijdrage tot een  economie  van symbolische 

goederen.’ In:  Opstellen  over smaak,  habitus en  het  veldbegrip, Pierre Bourdieu. Amsterdam:  Van 

Gennep  1992: 247. 
5 Joosten, Jos. “Niet wat de criticus moet, maar wat hij doet. De relatie tussen neerlandistiek 

en literatuurkritiek.” Inaugurele rede, 9 februari 2007, Faculteit der Letteren, Radboud 

Universiteit, Nijmegen. p. 21  
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gevolgen kunnen hebben die in eerste instantie onbedoeld en onberekend waren. Ook de 

verschijning van dit concept is interessant voor het onderzoek. 

 Het eerder aangehaalde artikel van Heilbron zal van groot belang zijn voor het 

theoretische kader van dit scriptieonderzoek. Heilbron benadrukt in zijn onderzoek dat de 

afhankelijkheid en oriëntatie van kleine landen steeds meer gericht is op grote ‘economies of 

scale’.6 Dit verklaart waarom het aandeel buitenlandse literatuur erg groot is in Nederland. 

Heilbron legt echter duidelijk uit dat het niet zo zwart-wit kan zijn. Hij haalt het 

wereldtalenstelsel aan van Abram de Swaan waaruit blijkt dat de hiërarchie van talen bepaald 

wordt door omvang en centraliteit.7 Daarnaast refereert hij ook aan Peter Blau die aan heeft 

getoond dat het voor kleine groepen, in dit geval zou dat Nederland kunnen zijn, van groter 

belang is om internationale uitwisselingen te construeren om zo het aanbod te vergroten en 

producten beschikbaar te maken die in eigen land niet geproduceerd worden.8 In verband met 

dit scriptieonderzoek, waar uit vooronderzoek al is gebleken dat voornamelijk het Engelse en 

het Duitse taalgebied grote spelers zijn binnen het Nederlandse literaire veld, is het ook van 

belang om rekening te houden met De Swaans wereldtalenstelsel en Blau’s idee van de 

verhouding tussen kleine en grote spelers binnen het veld. Het is namelijk zeer waarschijnlijk 

dat het Engelse en het Duitse taalgebied ook de grootste afnemers zullen zijn van de 

oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur. De positie van Nederland is daarmee te vergelijken 

met het “doorkijkspiegeleffect”: “zij zijn als waarnemers achter een half transparante spiegel: 

ze observeren wat er internationaal gaande is, maar hebben aan dat gebeuren zelf nauwelijks 

deel.”9 Het grote kwantitatieve onderzoek van Heilbron bevat een telling van titels met het 

oog op genres, talen, de ontwikkelingen per verschillende periodes en auteurs. De methode 

van dit scriptieonderzoek zal niet veel verschillen van Heilbron, omdat het ook in dit geval 

een kwestie van tellen zal zijn. Heilbron heeft echter gebruik gemaakt van twee bronnen, de 

bibliografie van Morel, met een lijst van de vertalingen tussen 1900 en 1958, en een aantal 

publicaties van de Koninklijke Bibliotheken in Den Haag en Brussel over de jaren 1957 tot en 

met 1987.10 Voor dit onderzoek bestaan zulke gepubliceerde werken echter nog niet. Het 

corpus van het jaar 2013 zal dus nog grotendeels samengesteld moeten worden. Een ander 

                                                           
6 Heilbron, Johan. ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele mondialisering’. 

In: Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband, J. Heilbron, W. de Nooy en 

W. Tichelaar (red.), Amsterdam: Prometheus, 1995, pp. 210-211. 
7 Heilbron, Johan. 1995. p. 212. 
8 Heilbron, Johan. 1995. p. 210-211. 
9 Heilbron, Johan. 1995. p. 225. 
10 Heilbron, Johan. 1995. p. 228-229. 
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verschil is echter dat Heilbron meerdere categorieën bespreekt en dat zijn onderzoek een 

grotere periode bestrijkt om op die manier een historisch beeld weer te geven en een zekere 

trend waar te nemen.11 Dit onderzoek wil echter meer de diepte in en wil voornamelijk op 

zoek gaan naar het verschil tussen de vertaalde en de niet-vertaalde auteurs, maar daarentegen 

ook onderzoeken of er in dat onderzoeksgebied ook sprake is van een bepaalde trend. 

De in Nederland uitgebrachte literatuur bestaat voor een groot deel uit vertaald werk. 

Vertalingen van Nederlandstalig werk zijn daarentegen bijzonder en worden dan ook vaak 

groot uitgemeten in de media. Het is daarom opvallend dat er nog weinig hedendaags 

onderzoek is gedaan naar de vertaling van Nederlandstalig werk en de redenen om bepaalde 

werken en andere werken niet te vertalen. Dit is echter een interessant onderzoeksonderwerp, 

omdat de bevindingen voor verschillende spelers in het literaire veld interessant kunnen zijn. 

Zo kunnen auteurs zich op een bepaalde manier profileren om te voldoen aan de 

randvoorwaarden van een vertaalde auteur en uitgevers kunnen rekening houden met die 

voorwaarden bij het uitgeven van auteurs en hun werk, maar ook de literaire recensenten en 

de media kunnen invloed uitoefenen op auteurs en de werken die vertaald kunnen worden bij 

hun positieve, dan wel negatieve, presentatie van de boeken. 

De afbakening van het onderzoek kan ervoor zorgen dat het moeilijk wordt om 

algemene conclusies te trekken over de invloed van vertalingen binnen het Nederlandse 

literaire veld, omdat er enkel de focus wordt gelegd op één jaar en één genre binnen de 

literatuur. Het onderzoek van deze scriptie is daarentegen wel een aanzet om dieper in te gaan 

op de randvoorwaarden voor een vertaalde auteur en een vertaald fictiewerk. Daar is helaas 

nog (te) weinig onderzoek naar gedaan. 

  

                                                           
11 Heilbron, Johan. 1995. p. 241. 
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5. Onderzoeksresultaten Kwantitatieve Analyse 

Om een goed beeld te krijgen van het corpus bestaat het kwantitatieve onderzoek uit twee 

onderdelen. Ten eerste is er een overzicht samengesteld van alle oorspronkelijk Nederlandse 

titels die zijn uitgebracht in 2013. Dit eerste deel van het onderzoek is in uitvoering groter, 

maar in optekening aannemelijk kleiner dan het tweede onderdeel, omdat het enkel als aanzet 

geldt voor het verdere kwantitatieve onderzoek. In de tweede plaats wordt er namelijk aan de 

hand van het samengestelde corpus vastgesteld welke oorspronkelijk Nederlandse titels uit 

2013 vertaald zijn in de periode 2013 tot heden. Deze titels zullen uitvoerig onderworpen 

worden aan de vragen uit de eerder genoemde vijf categorieën met vragen gerelateerd aan de 

auteurs, de titels, de vertalingen, de promotie en de receptie van de boeken.  

In de volgende paragrafen zullen de onderzoeksresultaten van dit kwantitatieve onderzoek 

uitvoerig worden besproken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in Bijlage 9.1.1. De 

verschillende onderdelen van deze resultaten zullen in de volgende paragrafen besproken 

worden. 
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5.1 Corpus vertaalde oorspronkelijke Nederlandstalige literatuur uit 2013 

Alle auteurs uit het corpus van het jaar 2013 zijn gecontroleerd in een andere database van de 

Koninklijke Bibliotheek, namelijk het Nederlandse Boek in Vertaling. Van de grote groep van 

525 titels uit 2013 zijn in totaal 31 titels vertaald in de periode 2014 tot en met 2017 en 

daarnaast zijn er titels die in 2018 gepubliceerd zullen worden. De titels en auteurs zijn:  

1. Alles wat er was van Hanna Bervoets 

2. De beslissing van Britta Böhler 

3. De tedere onverschilligen van Oscar van den Boogaard 

4. De belofte van Pisa van Mano Bouzamour 

5. Wat ik nog weet van Diane Broeckhoven 

6. De vergelding van Jan Brokken 

7. Hôtel du Nord van Remco Campert 

8. Wij en ik van Saskia de Coster 

9. Straus Park van P.B. Gronda 

10. Stern van Thomas Heerma van Voss 

11. De helleveeg van A.F.Th. van der Heijden 

12. Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans 

13. De meester van Jolien Janzing 

14. Wat ik moest verzwijgen van Ariëlla Kornmehl 

15. Alejandro’s leugen van Bob van Laerhoven 

16. Kenau van Tessa de Loo 

17. IV van Arjen Lubach 

18. De vlinder en de storm van Walter Lucius (pseudoniem voor Walter Goverde) 

19. Mélodie d’amour van Margriet de Moor 
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20. Hex van Thomas Olde Heuvelt 

21. Vele hemels boven de zevende van Griet op de Beeck 

22. La Superba van Ilja Leonard Pfeijffer 

23. Een tropische herinnering van Eric Schneider 

24. Een dag om aan de balk te spijkeren van Rinus Spruit 

25. Woesten van Kris van Steenberge 

26. Geschiedenis van een berg van Peter Verhelst 

27. De laatkomer van Dimitri Verhulst 

28. Boy van Wytske Versteeg 

29. Morgen ben ik weer thuis van Simone van der Vlugt 

30. De Republiek van Joost de Vries 

31. Ventoux van Bert Wagendorp 

32. De duimsprong van Miek Zwamborn 

Dit titels en auteurs uit dit werkbare corpus zullen aan de hand van de eerder besproken vijf 

categorieën geanalyseerd worden. 
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5.2 Vragen gerelateerd aan de auteur 

Voor een auteur in een klein taalgebied als dat van het Nederlands kan het van belang zijn om 

vertaald te worden. Een vertaling is niet alleen een bevestiging van het goede symbolische 

kapitaal van een auteur en zijn of haar oeuvre maar ook een mogelijkheid om het economisch 

kapitaal van een bepaalde titel te laten groeien. Het is interessant om te ondervinden of er 

sprake is van een specifiek type auteur die in aanmerking komt voor vertaling.  

Een begrip dat van belang is bij het onderzoek naar de auteur als persoon is Meizoz’s posture. 

Deze categorie is echter ook de enige categorie waar de auteur zelf niet op in kan spelen. 

Waar een auteur kan kiezen om een bepaald genre te schrijven, zijn of haar boek meer aan het 

licht te brengen of ervoor te zorgen dat er meer recensies voor het boek verschijnen, kan een 

auteur weinig veranderen aan zijn of haar sekse, leeftijd en nationaliteit. Het is daarom 

interessant om te onderzoeken of deze eigenschappen waar een auteur geen invloed op kan 

uitoefenen toch invloed hebben op de graad waarin boeken vertaald worden. 
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5.2.1 Sekse 

Onder de tweeëndertig auteurs uit 2013 die vertaald zijn is er een groot onderscheid tussen het 

aantal mannen en het aantal vrouwen. De tweeëndertig auteurs zijn verdeeld over een groep 

van 20 mannen en 12 vrouwen, respectievelijk 62,5 procent en 37,5 procent. (zie figuur 1) Dit 

verschil is groot. De percentages zijn nog opmerkelijker als rekening wordt gehouden met het 

gehele corpus van 2013.  

Figuur 1 
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5.2.2 Leeftijd 

Net als sekse is leeftijd een onderdeel van de identiteit die in de tijd bepaald wordt en waar 

een mens, in dit geval de auteur, geen invloed op kan uitoefenen. Bij dit onderdeel is gekeken 

naar de correlatie tussen de leeftijd van de auteur en kans om vertaald te worden. Is ervaring 

een voorwaarde om vertaald te worden? Er is gekozen voor het moment van de Nederlandse 

publicatie, omdat dit ook de gegevens zijn die een rol kunnen spelen bij de overweging van 

een buitenlandse uitgeverij om een boek te vertalen. Bij sommige auteurs is makkelijk te 

achterhalen wat hun geboortedatum is en op welke dag hun boek officieel is uitgekomen, hier 

is dan de precieze leeftijd van de schrijver opgegeven, maar bij andere schrijvers is één van 

deze data, of soms zelfs twee, niet specifieker te achterhalen dan enkel een jaar en bij deze 

schrijvers kan de leeftijd op het moment van publicatie dus met een jaar verschillen. 

 De tweeëndertig auteurs vertonen een groot onderscheid in hun leeftijd op het moment 

van de publicatie van hun werk. De jongste auteur is Mano Bouzamour die tweeëntwintig was 

toen zijn debuut De belofte van Pisa uitkwam. De oudste auteur is Remco Campert die 

vierentachtig jaar oud was toen zijn boek Hôtel du Nord uitkwam. De andere schrijvers 

vertonen ook veel verscheidenheid in hun leeftijd, maar de grootste groepen zijn de auteurs 

die tussen de 20 en 50 jaar oud en tussen de 61 en 70 jaar oud zijn. (figuur 2) De auteurs 

boven de 70 jaar oud nemen de kleinste groep in. Deze drie auteurs zijn namelijk Margriet de 

Moor, Eric Schneider en Remco Campert. Het is opvallend dat de grootste groepen 

opgemaakt worden door zowel de jongste als de bijna oudste groep, maar de leeftijd van de 

meeste auteurs is hoog en daarom is de gemiddelde leeftijd van de auteurs uit het corpus 49 

jaar. Het is opvallend, en waarschijnlijk goed nieuws, dat ervaring niet direct een gewenste 

voorwaarde is voor een uitgeverij om een auteur te vertalen. Op die manier krijgt een jonge 

auteur die in Nederland nog naam moet maken ook al een kans op de buitenlandse markt. Het 

werk van de auteur lijkt van groter belang te zijn dan de identiteit en ervaring van de auteur. 

Of dit ook blijkt uit de kwantitatieve analyse gerelateerd aan de titels zal blijken in de 

volgende paragrafen. 
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Figuur 2 
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5.2.3 Nationaliteit  

De Nederlandstalige literatuur kent veel diversiteit op het gebied van nationaliteit. Naast het 

onderscheid tussen Nederlandse en Vlaamse schrijvers is er door de multiculturele 

samenleving een divers spectrum aan auteurs ontstaan. Het is interessant om na te gaan of 

deze diversiteit weerspiegeld wordt in het samengestelde corpus en in hoeverre nationaliteit 

een rol speelt bij het vertaald worden.  

 Onder de tweeëndertig auteurs bevinden zich negentien in Nederland geboren auteurs. 

Daarnaast zijn negen auteurs afkomstig uit Vlaanderen. De overige vier auteurs zijn 

grensgevallen. Zo is Jolien Janzing geboren in Nederland, maar in België opgegroeid.12 Britta 

Böhler is daarentegen geboren in Freiburg in Duitsland en is later voor haar carrière als 

advocate naar Nederland verhuisd.13 De derde auteurs is Eric Schneider die in Nederlands-

Indië is geboren en als kind naar Nederland verhuisde.14 De laatste van de vier auteurs is 

Bouzamour, die met betrekking tot zijn nationaliteit extra aandacht verdient. Als kind van 

Marokkaanse ouders is Bouzamour als een in Nederland geboren auteur interessant. In veel 

interviews rondom zijn debuut en zijn schrijverschap wordt meermaals zijn nationaliteit 

aangeduid en ook de reacties vanuit de Marokkaanse gemeenschap op zijn debuut is vaak 

onderwerp van gesprek.15 Dit heeft, naar mijn mening, echter niet alleen te maken met 

Bouzamours eigen leven en zijn nationaliteit. Ook in zijn debuut De belofte van Pisa speelt 

Bouzamour met dit onderwerp, omdat de hoofdpersoon in zijn boek een jongen is die met zijn 

Marokkaanse ouders opgroeit in Amsterdam. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat veel 

recensenten de autobiografische invloeden in het boek opmerkten, onder andere Daniëlle 

Serdijn in De Volkskrant.16 

 Hoewel Bouzamour interessant is met betrekking tot de nationaliteit van de vertaalde 

auteurs, valt op dat hij (helaas) een uitzondering is in vergelijking met de drieëntwintig andere 

Nederlandstalige auteurs. Dit wil echter niet zeggen dat er vanuit het buitenland minder 

aandacht is voor de etnische minderheden binnen de Nederlandstalige literatuur. Auteurs als 

                                                           
12 Janzing, Jolien. “Biografie.” https://jolienjanzingnl.com/biografie/. 30 mei 2017.  
13 “Auteurspagina Britta Böhler.” Uitgeverij Cossee. http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Britta-
B%C3%B6hler-A143.php. 30 mei 2017. 
14 “Auteurspagina Eric Schneider.” Uitgeverij Cossee. http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Eric-Schneider-
A144.php. 30 mei 2017. 
15 Zowel in De Volkskrant als in Trouw speelt de nationaliteit van Bouzamour een belangrijke rol: 
http://www.volkskrant.nl/archief/zonder-verbeelding-zijn-we-nergens~a3568729/ en 
https://www.trouw.nl/home/-ik-ben-niet-de-zoon-die-mijn-vader-wil-dat-ik-ben-~aebaeb16/  
16 http://www.volkskrant.nl/archief/de-belofte-van-pisa~a3549989/  

https://jolienjanzingnl.com/biografie/
http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Britta-B%C3%B6hler-A143.php
http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Britta-B%C3%B6hler-A143.php
http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Eric-Schneider-A144.php
http://www.uitgeverijcossee.nl/auteur/Eric-Schneider-A144.php
http://www.volkskrant.nl/archief/zonder-verbeelding-zijn-we-nergens~a3568729/
https://www.trouw.nl/home/-ik-ben-niet-de-zoon-die-mijn-vader-wil-dat-ik-ben-~aebaeb16/
http://www.volkskrant.nl/archief/de-belofte-van-pisa~a3549989/
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Kader Abdolah en Abdelkader Benali zijn ook meermaals vertaald volgens de 

vertalingendatabase van het Letterenfonds. Voor het jaar 2013 valt echter wel te zeggen dat er 

voornamelijk werk van autochtone Nederlandse auteurs vertaald is.  
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5.2.4 Bekende Nederlander 

De positie van de schrijver is in de afgelopen tientallen jaren onderhevig geweest aan 

verschillende veranderingen, onder andere met betrekking tot het verschijnen in de media. Bij 

de vorming van hun posture is het schrijverschap voor veel schrijvers niet meer de enige 

invulling. Verschillende nevenactiviteiten beïnvloeden de positie van de schrijver. Een vraag 

die daarbij van belang kan zijn met betrekking tot dit onderzoek is in hoeverre de 

verschillende mediaoptredens en de status van de schrijver in het culturele en 

maatschappelijke veld van invloed zijn op de literaire ontwikkelingen rond de schrijver in 

zowel Nederland als het buitenland. Meizoz benadrukt namelijk dat het postuur van een 

auteur niet enkel door hem of haar zelf wordt geconstrueerd; het is een interactief proces 

waardoor het postuur van een auteur een co-constructie wordt.17 Heeft de mogelijke status van 

Bekende Nederlander, een status die de auteur niet zelf creëert of aanneemt, invloed op het 

vertaald worden? Hierbij is van belang om in de eerste plaats vast te stellen of de 

tweeëndertig vertaalde auteurs uit 2013 te karakteriseren zijn als bekende Nederlanders.  

Van de debutanten, zoals Mano Bouzamour en Walter Lucius, valt te zeggen dat ze nog 

geen celebrity-status binnen het literaire veld hebben. Toch is er ook een verschil waar te 

nemen tussen deze twee debutanten. Waar Lucius, onder zijn echte naam Walter Goverde, al 

naam heeft gemaakt als regisseur en producent van zowel televisieprogramma’s als 

theaterstukken, en zijn naam dus al heeft gevestigd binnen het culturele veld18, is Bouzamour 

een nieuwkomer. Een mogelijke reden hiervoor is dat Bouzamour op jonge leeftijd, namelijk 

toen hij nog maar tweeëntwintig was, debuteerde. Hij, en bijvoorbeeld ook de onbekende 

debutanten Op de Beeck en Van Steenberge, moeten zich als auteur binnen het veld nog 

bewijzen. 

 De overige zesentwintig auteurs zijn veelal bekende namen. Een schrijver die buiten 

het literaire veld veel activiteit vertoont is Arjen Lubach, waar hij veel populariteit heeft 

vergaard met onder andere cabaretvoorstellingen, zijn eigen tv-programma Zondag met 

Lubach, dat echter pas vanaf 2014 uitgezonden werd, en deelnames aan andere tv-

programma’s zoals De Wereld Draait Door. Over de andere vijfentwintig schrijvers valt ze 

                                                           
17 Meizoz, Jérôme. “Modern Posterities of Posture: Jean-Jacques Rousseau.” In: G.J. Dorleijn, R. Grüttemeier & 
L. Korthals Altes (ed.), Authorship revisited: Conceptions of Authorship around 1900 and 2000. Leuven: Peeters, 
2010. p. 84. 
18 Walter Lucius. http://www.walterlucius.nl/nl/auteur-walter-lucius.php. 30 mei 2017. 

http://www.walterlucius.nl/nl/auteur-walter-lucius.php
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concluderen dat ze hun populariteit en mogelijke celebrity-status in Nederland te danken 

hebben aan hun literaire activiteiten. 

 Het is echter moeilijk te achterhalen of schrijvers al een celebrity-status hebben en ook 

waar ze dit aan te danken hebben. Een mogelijke maatstaf is echter de Editio-Top-35, een 

jaarlijkse ranglijst van de meest succesvolle schrijvers in een jaar. De ranglijst wordt 

samengesteld aan de hand van vier onderdelen: “kritische waardering, verkoopcijfers, 

internationaal succes en zichtbaarheid van een schrijver”.19 In verband met dit onderzoek is 

deze ranglijst erg interessant, omdat het naast nationaal succes ook rekening houdt met het 

internationale succes. In Bijlage 9.1.2 is de Editio-Top 35 te bekijken waar de auteurs uit het 

corpus dikgedrukt zijn aangegeven.  

Voor het jaar 2013 waren zes van de  tweeëndertig schrijvers uit het onderzoekscorpus 

onderdeel van de top 35, namelijk Van der Heijden (op positie 3), Brokken (op positie 5), 

Wagendorp (op positie 17), Van der Vlugt (op positie 19), Verhulst (op positie 23) en Lubach 

(op positie 24). Het is interessant om te zien dat deze schrijvers hoge ogen hebben gegooid in 

het jaar 2013 als het gaat om het succes rond hun boeken, maar ook om de zichtbaarheid in de 

media. De lijst wordt aangevoerd door Tommy Wieringa, die echter geen deel uitmaakt van 

het corpus voor dit onderzoek, omdat hij in 2013 geen titel heeft uitgebracht. Zijn plaats op de 

lijst is echter het gevolg van het grote succes van zijn boek Dit zijn de namen dat in 2012 

verscheen. Het voorbeeld van Wieringa laat zien dat het succes van een bestseller nog lange 

tijd invloed kan uitoefenen. Daarom is ook de Editio-Top-35 van het jaar 2014 voor dit 

onderzoek meegenomen, om twee voorname redenen. Ten eerste zijn niet alle titels uit het 

corpus aan het begin van het jaar verschenen. Zo is Bouzamours debuut in oktober 

verschenen. Ten tweede is de factor ‘internationaal succes’ in verband met dit onderzoek voor 

de tweeëndertig schrijvers van belang tot en met het jaar 2017. Ten derde is het ook 

interessant om te zien of de vier schrijvers op de ranglijst van 2013 ook deel uitmaken van de 

lijst in 2014.  

 In 2014 is het aantal schrijvers uit het corpus op de ranglijst toegenomen en er zijn 

zowel auteurs gestegen als gedaald. Wagendorp is zes plaatsen gestegen (naar positie 11), 

Verhulst is drie plaatsen gestegen (naar positie 20) en ook Lubach is elf plaatsen gestegen 

                                                           
19 Veen, Thomas de. “Tommy Wieringa op één in nieuwe Nederlandse schrijversranglijst.” NRC 

Handelsblad. 28 februari 2014. https://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/28/editio-top-35-tommy-wieringa-

op-een-in-nieuwe-nederlandseschrijversranglijst-a1467623 

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/28/editio-top-35-tommy-wieringa-op-een-in-nieuwe-nederlandseschrijversranglijst-a1467623
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/28/editio-top-35-tommy-wieringa-op-een-in-nieuwe-nederlandseschrijversranglijst-a1467623
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(naar positie 13). Brokken en Van der Vlugt hebben daarentegen een verlies geleden en zijn 

respectievelijk op plaats 27 (Brokken verliest 5 posities) en 33 (Van der Vlugt verliest zelfs 

13 posities) terechtgekomen. Daarnaast zijn er vijf nieuwkomers bijgekomen: Campert op 

positie 35, Op de Beeck is verschenen op positie 18, De Vries op positie 14, Pfeijffer vindt 

een plek op positie 2 en Hertmans, als grote winnaar, op nummer 1.20 De ontwikkelingen in 

deze twee jaar zijn opvallend. Het is interessant om te zien dat de schrijvers uit de Top-35 van 

2013 ook een jaar later nog in de lijst te vinden zijn. Daarnaast laat de vergelijking zien dat er 

een grote afwisseling is in een jaar. De lijst van 2014 kent in totaal namelijk eenentwintig 

nieuwkomers. Dit toont niet alleen het dynamische karakter van het literaire veld aan, maar 

ook dat de schrijvers die wel twee opvolgende jaren in de lijst opgenomen worden 

internationaal succes behaald hebben. Dit is echter een kip-of-ei-discussie. Het internationale 

succes is opgenomen als een criteria binnen de samenstelling van de Top-35, maar de positie 

in de lijst kan daarentegen ook zorgen voor nog meer promotie, zowel nationaal als 

internationaal. Daarnaast is de positie op de lijst afhankelijk van meerdere factoren. Daarom is 

het niet mogelijk om de eventuele stijging of daling direct toe te schrijven aan een stijging of 

daling in de populariteit op de buitenlandse markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Nieuwenhuis, Roderick. “Schrijversranglijst: dit zijn de 35 belangrijkste schrijvers van 2014.” NRC  

Handelsblad. 27 februari 2015. https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/27/schrijversranglijst-dit-zijn-de-

35-belangrijkste-schrijvers-van-2014- a1466954. 9 april 2017. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/27/schrijversranglijst-dit-zijn-de-35-belangrijkste-schrijvers-van-2014-%20a1466954
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/27/schrijversranglijst-dit-zijn-de-35-belangrijkste-schrijvers-van-2014-%20a1466954
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5.3 Vragen gerelateerd aan de titel 

Hoewel de auteur een belangrijk onderdeel is van de redenen waarom een boek vertaald 

wordt, is er de hoop dat een boek dat in aanmerking komt voor vertaling toch voornamelijk 

wordt beoordeeld op het pakket bladzijden. Het is dan ook interessant om te onderzoeken of 

bepaalde onderdelen van een boek en de productie, zoals het genre, de uitgeverij die het boek 

gepubliceerd heeft, of het boek een debuut is en de hoeveelheid herdrukken, invloed 

uitoefenen op het mogelijke vertaald worden. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in 

Bijlage 9.2. De verschillende onderdelen van deze resultaten zullen in de volgende paragrafen 

besproken worden. 
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5.3.1 Genre 

Bij de samenstelling van het corpus van alle oorspronkelijke Nederlandstalige boeken uit 

2013 is vooraf al besloten om enkel aandacht te besteden aan de boeken die onder de noemer 

fictie vallen. Dit is niet enkel besloten om een behapbaar corpus te hebben, maar ook omdat 

fictie en het uitbrengen van fictie minder gerelateerd is aan de actualiteit dan non-fictie. Een 

non-fictieboek over een politiek figuur, bijvoorbeeld een boek als De Clintons van Twan 

Huys, uitgegeven bij Prometheus in 2016 tijdens de campagne van Hillary Clinton “in het 

spannendste Amerikaanse verkiezingsjaar ooit”, kan invloed hebben op de vertaalbaarheid en 

de interesse voor een vertaling van het boek.21 Bij fictie speelt dit een minder grote rol. Toch 

zijn er binnen het genre fictie nog verschillende genres. Dit blijkt ook uit de tweeëndertig 

titels die vertaald zijn. 

 Het genre van de literaire roman speelt de boventoon. Van de tweeëndertig boeken 

zijn zesentwintig titels, 81,3 procent, literaire romans. De overige zes titels bestaan uit twee 

historische romans, De meester van Janzing en Kenau van De Loo, een Fantasy/Science-

fiction roman, Hex van Olde Heuvelt en drie thrillers, IV van Lubach, De vlinder en de storm 

van Lucius en Morgen ben ik weer thuis van Van der Vlugt. (zie figuur 3) 

Figuur 3 

 

                                                           
21 “De Clintons, Twan Huys.” Uitgeverij Prometheus. https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-
clintons.html. 10 maart 2017. 
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Het is opvallend dat er toch nog drie thrillers vertaald worden vanuit het Nederlands. Het 

vertaalde werk dat in Nederland verschijnt, bestaat voor een groot deel uit thrillers, zowel uit 

het Engelse als het Scandinavische taalgebied. Het is niet opmerkelijk dat Nederlandse 

auteurs ook besluiten om thrillers te schrijven en te concurreren met het grote buitenlandse 

aanbod binnen het Nederlandse taalgebied, maar het is wel opvallend dat het buitenland ook 

aandacht en interesse heeft voor de oorspronkelijk Nederlandstalige thrillers. Op die manier 

weet de Nederlandse literatuur ook binnen te dringen op een groot en populaire markt.  
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5.3.2 Uitgeverijen 

De uitgever is als actor binnen het literaire veld van groot belang voor de toekomst van de 

auteur in het eigen land, maar ook in het buitenland. Hoewel self-publishing als nieuwe actor 

een nieuwe plaats inneemt, blijft het belang van een grote uitgeverij, met zowel symbolisch 

als economisch kapitaal, een belangrijke stuwkracht achter de carrière van een auteur. Het is 

echter interessant om te zien of er een groot verschil is tussen een kleine en een grote 

uitgeverij. Is een plek in het fonds van een grote uitgeverij een garantie voor een kans om een 

rol te spelen in het internationale literaire veld?  

 De tweeëndertig auteurs van het corpus zijn opgenomen in de fondsen van 

verschillende uitgeverijen. Toch keren sommige namen van uitgeverijen meerdere keren 

terug, maar ook hier is er een grote verscheidenheid aan uitgeverijen zichtbaar. (figuur 4) 

Figuur 4 

De twaalf uitgeverijen zijn allen bekend en, hoewel er in verhouding tot elkaar verschillen 

zijn in grootte, hebben ze allen een groot fonds met veel bekende namen. De Bezige Bij en 

Prometheus zijn in verhouding misschien groter dan uitgeverijen als Cossee, Van Oorschot en 

Podium, maar de bovenstaande grafiek laat zien dat het in principe geen invloed heeft bij 

welke uitgeverij een boek wordt uitgegeven. Zowel een kleinere uitgeverij als een grote 

uitgeverij geeft ongeveer een gelijke kans op een vertaling. Percentagewijs is er natuurlijk een 

verschil. De Bezige Bij en Prometheus zijn ook in dit corpus de uitgeverijen die op de 

voorgrond treden; beide uitgeverijen nemen zes titels voor hun rekening. Bij De Bezige Bij is 
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het aantal vertalingen 500 procent groter dan bij Van Oorschot, maar hierbij moet ook gezegd 

worden dat het fonds van Prometheus groter is dan dat van Van Oorschot. Daarom kan het 

bijzonder gevonden worden dat er onder Van Oorschot alsnog één titel, namelijk De 

duimsprong van Miek Zwamborn, vertaald is. 
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5.3.3 Debutanten en gevestigde auteurs 

Bij de eerdere paragraaf over de leeftijd van de auteur bleek al dat ervaring niet van groot 

belang lijkt te zijn bij het vertaald worden. Een andere, en misschien betere, maatstaf om het 

belang van de ervaring van een auteur te meten is om onderzoek te doen naar het aantal 

uitgegeven debuten en het aantal niet-debuten. Maakt een geweldig debuut dezelfde kans als 

een titel van een auteur die al vaker titels heeft gepubliceerd, en die misschien ook vaker 

vertaald is? 

 Onder de tweeëndertig schrijvers zijn er slechts zes debutanten, namelijk Böhler (voor 

haar is De beslissing haar romandebuut), Bouzamour, Lucius, Op de Beeck, Schneider en Van 

Steenberge. (zie figuur 5) De andere zesentwintig auteurs zijn al gerenommeerde auteurs in 

Nederland en hebben soms, bijvoorbeeld in het geval van Campert, hun auteurschap ook al 

gevestigd in het buitenland. Bij een auteur als Campert speelt een andere vraag dan natuurlijk 

de rol: In hoeverre gaat het nog om de titel en niet meer om Campert als auteur? Bij de 

debutanten is met zekerheid te zeggen dat hun titel vertaald wordt vanwege de kwaliteit van 

het boek en de receptie daarvan in Nederland. Bij gevestigde vertaalde auteurs kan echter de 

vraag opspelen of een nieuw boek alleen voor vertaling beschikbaar wordt omdat een eerder 

werk goed verkocht is en de populariteit van de auteur stijgende is. In dat geval speelt juist de 

identiteit van de auteur een grotere rol dan de kwaliteit van het boek, hoewel die factor ook 

van belang blijft.  

 

Figuur 5 
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5.3.4 Herdrukken 

Populariteit in Nederland kan ook opgemerkt worden in het buitenland: geen enkele actieve 

promotie kan daar tegenop. Deze factor is te testen aan de hand van het aantal herdrukken dat 

een boek in Nederland heeft gehad. Het is echter moeilijk vast te stellen vanaf welk aantal 

herdrukken een boek populair is, omdat geen enkele eerste druk van een boek hetzelfde aantal 

exemplaren beslaat. Een twintigste druk van een poëziebundel lijkt indrukwekkend, maar in 

vergelijking met een vijfde druk van een roman is het verschil nihil. 

 Toch zijn de cijfers niet onbelangrijk en zijn er toch zekere conclusies over te trekken 

in relatie tot de tweeëndertig auteurs. Voor het onderzoek naar de herdrukken is gebruik 

gemaakt van de webshops van de uitgeverijen en de andere bekende boekverkooppunten zoals 

Bol.com, Libris, Proxis en Bruna.22 Enkel de uitgeverijen Cossee, Prometheus en Van 

Oorschot hebben een webwinkel.23 Hier werd duidelijk aangegeven welke druk de meest 

recente is, behalve bij uitgeverij Van Oorschot waar geen informatie over de druk zichtbaar 

was. Het grootste aantal herdrukken onder de tweeëndertig auteurs is voor de titel Vele hemels 

boven de zevende van Op de Beeck met in totaal 53 drukken. Er zijn echter ook werken die 

vertaald zijn, maar in Nederland maar een enkele druk kennen. Dit is het geval bij elf van de 

tweeëndertig  titels. (zie figuur 6) Het is opvallend dat 34,4% procent van de boeken, dus 

meer dan een derde deel van het corpus, slechts één druk kent.   

Auteur Titel Aantal drukken 

Bervoets, Hanna Alles wat er was 9 

Böhler, Britta De beslissing 1 

Boogaard, Oscar van den De tedere onverschilligen 1 

Bouzamour, Mano De belofte van Pisa 18 

Broeckhoven, Diane Wat ik nog weet 1 

Brokken, Jan De vergelding 15 

                                                           
22 Bol.com. Bol.com b.v., 2017, https://www.bol.com/nl/index.html. 1 maart 2017. 

Libris. Libris, 2017, https://www.libris.nl/. 1 maart 2017.  
Proxis.com. Proxis.com, 2013, http://www.proxis.com/home/nl/. 1 maart 2017. 
Bruna. Bruna, 2017, https://www.bruna.nl/. 1 maart 2017.  
23 Uitgeverij Cossee Webshop. Uitgeverij Cossee, 2017, http://www.cosseewebshop.com/. 1 maart 2017.  

Uitgeverij Prometheus Webwinkel. Uitgeverij Prometheus, 2017, https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/. 1 
maart 2017. 
Van Oorshop Webwinkel. Uitgeverij Van Oorschot, 2017, http://www.vanoorschot.nl/winkel.html. 1 maart 
2017.  

https://www.bol.com/nl/index.html
https://www.libris.nl/
http://www.proxis.com/home/nl/
https://www.bruna.nl/
http://www.cosseewebshop.com/
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/
http://www.vanoorschot.nl/winkel.html
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Campert, Remco Hôtel du Nord 2 

Coster, Saskia de Wij en ik 19 

Gronda, P.B. Straus Park 1 

Heerma van Voss, Thomas Stern 4 

Heijden, A.F.Th. van der De helleveeg 1 

Hertmans, Stefan Oorlog en terpentijn 20 

Janzing, Jolien De meester 1 

Kornmehl, Ariëlla Wat ik moest verzwijgen 1 

Laerhoven, Bob van Alejandro’s leugen 1 

Loo, Tessa de Kenau 5 

Lubach, Arjen IV 6 

Lucius, Walter De vlinder en de storm 2 

Moor, Margriet de Mélodie d’amour 5 

Olde Heuvelt, Thomas Hex 4 

Op de Beeck, Griet Vele hemels boven de 

zevende 

53 

Pfeijffer, Ilja Leonard La Superba 10 

Schneider, Eric Een tropische herinnering 1 

Spruit, Rinus Een dag om aan de balk te 

spijkeren 

1 

Steenberge, Kris van Woesten 7 

Verhelst, Peter Geschiedenis van een berg 4 

Verhulst, Dimitri De laatkomer 15 

Versteeg, Wytske Boy 4 

Vlugt, Simone van der Morgen ben ik weer thuis 9 

Vries, Joost de De Republiek 5 

Wagendorp, Bert Ventoux 29 

Zwamborn, Miek De duimsprong 1 

 

Figuur 6 laat ook zien dat er een grote verscheidenheid is in het aantal herdrukken. Er zijn 

uitschieters bij, maar ook boeken die waarschijnlijk om een andere reden vertaald zijn. 

Ventoux heeft bijvoorbeeld veel herdrukken, maar er is in 2015 ook een verfilming van het 

Figuur 6 
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boek verschenen. Dit kan ook invloed hebben gehad op het aantal herdrukken en de daaruit 

voortvloeiende vertaling. Hetzelfde is het geval bij de titel Vele hemels boven de zevende van 

Op de Beeck. Hoewel dit debuut goed ontvangen is, zowel in de verkoop als in de receptie, 

liet de populariteit nog even op zich wachten. Zoals later zal blijken, in de paragraaf over de 

Bestseller Top 60, is het boek pas als eerst in de lijst verschenen in 2015. Haar tweede titel, 

Kom hier dat ik u kus, kende al snel grote populariteit en verscheen daarom al in 2014, het 

publicatiejaar van de roman, in de Besteller Top 60-lijst.24 Deze cijfers lijken daarom aan te 

tonen dat het succes van de debuutroman van Op de Beeck voortgevloeid is vanuit het succes 

van haar tweede roman, die, volgens de vertalingendatabase van het Letterenfonds, ook al 

voor vertaling in aanmerking is gekomen.25 Dit neemt echter niet weg dat het debuut van Op 

de Beeck, hoewel het in eerste instantie vooral voortstuwt op het succes van haar tweede 

roman, toch zowel door de Nederlandse en buitenlandse actoren in het literaire veld als zeer 

positief beschouwd wordt. 

 Er moet ook rekening gehouden worden met de boeken die niet vertaald zijn. Het is 

namelijk mogelijk dat er boeken in 2013 verschenen zijn met meerdere drukken die niet in 

aanmerking gekomen zijn voor een vertaling. Daarmee rekening houdend, en de bovenstaande 

tabel in beschouwing genomen, lijkt te concluderen dat het aantal drukken van een boek niet 

van grote invloed is op het aantal vertalingen. Ten eerste zijn de cijfers van het aantal 

herdrukken moeilijk interpreteerbaar, omdat het voor veel boeken niet te achterhalen is uit 

hoeveel exemplaren de oplage bestond. Ten tweede is niet zozeer het aantal herdrukken van 

belang, maar draait het voornamelijk om de populariteit onder het publiek die deze getallen 

weergeven. De populariteit in Nederland die de herdrukken benadrukken is, naar mijn idee, in 

samenwerking met recensies en media-aandacht de mogelijke drijfveer voor het mogelijke 

vertalen.  

 

 

 

                                                           
24De Bestseller 60. Griet op de Beeck – Kom hier dat ik u kus. Stichting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek. 2017. 
https://www.debestseller60.nl/index.asp?searchString=Kom%20hier%20dat%20ik%20u%20kus. 20 maart 
2017. 
25  

https://www.debestseller60.nl/index.asp?searchString=Kom%20hier%20dat%20ik%20u%20kus


 
34 

 

5.4 Vragen gerelateerd aan de vertalingen 

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de vertalingen, zullen de volgende paragrafen 

bespreken hoeveel vertalingen elke titel heeft en in welke talen de titel verschenen is. 

Daarnaast zal ook een tijdlijn gegeven worden van de verstreken tijd tussen het verschijnen 

van de Nederlandse titel en de buitenlandse vertalingen. Het is interessant om te onderzoeken 

of er in het samengestelde corpus uit één jaar overeenkomsten te vinden zijn tussen de talen 

waarin de titels vertaald zijn en of daar overeenkomsten te vinden zijn tussen de Nederlandse 

titels, bijvoorbeeld of er correlatie is tussen de Nederlandse uitgeverijen en de talen waarin de 

titels vertaald zijn. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in Bijlage 9.3. De verschillende 

onderdelen van deze resultaten zullen in de volgende paragrafen besproken worden. 
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5.4.1 Aantal vertalingen 

Het is indrukwekkend dat de tweeëndertig Nederlandstalige titels in totaal meer dan 

tweeëndertig vertalingen kennen. Sommige titels zijn in meerdere talen vertaald waardoor er 

een totaal aan tachtig vertaalde Nederlandstalige titels uit 2013 verschenen is in het 

buitenland. De tweeëndertig titels kunnen opgedeeld worden in twee groepen, namelijk ten 

eerste, de titels die één keer vertaald zijn en ten tweede, de titels die meer dan één keer 

vertaald zijn. De tweede groep varieert sterk in aantallen. In figuur 7 zijn slechts de titels 

opgenomen die twee of meer vertalingen hebben.  

 De tweeëndertig titels hebben in totaal achtennegentig vertalingen op hun naam staan. 

Het gemiddelde van het aantal vertalingen uit 2013 is 3 vertalingen per boek. Dit is 

interessant, omdat een vertaling van een boek daarmee niet incidenteel lijkt te zijn. Een boek 

dat uitgezocht wordt voor een vertaling lijkt daarmee veel invloed te hebben op de interesse 

van de andere buitenlandse uitgeverijen. Vooral extrinsieke invloeden, zoals de promotie en 

de receptie in het Nederlandstalige literaire veld, lijken daarmee van invloed op het 

internationale succes van een boek, maar ook de promotie en de receptie van de vertaling lijkt 

van belang te zijn. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de zestien titels die 

slechts één keer vertaald zijn. Dit is namelijk 50% van het corpus. Hoewel er inderdaad wel 

sprake lijkt te zijn van buitenlandse reflectie op andere buitenlandse vertalingen van de 

Nederlandstalige literatuur is er ook nog sprake van een groep titels die incidenteel vertaald 

lijken te worden. Het is echter moeilijk om te achterhalen waar dit aan ligt. Ten eerste kan er 

namelijk sprake zijn van een minimale buitenlandse interesse in een titel. Als bijvoorbeeld 

Alles wat er was van Bervoets vertaald wordt in het Engels is dat geen garantie dat de Duitse 

markt het Engelse voorbeeld zal volgen. Literaire velden komen internationaal op veel 

aspecten overeen, maar er zijn ook nog grote verschillen. Ten tweede is het ook mogelijk dat, 

blijvend bij het voorbeeld van Bervoets, de Duitse markt wel geïnteresseerd was in een 

vertaling van Alles wat er was, maar dat het internationale succes op de Engelse markt 

tegenviel. Na het afwachten van het succes van de Engelse vertaling kan de Duitse 

geïnteresseerde besloten hebben dat het risico voor de vertaling te groot was. Ten derde is het 

ook nog mogelijk dat de auteur niet geschikt is voor een specifieke buitenlandse markt als er 

bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de eerdere uit het Nederlands vertaalde titels of 

zelfs eerder werk van de auteur.  



 
36 

 

Daarnaast is er nog een belangrijke groep titels die het grootste deel van de 

Nederlandstalige literatuur inneemt, namelijk de niet-vertaalde titels. Voor de 

Nederlandstalige titels lijkt het niet vertaald worden toch het meest voorkomend. Van de 

totale Nederlandstalige literaire productie zijn de tweeëndertig titels van dit corpus al een 

klein percentage, omdat dit onderzoek zich beperkt tot één jaar en enkel titels die behoren tot 

het genre fictie. Daarnaast is een Nederlands boek dat wel vertaald wordt al een curiositeit, 

laat staan dat het boek zelfs in meerdere talen vertaald wordt. Daarom is het corpus aan 

vertaalde literatuur, ondanks het kleine aantal, toch bijzonder. 

 

Figuur 7 
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5.4.2 De talen 

Waar het aantal vertalingen al indrukwekkend is voor het Nederlandstalige literaire veld, is de 

veeltaligheid van de vertalingen misschien nog interessanter. De verschillende talen zijn 

divers, maar er is daarentegen, zoals al vaak gebleken is, één grote speler. In dit geval is dat 

het Duits. (zie figuur 8) In totaal bestaat 27,6% van de achtennegentig vertalingen uit Duitse 

exemplaren. Het Duits blijkt de grootste afnemer te zijn van Nederlandstalige literatuur uit 

2013. Dit fenomeen is niet nieuw. Al sinds 1993, toen Nederland en Vlaanderen voor de 

eerste keer gastland waren op de Frankfurter Buchmesse, is de interesse vanuit Duitsland voor 

Nederlandstalige literatuur gegroeid.26 Het is daarom ook opvallend dat de zestien titels die 

slechts één keer vertaald zijn (zie figuur 7) voornamelijk vertaald zijn in het Duits, namelijk 

dertien titels. De overige drie auteurs die enkel één keer vertaald zijn, zijn vertaald in het 

Engels (Bervoets), het Frans (Van Laerhoven) en het Spaans (De Loo). Het Duitse taalgebied 

neemt daarmee een belangrijke rol in in het Nederlandse literaire veld, omdat zij veel 

schrijvers een internationale carrière geeft.  

 Drie van de grootste wereldtalen, Engels, Spaans en Duits, zijn grote afnemers van de 

Nederlandstalige literatuur. Dit is niet opvallend, omdat deze taalgebieden de grootste literaire 

velden hebben waar veel economisch kapitaal in om gaat. Daarentegen is het toch ook 

bijzonder dat de Nederlandstalige literatuur hier opduikt, omdat er in deze velden ook een 

grotere hoeveelheid auteurs bestaat. Het is daarom bijzonder dat de tweeëndertig Nederlandse 

auteurs hier ook een plaats binnen vinden en de concurrentie met de buitenlandse auteurs aan 

kunnen gaan.  

 Opvallende vertalingen worden gevonden in Denemarken, Italië en Turkije met 

respectievelijk 6,1%, 6,1% en 4,1% aandeel van het aantal vertalingen. Opmerkelijk is ook 

dat het Frans, in verhouding, een klein aandeel inneemt onder de vertalingen. Het Frans is, net 

als het Duits, het Engels en het Spaans, een wereldtaal en zeer invloedrijk op literair gebied. 

Toch is er geen sprake van een soortgelijke ontwikkeling zoals in Duitsland. Nederlandse 

vertalingen nemen een moeilijke positie in binnen het Franse literaire veld. Het is niet zo dat 

er geen onderlinge aandacht is voor de literatuur, maar in vergelijking met de Engelse en de 

Duitse ontwikkelingen blijft het Frans ver achter. De reden blijkt toch nog vaak een mysterie 

                                                           
26 Taaluniversum. “Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Duits”. 22 oktober 2012. 

http://taalunieversum.org/inhoud/literatuurgeschiedenis/geschiedenis-van-de-nederlandstalige-

literatuur-het-duits. 24 april 2017. 

http://taalunieversum.org/inhoud/literatuurgeschiedenis/geschiedenis-van-de-nederlandstalige-literatuur-het-duits
http://taalunieversum.org/inhoud/literatuurgeschiedenis/geschiedenis-van-de-nederlandstalige-literatuur-het-duits
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te zijn. Rudi Wester deed in 2003 in het culturele tijdschrift Ons Erfdeel een poging om te 

ontrafelen waar de Franse vertalers naar zoeken en waar de verschillen tussen het Nederlandse 

en Franse literaire veld zich bevinden. Wester beweert dat de Franse vertalers op zoek zijn 

naar literatuur van hoge kwaliteit. (Wester 88) Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, en er 

gehoopt mag worden dat ook de Engelse en Duitse markt dit nastreven, hebben de Fransen 

voornamelijk enkel de Groten van de Nederlandse literatuur vertaald, zoals Claus, Haasse, 

Mulisch en Nooteboom. (Wester 88) Toch beweert Wester dat er ook een verandering gaande 

is, namelijk dat de Franse literatuur in de afgelopen jaren, het artikel van Wester is afkomstig 

uit 2003, meer open staat voor vertalingen “nu de Fransen de illusie hebben opgegeven dat de 

Franse taal de wereldtaal is en dat alleen in het Frans wereldliteratuur geschreven wordt.” 

(Wester 89) Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren niet afgenomen. De Franse 

vertalingen worden ingenomen door Böhler, Hertmans, Van Laerhoven, Lucius, Op de Beeck, 

Verhulst en De Vries. Opvallend is dat vier van deze acht auteurs Vlaming zijn. Onder de 

Engelse vertaalde auteurs bijvoorbeeld is dit percentage lager; onder de dertien vertaalde 

auteurs bevinden zich vier Vlamingen, drie Nederlanders, de Duits-Nederlandse Britta Böhler 

en de Nederlands-Vlaamse Jolien Janzing. De verklaring die natuurlijk voor de hand ligt is de 

ligging van Vlaanderen ten opzichte van Frankrijk. Hoewel dit een logische verklaring lijkt te 

zijn, is het toch opvallend dat de Fransen zich sterk op de Vlaamse literaire markt richt, omdat 

er zich in het corpus van de tweeëndertig auteurs slechts negen Vlaamse auteurs bevinden 

waarvan er dus 33,3%  een Franse vertaling heeft gekregen terwijl slechts 15,8% van de 

Nederlandse auteurs een Franse vertaling heeft ontvangen. Dit verschil is opvallend. De 

Vlamingen lijken zeer geliefd te zijn onder de Franse lezers. Een mogelijke reden zou ook 

kunnen zijn dat de Vlamingen en de Fransen een cultuur delen. Hoewel deze reden op geen 

enkel hard bewijs berust is, is het plausibel dat de Fransen zich in verhouding tot de 

Nederlanders, meer harmoniëren met de Vlaamse cultuur en literatuur. Daarnaast lijkt het 

mogelijk om tenminste één keuze voor een Nederlandse titels die vertaald is in het Frans te 

beredeneren, namelijk de roman Ventoux van Wagendorp. De titel verwijst naar en het boek 

speelt zich af op en rondom de Franse berg Mont Ventoux waar de personages een fietstocht 

ondernemen. Dit zou interessant kunnen zijn voor de Franse lezer, zowel om het geografische 

erfgoed van de berg als het culturele spektakel rondom de Tour de France.  
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Figuur 8 
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5.4.3 Verstreken tijd tussen de publicatie van de Nederlandstalige titel en de vertaling 

Het corpus voor dit onderzoek bestaat uit boeken die in 2013 gepubliceerd zijn in Nederland. 

De vertalingen laten echter vaak langer op zich wachten. Bij dit onderdeel van het onderzoek 

komt sterk naar voren dat de resultaten tijdsgebonden zijn. Het is mogelijk dat de 

tweeëndertig boeken in de loop van de jaren nog vaker vertaald zullen worden of dat er nog 

meer boeken aan dit corpus toegevoegd zullen worden. Dit is zeer plausibel, omdat Camperts 

Hôtel du Nord op 17 oktober 2016 in de Duitse vertaling verschenen is, slechts een paar 

maanden voordat dit onderzoek begonnen is. Het corpus van dit onderzoek is daarom ook 

meerdere malen aangepast door de actualisatie van de database van het Letterenfonds. Het is 

daarom zeer waarschijnlijk dat er in de loop van 2017 nog meer vertalingen zullen 

verschijnen. Dit is echter ook een interessante ontwikkeling, omdat blijkt dat het 

internationale succes van een Nederlandstalige schrijver vaak lang op zich laat wachten door 

de tijd die het kost om internationale belangstelling te wekken, maar ook door praktische 

redenen zoals de tijd die de vertaling van een boek inneemt. 

In totaal zijn elf van de achtennegentig vertalingen in 2014 verschenen, drieëntwintig 

in 2015, zevenendertig in 2016, zestien in 2017 en voor de jaren na 2017 worden ook al elf 

titels verwacht. Concluderend zou men kunnen zeggen dat de vertaling van een boek 

gemiddeld minstens drie jaar in beslag neemt. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, 

omdat er dan vanuit wordt gegaan dat het de vertaalrechten voor het boek in het 

verschijningsjaar gekocht zijn. Dit is ook niet plausibel. Daarentegen zijn er echter ook elf 

titels in 2014, het jaar na de Nederlandstalige publicatie, verschenen. Er is dus sprake van een 

grote verscheidenheid aan buitenlandse publicatiedata. Zo zijn de rechten voor de vertalingen 

die na 2017 verschijnen soms zelfs al in 2014 aangekocht, dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

Macedonische vertaling van De tedere onverschilligen van Van den Boogaard. Hierbij moet 

dan ook afgevraagd worden of de titel ooit nog wel uitgegeven zal worden. Het is echter 

mogelijk dat het vertaalproces zo lang kan duren. Zo zijn er ook rechten uitgegeven voor de 

vertalingen van de titels uit het corpus in 2017. Dit zou kunnen betekenen dat de vertaling in 

2018 al op de markt ligt, maar het kan ook pas in 2020 verschijnen. 

Toch lijkt er binnen de verschillende talen sprake te zijn van tendensen (zie figuur 9). 

De in het Engels vertaalde titels van Olde Heuvelt, Pfeijffer en Versteeg zijn allen verschenen 

in 2016. Het vertaalproces naar het Engels lijkt dus minstens drie jaar in beslag te nemen. Het 

Duits lijkt snel te anticiperen op het verschijnen van de Nederlandstalige titels. De 
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vertaalperiode beslaat vaak maar één jaar, maar uitzonderingen van twee en zelfs drie jaar zijn 

ook vaak te vinden bij de Duitse vertalingen. Daarnaast lijkt het of de Duitse uitgeverijen 

vaak de eerste stap zetten om een boek te vertalen. Andere buitenlandse uitgeverijen lijken dit 

voorbeeld te volgen. Heilbron beweert dat dit verschijnsel, hij duidt het aan als “doorvertalen” 

of “de tussenvertaling”, nog steeds bestaat.27 In zijn artikel is echter voornamelijk de Engelse 

vertaling van belang. In dit onderzoek blijkt dat het Engels, hoewel het ook veel vertalingen 

op zijn naam heeft staan, ingehaald lijkt te worden door het Duits.  

Auteur 2014 2015 2016 2017 2018 of later 

Bervoets   Engels   

Böhler Duits 

Frans 

Grieks 

Deens 

Hebreeuws 

Engels 

Italiaans 

Turks 

  

Van den 

Boogaard 

  Turks  Macedonisch 

Bouzamour   Duits 

Spaans 

  

Broeckhoven   Duits   

Brokken  Duits    

Campert   Duits   

De Coster  Deens Duits 

Engels 

Kroatisch 

  

Gronda   Duits   

Heerma van 

Voss 

  Duits   

Van der 

Heijden 

  Duits   

Hertmans Deens 

Duits 

Noors 

Servisch 

Frans 

Italiaans 

Japans 

Pools 

Sloveens 

Zweeds 

Afrikaans 

Engels 

Hongaars 

Kroatisch 

 Grieks 

Hebreeuws 

Spaans 

                                                           
27 Heilbron, Johan. 1995. p. 214. 
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Janzing  Engels Duits   

Kornmehl   Duits   

Van 

Laerhoven 

Frans     

De Loo  Spaans    

Lubach   Duits   

Lucius Duits 

 

 Frans 

Pools 

Deens 

Engels 

Italiaans 

Tsjechisch 

Spaans 

De Moor Duits     

Olde Heuvelt   Engels Duits  

Op de Beeck  Tsjechisch  Duits 

Frans 

Arabisch 

Pfeijffer  Macedonisch Duits 

Engels 

Italiaans  

Schneider  Duits    

Spruit Duits     

Van 

Steenberge 

  Duits Afrikaans 

Spaans 

 

Verhelst   Engels  Arabisch 

Verhulst  Frans Duits 

Engels 

Tsjechisch  

Versteeg  Deens 

Turks 

Duits 

Engels 

 Italiaans 

Van der Vlugt  Duits    

De Vries   Duits 

Grieks 

Catalaans 

Estisch 

Frans 

Italiaans 

Spaans 

Engels 

Koreaans 

Turks 

Wagendorp  Deens 

Engels 

Noors 

Duits 

Frans 

  

Zwamborn  Duits    

Figuur 9 



 
43 

 

5.5 Vragen gerelateerd aan de promotie 

Hoewel de intrinsieke kwaliteit van een titel van groot belang is voor de internationale 

interesse, speelt de promotie rondom een titel en een auteur een grote rol bij het beïnvloeden 

van de internationale markt. Dit onderdeel van het onderzoek zal zich concentreren op de 

‘gratis’ promotie die een goed boek ontvangt, zoals mogelijke literaire prijzen, een plaats in 

de Bestseller 60-lijst en verschillende mediaoptredens van zowel boek als auteur. De 

onderzoeksresultaten zijn te vinden in Bijlage 9.4. De verschillende onderdelen van deze 

resultaten zullen in de volgende paragrafen besproken worden. 
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5.5.1 Literaire prijzen 

Literaire prijzen kunnen van groot belang zijn voor de reputatie van een auteur. Naast de 

mogelijke economische winst zorgt een literaire prijs vooral voor een toename van het 

symbolische kapitaal van een auteur. Literaire prijzen geven ondanks de competitie met de 

populaire Bestseller-60 en de ‘Het boek van de maand’-rubriek van het televisieprogramma 

De wereld draait door nog veel prestige aan een auteur en een titel. De vraag is of deze 

prestige ook in het buitenland gezien wordt en of dit een rol speelt bij de mogelijke 

overweging om een boek te vertalen. Bij de volgende onderzoeksresultaten is enkel rekening 

gehouden met gewonnen prijzen en niet met nominaties voor prijzen. Er is echter een brede 

betekenis aangehouden van het begrip ‘literaire prijs’. De bekende grote prijzen zijn 

meegenomen in de onderzoeksresultaten, maar ook de kleine en minder bekende prijzen van 

websites zijn weergegeven. 

 Van de tweeëndertig auteurs zijn slechts tien auteurs bedeeld met een prijs. (zie figuur 

10) De Coster, Lubach, Lucius, Op de Beeck, Verhulst en Versteeg hebben één prijs 

gewonnen en Pfeijffer en De Vries hebben beiden twee prijzen gewonnen. De grote winnaars 

zijn Van Steenberge en Hertmans met respectievelijk drie en vier prijzen. Naast het 

onderscheid tussen de wel- en niet-winnaars is er, zoals eerder vermeld, ook een onderscheid 

in het soort prijzen. De AKO-Literatuurprijs die Hertmans heeft gewonnen heeft bijvoorbeeld 

meer prestige en een groter bereik dan de Crimezone Debuutprijs die gewonnen is door 

Lubach. Daarnaast is er een groot verschil tussen algemene literaire prijzen en specifieke 

genre- of nicheprijzen, zoals de Crimezone Debuutprijs en de Schaduwprijs.  

Opvallend is dat er zich drie vrouwen onder de tien prijswinnaars bevinden, namelijk 

De Coster, Op de Beeck en Versteeg. Dat klinkt als een schrijnend percentage en lijkt bewijs 

te leveren voor het opiniestuk van Marja Pruis in De Groene Amsterdammer, en voor de 

jarenlange discussie binnen de literatuur, dat vrouwen bijna nooit (grote) literaire prijzen 

winnen.28 Als dit in het perspectief van het corpus, de tweeëndertig auteurs, wordt gezien, zijn 

de cijfers iets minder treurig. Van de tweeëndertig auteurs uit het corpus zijn er twaalf 

vrouwen: 37,5% en de overige 62,5% is man. Onder de zeventien literaire prijzen die verdeeld 

zijn over de tien auteurs is het aandeel van de vrouwen, met in totaal drie prijzen, 17,6% en de 

                                                           
28 Pruis, Marja. “De kwestie: waarom vrouwen (bijna) nooit literaire prijzen krijgen.” De Groene 

Amsterdammer. 12 oktober 2007. https://www.groene.nl/artikel/de-kwestie-waarom-vrouwen-bijna-

nooit-literaire-prijzen-krijgen. 23 maart 2017.- 

https://www.groene.nl/artikel/de-kwestie-waarom-vrouwen-bijna-nooit-literaire-prijzen-krijgen
https://www.groene.nl/artikel/de-kwestie-waarom-vrouwen-bijna-nooit-literaire-prijzen-krijgen
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mannen nemen 82,4% in. In totaal hebben dus drie van de twaalf vrouwen, 25%, een prijs 

gewonnen en zeven van de twintig mannen, 35%, hebben een prijs op hun naam staan. Deze 

percentages verschillen niet heel veel. De mannelijke auteurs krijgen wel vaak meer dan één 

prijs, maar het verschil is percentages is niet groot. Hoewel ik mij persoonlijk kan vinden in 

het artikel van Pruis, geeft de lijst van succesvolle winnaars van literaire prijzen in de context 

van dit onderzoek een evenredige representatie van de succesvolle schrijvers uit 2013. Hierbij 

moet echter wel benadrukt worden dat deze cijfers enkel tellen voor het jaar 2013 en enkel 

voor de auteurs uit het corpus. De auteurs die ook een prijs hebben gewonnen, maar niet 

vertaald zijn, zijn hierbij niet meegenomen. Daarmee kan ook gezegd worden dat het winnen 

van een prijs, hoewel het prestige groot is, niet essentieel is voor het uiteindelijke vertaald 

worden. 

Auteur Prijzen 

Coster Opzij-Literatuurprijs 2014 

Hertmans AKO Literatuurprijs 2014 

De Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren 2014 

De Prijs Lezersjury Gouden Boekenuil 2014 

De Inktaap 2016 

Lubach Crimezone Debuutprijs 2013 

Lucius Schaduwprijs 2013 

Op de Beeck Bronzen Uil Publieksprijs 2013 

Pfeijffer Libris Literatuur Prijs 2014 

De Inktaap 2015 

Van Steenberge Debuutprijs 2014 

Bronzen Uil 2014 

Bronzen Uil Publieksprijs 2014 

Verhulst Beste Boek Humo’s Pop Poll 2013 

Versteeg BNG Literatuurprijs 2013 

De Vries Charlotte Köhler Stipendium 2013 

Gouden Boekenuil 2014 

 

Van de tweeëndertig auteurs heeft 31,3% een prijs gewonnen. Dit percentage lijkt niet 

heel groot te zijn, rekening houdend met het feit dat deze tweeëndertig auteurs zowel 

Figuur 10 
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nationaal als internationaal succes behaald hebben. Valt te zeggen dat de literaire prijs haar 

kracht verloren heeft? Nee. Hoewel literaire prijzen geen garantie zijn voor een direct 

internationaal succes, zijn ze wel van belang voor een nationaal succes, wat uiteindelijk toch 

een internationale interesse in de hand kan werken. 
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5.5.2 Bestseller 60-lijst van het CPNB 

De titel ‘bestseller’ biedt economisch gezien een gouden toekomst voor een boek. Toch is 

het begrip in samenwerking met literatuur en literaire kwaliteit paradoxaal. Een bestseller 

wordt vaak afgedaan als niet-hoogwaardige literatuur. Bourdieu ondervond hetzelfde 

probleem met dit begrip. Vanuit zijn literatuurvisie is er een tegenstrijdigheid tussen de 

grootte van het publiek en de consecratie van een werk waardoor er een sterke hiërarchie 

ontstaat onder de culturele werken.29 Zo heeft een poëziebundel een klein publiek waardoor 

een dichter vaak niet van zijn dichterschap kan leven. Daarentegen is deze kunstvorm het 

werk van een echte kunstenaar: l’art pour l’art, waar symbolisch kapitaal wordt nagestreefd. 

Een bestseller heeft daarentegen een groot publiek en de maker behaalt vooral economisch 

kapitaal wat volgens Bourdieu enkel diskrediet oplevert.30 In deze spagaat bevinden zich ook 

de tweeëndertig vertaalde auteurs en hun titels. Een vertaling zorgt voor prestige, maar 

daarentegen neemt ook het publiek toe. Veel van de titels zijn ook te vinden binnen de 

Bestseller 60-lijst wat volgens Bourdieu’s theorie geen symbolisch kapitaal op kan leveren. 

Toch is het waarschijnlijk dat de groeiende populariteit van de titels heeft gezorgd voor de 

uiteindelijke vertalingen. 

 Van de tweeëndertig auteurs zijn dertien auteurs en titels opgenomen in de Bestseller 

60-lijst, namelijk Bouzamour, Brokken, Campert, Van der Heijden, Hertmans, Lubach, De 

Moor, Olde Heuvelt, Op de Beeck, Pfeijffer, Verhulst, Van der Vlugt en Wagendorp. Er is 

een grote verscheidenheid onder de auteurs zichtbaar in het aantal weken dat ze in de lijst 

hebben gestaan. Bouzamour heeft slechts één week in de lijst gestaan terwijl Op de Beeck in 

totaal 108 weken zowel in de hoge als lage posities de lijst heeft gesierd. Daarnaast valt ook 

op dat veel auteurs na een lange tijd verdwijnen uit de lijst om een paar weken later weer op te 

duiken. In figuur 11 is te zien dat de auteurs ook na 2013 in de Bestseller 60 verschijnen; 

Hertmans verschijnt zelfs in week 13 van het jaar 2015 nog op positie 56 en Op de Beeck is 

zelfs in week 20 van dit jaar, 2017, nog zichtbaar in de lijst op positie 51. Op de Beeck spant 

ook de kroon met het aantal weken in de lijst. Pas in week 4 van 2015 verschijnt Op de Beeck 

in de lijst op positie 44. Dit is vrij laat, omdat het boek al in 2013 uitgekomen is. Een 

mogelijke oorzaak hiervan is de invloed van haar eerder genoemde tweede roman, Kom hier 

dat ik u kus. Op de Beeck blijft tot het einde van het jaar bijna constant aanwezig in de lijst, 

                                                           
29 Bourdieu, Pierre. ‘The field of cultural production, or: the economic world reversed.’ In: The Field 

of cultural production, Pierre Bourdieu. Cambridge: Polity Press, 1993, p. 48. 
30 Bourdieu, Pierre. 1993. p. 48-49. 
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een paar weken vallen ertussenuit zoals week 26 van 2015 en week 48 tot en met week 50 van 

2015, om in 2016 opnieuw in de lijst terug te keren. Ook in 2017 is Op de Beeck nog in de 

lagere regionen van de lijst te vinden. Opvallend is echter dat ondanks de grote populariteit 

van Op de Beecks Vele hemels boven de zevende de eerste positie in de lijst geen enkele keer 

behaald is. Enkel Brokkens De vergelding heeft deze positie behaald en ook meerdere weken 

weten vast te houden. Dit is waarschijnlijk beïnvloed door een verschijnsel dat in de volgende 

paragrafen nog aan bod zal komen, namelijk de nominatie van Brokkens De vergelding als 

Boek van de Maand bij het televisieprogramma De wereld draait door. 

Ook Hertmans en Wagendorp zijn bij dit onderdeel van het onderzoek interessant. Zij 

zijn namelijk de auteur die de meeste keren uit de lijst verdwijnen om later weer terug te 

keren. Dit fenomeen is met name bijzonder voor de boeken als bestsellers, omdat het 

verdwijnen en het opnieuw verschijnen in de lijst sterk beïnvloed lijkt te worden door andere 

(eerder besproken) factoren, zoals in het geval van Hertmans de grote hoeveelheid prijzen en 

het aantal herdrukken. Opvallend is echter dat Wagendorp het hoogste aantal herdrukken 

heeft behaald, zie figuur 6, en een hoog aantal opvolgende weken in de Bestseller 60-lijst 

staat.  

Auteur Aantal weken in de Bestseller 60-lijst 

Bouzamour 3 weken 

Week 46, 2013. 

Week 14, 2017 tot en met Week 15, 2017. 

Brokken 25 weken 

Week 5, 2013 tot en met Week 23, 2013. 

Week 43, 2013 tot en met Week 46, 2013. 

Week 2, 2014. 

Week 25, 2014. 

Campert 4 weken 

Week 39, 2013 tot en met Week 42, 2013. 

Van der 

Heijden 

10 weken 

Week 24, 2013.  

Week 24, 2013 tot en met Week 30, 2013. (filmeditie) 

Week 32, 2013 tot en met Week 33, 2013. (filmeditie) 

Week 14, 2016. (filmeditie) 
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Hertmans 47 weken 

Week 38, 2013. 

Week 7, 2014 tot en met Week 24, 2014. 

Week 33, 2014 tot en met Week 38, 2014. 

Week 40, 2014. 

Week 42, 2014 tot en met Week 43, 2014. 

Week 47, 2014 tot en met Week 13, 2015. 

Lubach 4 weken 

Week 9, 2013. 

Week 12, 2013 tot en met Week 14, 2013. 

De Moor 5 weken 

Week 18, 2013 tot en met Week 23, 2013. 

Olde 

Heuvelt 

19 weken 

Week 38, 2016 tot en met Week 4, 2017. 

Op de Beeck 108 weken 

Week 4, 2015 tot en met Week 25, 2015. 

Week 27, 2015 tot en met Week 47, 2015. 

Week 51, 2015. 

Week 1, 2016 tot en met Week 5, 2016. 

Week 9, 2016 tot en met Week 23, 2016. 

Week 27, 2016 tot en met Week 15, 2017. 

Week 17, 2017 tot en met Week 20, 2017. 

Pfeijffer 17 weken 

Week 21, 2014 tot en met Week 37, 2014. 

Verhulst 19 weken 

Week 21, 2013 tot en met Week 39, 2013. 

Van der 

Vlugt 

18 weken 

Week 32, 2013 tot en met Week 48, 2013. 

Week 1, 2014. 

Wagendorp 36 weken 

Week 23, 2013 tot en met Week 45, 2013. 

Week 25, 2014. 

Week 29, 2014. 
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Week 31, 2014. 

Week 21, 2015 tot en met Week 24, 2015. 

Week 26, 2015 tot en met Week 31, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 
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5.5.3 Auteur en titel in de media 

Sinds de digitale revolutie zijn mediaoptredens in de tijd van de publicatie van een boek van 

groot belang voor het verdere succes van een titel. Er is echter een groot verschil in de soorten 

mediaoptredens. Bij deze vergelijking zal onderzoek gedaan worden naar twee soorten 

verschijnen in de media: namelijk een passieve en een actieve promotie. De passieve promotie 

wordt onderzocht aan de hand van de rubriek ‘Het boek van de maand’ van het 

televisieprogramma De wereld draait door. Bij deze promotie is de auteur niet aanwezig. Het 

boek wordt besproken en aanbevolen door vier boekhandelaren. De invloed van de rubriek op 

de verkoop van de boeken is enorm en dit bijzonder. Het tien minuten segment van het tv-

programma lijkt een digitale versie van een recensie te zijn waarbij een korte aanbeveling 

door een belangrijke speler binnen het literaire veld van groot belang is op de verkoop van het 

boek. De actieve promotie is echter ook nog van groot belang voor het succes van een boek. 

Voor dit onderdeel van de promotieactiviteiten zal gekeken worden naar een mediaoptreden 

bij het programma VPRO Boeken. Dit programma kent een specifiek literatuurgeïnteresseerd 

publiek terwijl het publiek van De wereld draait door (vanaf nu afgekort tot DWDD) 

algemener is. Bij VPRO Boeken wordt gekozen voor diepte-interviews met de auteur zelf over 

één bepaalde titel. Het is interessant om na te gaan of de selectie aan auteurs anders is en in 

hoeverre het verschijnen bij één of beide programma’s van invloed is op het succes van het 

boek. 
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5.5.3.1 Boek van de Maand van De Wereld Draait Door  

De rubriek van DWDD is commercieel gezien van grote invloed op de carrière van een auteur. 

Het feit dat de boeken worden aangeraden door boekhandelaren geeft al weer dat er een 

nadruk ligt op de verkoopcijfers van bepaalde boeken. Daarentegen moet gezegd worden dat 

de boekhandelaren zeer gepassioneerd vertellen over hun vak en de boeken, dus ook de liefde 

voor literatuur is te zien bij “Het boek van de maand”. In totaal zijn slechts drie van de 

tweeëndertig titels uit het corpus genomineerd of bekroond met een prijs. In januari 2013 

werd Brokkens De vergelding genomineerd voor “Het boek van de maand”. Het boek Het 

onzichtbare geluk van andere mensen van de Indiase schrijver Manu Joseph ging er met de 

titel vandoor. In mei 2013 won Wagendorps Ventoux wel de titel in DWDD. Ook in de 

Bestseller 60-lijst is duidelijk dat de titel veel succes heeft ondervonden van de passieve 

promotie. Het is opvallend dat het grote succes en de populariteit van Ventoux uiteindelijk 

heeft gezorgd voor twee opvallende vertalingen, namelijk in het Deens en het Frans. In 

september 2013 werd Woesten van Kris van Steenberge genomineerd door het boekenpanel. 

Ook dit keer ging de titel naar een buitenlandse auteur, namelijk naar de Schotse Aminatta 

Forna. Het commerciële succes in Nederland zou voor Brokkens De vergelding en 

Wagendorps Ventoux uiteindelijk de reden kunnen zijn geweest om de rechten te kopen. 

Woesten van Van Steenberge lijkt echter een uitzondering te zijn. Deze titel is namelijk geen 

enkele week te vinden in de Bestseller Top 60. De nominatie voor de titel “Het boek van de 

maand” is dus niet invloedrijk genoeg gebleken voor een verkoopsucces. Opvallend is dat 

Hertmans, maar vooral Op de Beeck niet genoemd worden binnen de boekenrubriek van 

DWDD. Het tweede boek van Op de Beeck, Kom hier dat ik u kus, heeft in september van het 

jaar 2014 wel de titel “Het boek van de maand” ontvangen, maar hier werd niet gerefereerd 

aan het debuut van Op de Beeck. Voor het Nederlandse publiek leek ze op dit moment nog 

vrij onbekend. In het fragment uit september 2014 wordt voornamelijk de Vlaamse 

nationaliteit van Op de Beeck benadrukt en dat ze voor een relatief nieuwe en onbekende 

auteur al veel indruk maakt.31 Hoewel de prijsuitreiking van DWDD van groot belang lijkt te 

zijn voor het verkoopsucces van de boeken, laten juist de titels die niet genomineerd zijn of 

die niet gewonnen hebben zien dat het zonder een belangrijke stuwkracht als de titel van “Het 

boek van de maand” toch mogelijk is om een grote commerciële slag te slaan. 

  

                                                           
31 De Wereld Draait Door. “Boek van de Maand September.” VARA. 30 september 2014. 

https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/321405  

https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/321405
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5.5.3.2 VPRO Boeken 

Het programma VPRO Boeken vertoont in vergelijking met de rubriek van DWDD een grotere 

diversiteit. In totaal hebben twintig van de tweeëndertig auteurs deelgenomen aan het 

programma. Zij hebben een diepte-interview gehad waarbij een sterke focus ligt op het pas 

verschenen boek. Dit gesprek duurt vaak minstens vijftien minuten, is persoonlijker, 

intensiever en van hoger literair niveau. De twaalf auteurs die niet bij VPRO Boeken 

verschenen zijn, zijn Broeckhoven, Van der Heijden, Janzing, Kornmehl, Van Laerhoven, De 

Loo, Lucius, Olde Heuvelt, Schneider, Van Steenberge, Verhelst en Van der Vlugt. Dit is 

opvallend, omdat deze schrijvers in vergelijking met de andere twintig auteurs misschien 

meer te bestempelen zijn als populaire fictie. Lucius en Olde Heuvelt zijn bijvoorbeeld 

respectievelijk bekend om hun thrillers en fantasyboeken. Het is echter opvallend dat de 

thriller van Lubach, IV, wel een plaats vindt binnen het VPRO-programma. Daarentegen moet 

ook benoemd worden dat deze twaalf auteurs ook niet bij DWDD verschijnen, behalve Van 

Steenberge, maar VPRO Boeken vertoont een groter en meer divers spectrum aan auteurs. Zo 

worden ook de jonge debutant Bouzamour, de gevestigde Campert en de kunstenares 

Zwamborn geïnterviewd. Hun commercieel succes is in vergelijking met Brokken, Hertmans 

en Wagendorp niet zo groot, maar toch ook belangrijk genoeg voor een vertaling. Van der 

Heijden is hierop echter een uitzondering, want hij heeft al meerdere keren plaats genomen bij 

het programma, maar voor zijn roman De helleveeg is hij niet geïnterviewd.   

Een mogelijke oorzaak voor het grote verschil tussen het percentage van de 

tweeëndertig auteurs bij DWDD en VPRO Boeken is dat er bij de rubriek “Het boek van de 

maand” geen onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlandstalige literatuur en vertalingen. 

Het is dan ook veelvoorkomend dat een buitenlandse auteur er met de commercieel 

belangrijke titel vandoor gaat. VPRO Boeken lijkt daarmee vooral in te spelen op de niche van 

literatuur geïnteresseerden die op zoek zijn naar de pareltjes binnen de Nederlandstalige 

literatuur terwijl DWDD vooral de kijker op de hoogte wil stellen van (al) succesvolle boeken.  
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5.6 Vragen gerelateerd aan de receptie 

Hoewel de receptie ook onder gratis promotie valt, is dit wel iets waar de uitgeverij en de 

redacteur meer achter aan zit, bijvoorbeeld door het opsturen van het boek naar verschillende 

kranten met hoogwaardige literaire recensenten. Ondanks de grote promotieactiviteiten van 

digitale media en andere platformen blijft het belang van de recensies in de nationale 

dagbladen van belang voor de consecratie van zowel de auteur als zijn of haar werk. Net als 

een vertaling, waarbij een bepaalde titel speciaal wordt uitgekozen, is het ook bijzonder voor 

een auteur en zijn of haar verdere carrière  om minstens één (positieve) recensie te ontvangen. 

De criticus heeft als neutrale actor binnen het literaire veld de macht om een auteur te maken 

of te breken en dit kan ook van invloed zijn op het internationale succes. De 

onderzoeksresultaten zijn te vinden in Bijlage 9.5. De verschillende onderdelen van deze 

resultaten zullen in de volgende paragrafen besproken worden. 
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5.6.1 Professionele receptie  

Voor het onderzoek naar de receptie zal ten eerste worden gekeken naar de recensies in de 

nationale dagbladen en daarnaast wordt ook onderzocht hoe de boeken onder de online 

recensenten ontvangen zijn. Voor de professionele recensenten is gekozen voor de nationale 

kranten, zowel Nederlandse als Vlaamse, die een vaste boekenrubriek of boekenbijlage 

hebben. De kranten zijn de Vlaamse kranten De Morgen en De Standaard en de Nederlandse 

kranten Trouw, Het Parool, NRC Handelsblad, De Volkskrant en De Groene Amsterdammer. 

Uit figuur 12 blijkt dat niet alle auteurs een recensie hebben ontvangen in de grote 

Nederlandse en Vlaamse dagbladen. Twee schrijvers, Bob van Laerhoven en Simone van der 

Vlugt, hebben beiden geen professionele recensies ontvangen. Daarnaast zijn er ook twee 

auteurs die in alle dagbladen gerecenseerd zijn. Dit zijn Saskia de Coster en Stefan Hertmans. 

Bij deze twee auteurs zijn twee kenmerken opvallend. Ten eerste is er een groot verschil in de 

populariteit van het boek in de verkoopcijfers. De titel Oorlog en terpentijn van Hertmans 

heeft veel weken in de Bestseller Top 60 gestaan terwijl het boek Wij en ik van De Coster 

geen enkele week verschenen is in de lijst. Ten tweede is het opvallend dat zowel De Coster 

als Hertmans Vlaamse schrijvers zijn. Hoewel dit misschien geheel toevallig is, lijkt er onder 

de tweeëndertig boeken sprake te zijn van een trend. De Vlaamse dagbladen De Morgen  en 

De Standaard bespreken samen in totaal negentien titels. Onder deze titels bevinden zich 

twaalf auteurs die Vlaams zijn, in Vlaanderen wonen of daar gewoond hebben. De overige 

zeven Nederlandse auteurs zijn voornamelijk grote namen, zoals Brokken, Campert, Pfeijffer 

en Van der Heijden. De voorkeur voor de Vlaamse auteurs is het sterkst bij De Morgen die 

enkel ‘een uitzondering’ maakt voor de Nederlandse auteur Heerma van Voss. Als 

tegenargument is hier echter te benadrukken dat ook veel Vlaamse auteurs niet bij De Morgen 

gerecenseerd zijn die in De Standaard en in de Nederlandse dagbladen wel een recensie 

ontvangen. Of hier sprake is van favoritisme voor de eigen nationale literatuur is daarom 

moeilijk te bewijzen.  

De Morgen is daarmee ook de krant met het minst aantal recensies van de tweeëndertig titels. 

De Volkskrant spant de kroon met maarliefst vijfentwintig recensies over de tweeëndertig 

titels. De Volkskrant neemt daarnaast zowel recensies op van de gevestigde oeuvreschrijvers 

zoals Campert, maar daarnaast worden ook de debutanten gerecenseerd. Onder de zes auteurs 

die niet door de krant gerecenseerd zijn, bevinden zich vijf vrouwen en de Vlaming Van 

Laerhoven. Voor sommige titels is het niet moeilijk om te veronderstellen waarom een auteur 
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links is blijven liggen. Zo is bijvoorbeeld Van der Vlugt niet gerecenseerd. Dit is 

waarschijnlijk het gevolg van het genre en het soort boeken dat zij schrijft en waarschijnlijk 

komt het publiek van Van der Vlugt niet sterk overeen met de lezers van De Volkskrant en 

van de andere kranten met boekenbijlages. 

 

Auteur De 

Morgen 

De 

Standaard 

Trouw Parool NRC De 

Volkskrant 

De 

Groene 

Bervoets   Ja Ja Ja Ja Ja 

Böhler   Ja  Ja Ja  

Van den 

Boogaard 

Ja Ja   Ja Ja Ja 

Bouzamour   Ja  Ja Ja  

Broeckhoven Ja Ja   Ja   

Brokken  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Campert  Ja   Ja Ja Ja 

De Coster Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gronda  Ja   Ja Ja Ja 

Heerma van 

Voss 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

Van der 

Heijden 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hertmans Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Janzing  Ja Ja  Ja   

Kornmehl   Ja  Ja   

Van 

Laerhoven 

       

De Loo     Ja Ja  

Lubach   Ja  Ja Ja  

Lucius   Ja   Ja  

De Moor   Ja   Ja Ja 

Olde 

Heuvelt 

     Ja  
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Op de Beeck  Ja   Ja Ja Ja 

Pfeijffer  Ja   Ja Ja Ja 

Schneider      Ja  

Spruit      Ja  

Van 

Steenberge 

 Ja      

Verhelst  Ja   Ja Ja  

Verhulst  Ja Ja  Ja Ja Ja 

Versteeg   Ja  Ja Ja Ja 

Van der 

Vlugt 

       

De Vries  Ja    Ja  

Wagendorp  Ja    Ja  

Zwamborn     Ja Ja Ja 

Totaal 5 16 15 6 22 26 15 

 

Er is sprake van een opvallende overeenkomst tussen de ontdekkingen die te vinden 

zijn in figuur 12 en de eerder besproken ontwikkelingen bij het programma VPRO Boeken. De 

auteurs die nauwelijks in de bekende grote dagbladen verschijnen, zijn de auteurs die ook niet 

bij VPRO Boeken aangeschoven zijn. Zo heeft Simone van der Vlugt met haar titel Morgen 

ben ik weer thuis geen recensies gekregen in de grote dagbladen en is ze ook niet bij het 

programma van de VPRO te vinden. Toch zijn er ook verschillen tussen VPRO Boeken en de 

recensies in de dagbladen, omdat De Loo, Olde Heuvelt en Lucius wel een recensie krijgen in 

bijvoorbeeld De Volkskrant. Er is echter een groot onderscheid in waardering waarbij De 

Loo’s Kenau slechts twee sterren ontvangt, maar Hex van Olde Heuvelt wordt beloond met 

maarliefst vijf sterren. 

 Daarnaast valt op dat commercieel succes van bijvoorbeeld Ventoux niet alleen te 

danken is aan de titel van “Het boek van de maand”. Ook de recensenten van bijvoorbeeld De 

Volkskrant en de NRC zijn lovend over het boek van Wagendorp. Er lijkt dus een zekere mate 

van samenwerking te zijn tussen de elektronische en papieren media met betrekking tot het 

succes van een werk. Dit kan echter opnieuw de oorzaak zijn van een kip-of-ei-discussie. 

VPRO Boeken is op groot commercieel niveau van minder groot belang dan de recensies in de 

Figuur 12 



 

 
58 

 

krant en DWDD, omdat ze zich, naar mijn mening, toch voornamelijk richten op een niche 

binnen het publiek. DWDD kiest echter maar één keer per maand een winnaar uit, terwijl de 

kranten elke week de beste boeken beoordelen. Hoewel het bereik van DWDD groter lijkt te 

zijn, heeft de recensent in de traditionele krant een snellere reactietijd op de nieuwe 

ontwikkelingen binnen het literaire veld. Daarom is het ook interessant dat zowel de sticker 

van “Het boek van de maand” op de covers van boeken verschijnen als de citaten uit de 

recensies van bekende en hooggewaardeerde recensenten. Een sterk voordeel van de 

nichewerking van VPRO Boeken is echter dat ze dieper ingaan op de literatuur en daarmee 

weer een overeenkomst tonen met de recensies in de dagbladen, omdat ze juist de auteurs 

uitkiezen die literair van hoog niveau zijn. Dus zowel VPRO Boeken als de traditionele 

recensent in de krant is op zoek naar de parels binnen de literaire publicaties, maar (enkel) de 

krant en DWDD hebben het bereik om een boek sterk in de schijnwerper te zetten en een 

mogelijke bestseller in de hand te werken. 
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5.6.2 Niet-professionele receptie 

Hoewel de invloed van de professionele critici in de grote dagbladen van groot belang 

is, moet de kracht van de online receptie niet ontkend worden. In het digitale tijdperk speelt 

het internet een grote rol en ook bij een prestigieuze, en volgens sommigen misschien een 

pretentieuze, kunstvorm als literatuur is de invloed van het internet groot. Voor deze analyse 

is er gekeken naar drie grote invloedrijke literatuurbespreekpunten op het internet. Ten eerste, 

de webwinkel Bol.com. Op deze website, met voornamelijk een commercieel karakter, 

kunnen mensen na hun aankoop een recensie van het boek plaatsen. De website bemoedigt dit 

zelf ook, want de klant krijgt vaak na aanschaf een e-mail met de vraag om een recensie van 

het gekochte product te geven. De tweede website die bekeken wordt is Tzum. Als literair 

weblog is hier sprake van een vaste redactie die, net als de nationale dagbladen, recensies 

uitgeven. De website plaatst daarnaast ook nieuwsberichten gerelateerd aan de literatuur en de 

redactie schrijft ook columns. Als laatste wordt er gekeken naar de website Hebban. Deze 

website is misschien wel het meest gerelateerd aan de literaire titels. Waar de literatuur bij 

Bol.com slechtst een klein onderdeel van de website is en er bij Tzum ook sprake is van ander 

nieuws dan enkel recensies, is er bij Hebban een sterke focus op de receptie van de titels. De 

website straalt daarnaast een sterk community-gevoel uit. Dit is ook zichtbaar in figuur 13 

waaruit blijkt dat op Hebban de boeken het vaakst worden beoordeeld of gerecenseerd. In 

figuur 13 is op alfabetische volgorde zichtbaar hoe en hoe vaak de tweeëndertig titels 

beoordeeld werden op Bol.com, Hebban en Tzum. Voor de website Tzum is, net als bij de 

professionele recensies, enkel aangegeven of er een recensie van de titel aanwezig is op de 

website. 

 

Auteur Bol.com Hebban Tzum 

Bervoets 13 waarderingen 

Gemiddeld: 4,5/5 

13 reviews 

105 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

11 lezersrecensies 

Ja 

Böhler 2 waarderingen 

Gemiddeld: 4,5/5 

2 reviews 

5 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

2 lezersrecensies 

Ja 

Van den Boogaard 1 waardering 

Gemiddeld: 4/5 

3 waarderingen 

Gemiddeld: 3,3/5 

Ja 
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0 lezersrecensies 

Bouzamour 14 waarderingen 

Gemiddeld: 4,7/5 

14 reviews 

45 waarderingen 

Gemiddeld: 3,3/5 

5 lezersrecensies 

Ja 

Broeckhoven 3 waarderingen 

Gemiddeld: 4,7/5 

3 reviews 

6 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

1 lezersrecensie 

Nee 

Brokken 24 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

24 reviews 

78 waarderingen 

Gemiddeld: 3,9/5 

13 recensies 

Ja 

Campert 1 waardering 

Gemiddeld: 5/5 

1 reviews 

5 waarderingen 

Gemiddeld: 3,2/5 

1 lezersrecensie 

Nee 

De Coster 14 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

14 reviews 

47 waarderingen 

Gemiddeld: 3,4/5 

7 lezersrecensies 

Ja 

Gronda 0 waarderingen 

0 reviews 

5 waarderingen 

Gemiddeld: 2,4/5 

0 lezersrecensies 

Nee 

Heerma van Voss 6 waarderingen 

Gemiddeld: 4,5/5 

6 reviews 

27 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

2 lezersrecensies 

Ja 

Van der Heijden 13 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

13 reviews 

77 waarderingen 

Gemiddeld: 3,7/5 

3 lezersrecensies 

Ja 

Hertmans 56 waarderingen 

Gemiddeld: 4,6/5 

56 reviews 

256 waarderingen 

Gemiddeld: 4,2/5 

23 lezersrecensies 

Ja 

Janzing 5 waarderingen 

Gemiddeld: 4,8/5 

5 reviews 

7 waarderingen 

Gemiddeld: 3,4/5 

2 lezersrecensies 

Ja 

Kornmehl 4 waarderingen 

Gemiddeld: 5/5 

4 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

Ja 
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4 reviews 0 lezersrecensies 

Van Laerhoven 1 waardering 

Gemiddeld: 4/5 

1 review 

1 waarderingen 

Gemiddeld: 3/5 

0 lezersrecensies 

Nee 

De Loo 11 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

11 reviews 

51 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

7 lezersrecensies 

Ja 

Lubach 29 waarderingen 

Gemiddeld: 4,3/5 

29 reviews 

170 waarderingen 

Gemiddeld: 3,7/5 

16 lezersrecensies 

Ja 

Lucius 10 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

10 reviews 

78 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

16 lezersrecensies 

Nee 

De Moor 0 waarderingen 

0 reviews 

6 waarderingen 

Gemiddeld: 3,3/5 

0 lezersrecensies 

Ja 

Olde Heuvelt 119 waarderingen 

Gemiddeld: 4,2/5 

119 reviews 

536 waarderingen 

Gemiddeld: 3,9/5 

72 lezersrecensies 

Ja 

Op de Beeck 184 waarderingen 

Gemiddeld: 4,4/5 

184 reviews 

564 waarderingen 

Gemiddeld: 4,2/5 

17 lezersrecensies 

Nee 

Pfeijffer 22 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

22 reviews 

130 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

10 lezersrecensies 

Ja 

Schneider 1 waardering 

Gemiddeld: 1/5 

1 review 

3 waarderingen 

Gemiddeld: 3,3/5 

2 lezersrecensies 

Nee 

Spruit 1 waardering 

Gemiddeld: 5/5 

1 review 

9 waarderingen 

Gemiddeld: 3,6/5 

1 lezersrecensie 

Ja 

Van Steenberge 23 waarderingen 

Gemiddeld: 4,5/5 

139 waarderingen 

Gemiddeld: 4,5/5 

Nee 
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23 reviews 13 lezersrecensies 

Verhelst 1 waardering 

Gemiddeld: 1/5 

1 review 

6 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

1 lezersrecensie 

Nee 

Verhulst 46 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

46 reviews 

166 waarderingen 

Gemiddeld: 3,9/5 

13 lezersrecensies 

Ja 

Versteeg 3 waarderingen 

Gemiddeld: 4,3/5 

3 reviews 

22 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

2 lezersrecensies 

Ja 

Van der Vlugt 60 waarderingen 

Gemiddeld: 3,9/5 

60 reviews 

293 waarderingen 

Gemiddeld: 3,7/5 

17 lezersrecensies 

Nee 

De Vries 1 waardering 

Gemiddeld: 4/5 

1 reviews 

25 waarderingen 

Gemiddeld: 3,4/5 

5 lezersrecensies 

Nee 

Wagendorp 35 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

35 reviews 

265 waarderingen 

Gemiddeld: 3,8/5 

16 lezersrecensies 

Ja 

Zwamborn 2 waarderingen 

Gemiddeld: 4/5 

2 reviews 

1 waardering 

Gemiddeld: 3/5 

0 lezersrecensies 

Ja 

 

In figuur 13 valt sterk op dat er op Hebban sprake is van een sterke receptiecultuur. Er worden 

veel titels gewaardeerd met een aantal sterren en daarnaast worden er ook veel recensies 

geschreven. Hiermee verschilt Hebban sterk van Bol.com. De boeken op de webwinkel 

hebben namelijk vaak een flink aantal minder recensies. Daarnaast zijn er grote verschillen 

zichtbaar tussen Bol.com en Hebban die vooral naar boven komen bij de boeken die 

nauwelijks gerecenseerd zijn op Bol.com. Op deze website zijn er namelijk twee auteurs die 

geen enkele recensie hebben ontvangen (Gronda en De Moor) en zes auteurs die slechts één 

recensie hebben ontvangen en dit zijn Campert, Van Laerhoven, Schneider, Spruit, Verhelst 

en De Vries. In vergelijking met de waarderingen bij Hebban is er een verschil te zien bij met 

name de boeken van Campert, Schneider en Verhelst. Campert wordt door een Bol.com-

Figuur 13 
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recensent geëerd met vijf sterren, terwijl de Hebban-lezers een beoordeling van ongeveer drie 

sterren geven. Een nog groter verschil is te zien bij Schneider en Verhelst die op Bol.com 

beiden slechtst één ster krijgen, maar op Hebban respectievelijk drie en vier sterren 

ontvangen. Deze cijfers trekken al snel de betrouwbaarheid van de recensies op Bol.com in 

twijfel. Ook zijn deze twee recensies op Bol.com niet heel sterk en overtuigend geschreven. 

De recensent op Bol.com zegt in nog minder dan twintig woorden over Een tropische 

herinnering van Schneider: 

“Zelden zo'n saai en vervelend boek gelezen. Heeft heel weinig met Indië te maken. 

Echt een miskoop.”32 

De recensent van De geschiedenis van een berg van Verhelst geeft een meer uitgebreide 

mening:  

“Dit boek is geen fabel, heeft niets sprookjesachtigs. Ik noem het zelfs niet cynisch of 

zwart. Het is puur agressie en geweld, van begin tot eind. Heel wreedaardig boek. 

Daar houd ik niet van. 

Bovendien is de stijl niet poëtisch, behalve tegen het einde. Het blijft lang monotoon 

en saai voortdreunen in zijn agressie, pas tegen het einde komt er wat spanning en 

daarna volgen wat poëtische uitdrukkingen. Helaas overgoten met een goede dosis 

verlangen en verdriet en heimwee en hoop: melodrama. 

En waar gaat dit boek over? Het is maatschappijkritisch, mja, maar op welk domein? 

Ik kan er zoveel uitleggingen aan geven, zoveel dat ik uitkom bij helemaal geen. 

Ik las dus een ongeloofwaardig, wrang, gewelddadig boek, inhoudsloos, en niet in een 

mooie stijl. 

Dat vind ik samen met sommige anderen. 

Maar: ik houd echt niet van (teveel) geweld in een boek. En velen lazen dit boek wel 

graag.”33 

                                                           
32 “Een tropische herinnering, Eric Schneider”. Bol.com. 7 januari 2014. 

https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-

herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_. 

2 mei 2017. 

https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_
https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_
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Hoewel de recensies vrij lang is voor een Bol.com-recensie is nog steeds onduidelijk waarom 

de recensent slechts één ster bedeeld aan het boek.  

 De website Hebban laat, zoals eerder vermeldt, een lezerscommunity zien. Dit is niet 

alleen de zien op de website zelf, maar ook in de cijfers in figuur 13. Het boek Hex van 

Thomas Olde Heuvelt is met 536 waarderingen een van de meest gerecenseerde boeken uit 

het corpus. Op de Beeck staat met haar debuut op nummer één. Haar succes wordt echter ook 

door de professionele recensenten opgemerkt, terwijl dit niet zo is bij Olde Heuvelt die enkel 

door De Volkskrant gerecenseerd is (zie figuur 12). Een mogelijke, en plausibele, verklaring 

kan zijn dat het boek Hex als fantasyboek veel interesse wekt bij het lezerspubliek van 

Hebban. Fantasy en thrillers worden vaak en veelvuldig positief gerecenseerd op Hebban. Dit 

genre vindt echter bijna nooit aansluiting in de boekenbijlages van de nationale dagbladen. 

Dit verklaart de kloof tussen Hebban en de professionele recensenten van de kranten. 

 De website Tzum is waarschijnlijk het meest overeenkomstig met de nationale 

kranten. De website recenseert in totaal twintig van de tweeëndertig titels en de elf boeken die 

niet gerecenseerd worden komen overeen met de kranten. Zo worden ook Van Laerhoven en 

Van der Vlugt op Tzum niet gerecenseerd. Toch zijn er ook grote verschillen met de kranten, 

want de auteur Op de Beeck wordt niet gerecenseerd. Haar latere boeken echter wel, dus een 

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Op de Beeck vooral vanaf haar tweede roman Kom 

hier dat ik u kus aan bekendheid won.  

Uit de kwantitatieve analyse volgt geen typisch beeld van de vertaalde auteur. Zowel mannen 

als vrouwen worden veel vertaald, zowel oudere gevestigde auteurs als jonge debutanten 

vinden hun weg op de buitenlandse markt en er is ook sprake van een divers scala aan 

uitgeverijen die hun auteurs onder de buitenlandse interesse vinden. Het was natuurlijk 

interessant geweest als het kwantitatieve onderzoek duidelijk aangaf dat er sprake is van 

bijvoorbeeld een mannelijke auteur die ongeveer vijfenvijftig jaar oud is, literaire romans 

schrijft en zich veelvuldig aan de tafel van De Wereld Draait Door laat zien en direct in 

aanmerking komt voor een vertaling. De onderzoeksresultaten die echter gevonden zijn geven 

                                                                                                                                                                                     
33 “De geschiedenis van een berg, Peter Verhelst”. Bol.com. 6 juli 2015. 

https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-

herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_. 

2 mei 2017. 

 

https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_
https://www.bol.com/nl/p/een-tropische-herinnering/9200000011320995/?promo=unknown_818_recentbekeken-MCM-slot_D1_product_2_
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een positiever en progressiever, en zelfs interessanter, beeld van de vertaalde literatuur en van 

het internationale literaire veld. Wat voor mij persoonlijk gunstig stemde is dat niet alleen 

Nederlandse uitgeverijen een risico durven te nemen met jonge debutanten waarvan nog niet 

zeker is of ze ooit een sterk oeuvre zullen schrijven, maar dat de buitenlandse uitgeverijen 

ditzelfde durven te doen. Ten eerste lijkt er daarom sprake te zijn van een grote liefde voor de 

literatuur. Het feit dat debutanten ook vertaald worden en dat er niet enkel wordt gekeken naar 

de grote namen die al goed verkopen in vertaling, bijvoorbeeld de boeken van Cees 

Nooteboom die in Duitsland al een vast publiek hebben gevonden, laat zien dat het bij de 

keuze voor een vertaling voornamelijk om het boek zelf gaat. Ten tweede lijkt er sprake te 

zijn van een sterk vertrouwen tussen de instituties van de verschillende landen. De 

Nederlandse uitgeverijen, en het Letterenfonds, kunnen aanbevelingen geven voor vertalingen 

en hier lijkt vaak naar gehoord te worden. Opnieuw toont het aantal vertaalde debutanten aan 

dat de buitenlandse uitgevers  niet terugschrikken voor de jonge nieuwelingen en dat de 

keuzes voor vertalingen niet enkel berusten op verkoopcijfers en gevestigd succes.  
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6. Onderzoeksresultaten Kwalitatieve Analyse 

Uit de onderzoeksresultaten van de kwantitatieve analyse valt te concluderen dat er geen 

eenduidige conclusie te trekken valt uit de vertaalde Nederlandstalige literatuur uit 2013, maar 

dit moet in geen geval negatief opgevat worden. Er is sprake van een grote verscheidenheid 

onder de auteurs, de boeken, de promotie en mediaverschijningen en onder de vertalingen 

zelf. Zoals het in eigen land mogelijk is voor elk boek om onder de aandacht te komen bij een 

uitgeverij lijkt het ook mogelijk voor elk gepubliceerde boek in Nederland en Vlaanderen om 

vertaald te worden. Toch is het mogelijk om de eventuele redenen voor de vertalingen te 

poneren. In het volgende kwalitatieve onderzoek zullen de resultaten uit het kwantitatieve 

onderzoek verbonden worden aan de institutionele processen die ten grondslag liggen bij het 

uitbrengen van een vertaling. Waar bij het kwantitatieve onderzoek specifiek gekeken is naar 

de periode 2013 zal er bij het kwalitatieve onderzoek juist gekeken worden naar de periode 

tussen het oorspronkelijke publicatiejaar en het uiteindelijk verschijnen van de vertaling. 

Welke processen zijn er in gang gezet in de tussenperiode die ervoor hebben gezorgd dat de 

titels de buitenlandse interesse opwekten?  
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6.1 Interview met Bas Pauw van het Letterenfonds 

Om beter zicht te krijgen op de verschillende processen die een rol spelen bij de 

vertalingen binnen het literaire veld is contact opgenomen met Bas Pauw, Coördinator 

Zichtbaarheid & Manifestaties – Buitenland, van het Letterenfonds.34 Het Letterenfonds 

wordt als instituut gezien als een belangrijke factor bij de vertalingen van de Nederlandstalige 

literatuur en de verdere promotie van de Nederlandstalige literaire productie. De afdeling 

Binnenland van het Letterenfonds richt zich voornamelijk op het verstrekken van beurzen aan 

auteurs. Interessant is dat Pauw erop wees dat het toekennen van beurzen aan 

Nederlandstalige auteurs altijd te maken heeft het hun leeftijd en hun carrière. Zo wordt er 

rekening gehouden met de eerdere carrière van oeuvreschrijvers en gevestigde auteurs en het 

succes daarvan in binnen- en buitenland, maar door ook de leeftijd van de schrijvers in 

overweging te nemen is het voor debutanten die op jonge leeftijd al debuteren, bijvoorbeeld 

de in het corpus van het kwantitatieve onderzoek aangehaalde Bouzamour, ook mogelijk om 

een beurs te ontvangen voor het schrijven van een nieuwe titel.  

 Met betrekking tot dit scriptieonderzoek is de afdeling Buitenland van groot belang. 

Dit departement is actief bezig met het belangstelling wekken voor de Nederlandse literatuur 

in het buitenland door het contact met buitenlandse uitgeverijen. Pauw wees erop dat het 

Letterenfonds in het buitenland al flink naam heeft gemaakt. Het instituut zoals wij dat 

vandaag de dag kennen is nog relatief jong. Op 1 januari 2010 besloten de twee instellingen 

Nederlandse Fonds voor de Letteren en Het Nederlands Literair Productie- en 

Vertalingenfonds te fuseren onder de naam Nederlands Letterenfonds. De nieuwe organisatie 

zou onder één naam dezelfde werkzaamheden voortzetten, namelijk “het ondersteunen van 

schrijvers en vertalers en de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland”.35 De 

fusie werd uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het doel 

om de positie van het Nederlandse literaire veld te versterken, zowel in binnen- als 

buitenland. De overweging voor deze fusie was gebaseerd op het idee dat één fonds beter in 

staat is om dit doel te behalen dan twee fondsen.36  

                                                           
34 Egmond, Anna van. Persoonlijk interview. 30 mei 2017. 
35 Steinz, Pieter, Bernard Hulsman, Maartje Somers & Toef Jaeger. “NRC Boeken”. NRC Handelsblad. 8 januari 
2010. https://www.nrc.nl/nieuws/2010/01/08/nrc-boekennl-11834805-a1132000  
36 Rijksoverheid. Ministerie van OCW. Fusie tussen het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair 
Productie- en Vertalingenfonds. 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2009/03/16/persbericht/fusie-
fonds-voor-letteren-en-nlpv.pdf.  6 maart 2009. Web. 17 Juni 2017. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2010/01/08/nrc-boekennl-11834805-a1132000
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2009/03/16/persbericht/fusie-fonds-voor-letteren-en-nlpv.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2009/03/16/persbericht/fusie-fonds-voor-letteren-en-nlpv.pdf


 

 
68 

 

Pauw wees er onder andere op dat het Letterenfonds zich als instituut altijd in een 

spagaat bevindt. Naast de functie als overheidsinstelling is het Letterenfonds ook actief op de 

markt. Deze paradox komt overeen met Bourdieu’s theorie over het symbolische en 

economische kapitaal. (Bourdieu 1992: 247) Hooggewaardeerde literatuur bevindt zich, net 

als het Letterenfonds, in een moeilijke positie als het gaat om de waardering van de spelers in 

het veld en de verkoopcijfers van een boek. Een groot publiek heeft voornamelijk een 

positieve invloed op het economische kapitaal, maar het schaadt het symbolische of culturele 

kapitaal van het cultuurproduct. Het Letterenfonds grijpt als instituut in op de markt en 

beïnvloedt zowel in binnen- als in buitenland het economische kapitaal van een auteur en een 

titel en daarnaast kijkt het Letterenfonds ook oplettend naar de Nederlandse markt bij het 

aanraden van vertalingen in het buitenland. Het Letterenfonds heeft echter, volgens Pauw, een 

bepaalde status en als statutaire instelling heeft het de taak om de Nederlandse literatuur hoog 

te houden en een voorbeeldfunctie naar het buitenland uit te stralen. Het Letterenfonds 

representeert in bepaalde mate het hele Nederlandse literaire veld voor het buitenland. Pauw 

gaf hierbij als voorbeeld dat een auteur als Kluun daarom door het Fonds zelf niet snel naar 

voren geschoven zal worden. Niet om het feit dat hij misschien niet interessant is voor het 

buitenland, want dat zou Kluun kunnen zijn, maar het Letterenfonds kan het zich, met het oog 

op het symbolisch kapitaal, niet veroorloven om enkel commercieel interessante boeken uit te 

geven.  

Daarnaast wil het Letterenfonds het vertalen zo interessant mogelijk houden voor het 

buitenland. Pauw benadrukte dat het Letterenfonds de drempel voor buitenlandse uitgevers zo 

laag mogelijk wil, en moet, houden. Alleen op die manier zal het succes van het boek en het 

slagen van de vertaling zo groot mogelijk worden. Daarom geeft het Letterenfonds subsidies 

uit voor vertalingen aan buitenlandse uitgeverijen. Het Letterenfonds betaalt maximaal 70% 

van de kosten voor de vertaling. Dus hoewel de subsidie aangevraagd wordt door uitgeverijen 

en ook voor hen bedoeld is, betaalt het Letterenfonds in principe het vertaalhonorarium. Een 

van de voorwaarden voor een vertaling is namelijk ook dat de vertaalde titel uitgebracht wordt 

bij “een buitenlandse uitgeverij die kan zorgen voor een goede distributie en promotie van het 

boek in zijn/haar land”.37 Het lijkt dus of het Letterenfonds intensief betrokken is bij de 

                                                           
37 Holisova, Jaja. Het Letterenfonds. “Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk.” 4 juni 2017. 

http://www.letterenfonds.nl/nl/vertaling-van-nederlands-literair-werk  
 

http://www.letterenfonds.nl/nl/vertaling-van-nederlands-literair-werk
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vertaling, maar als het boek uiteindelijk uitgebracht wordt en in de buitenlandse markt gezet 

moet worden, is dit de taak van de buitenlandse uitgeverij. 

 De betrokkenheid van het Letterenfonds bij de vertalingen is per auteur ook 

verschillend. Het Letterenfonds subsidieert namelijk niet meer dan drie boeken van dezelfde 

auteur. Cees Nooteboom krijgt bijvoorbeeld geen subsidie van het Fonds meer bij zijn 

vertalingen. In Duitsland is Nooteboom bijvoorbeeld erg populair en het Fonds verwacht ook 

dat een vertaalde schrijver die al drie keer vertaald is op dat moment op eigen benen kan staan 

en op zijn of haar eigen succes kan steunen.  

 Daarnaast valt vast te stellen uit het gesprek met Pauw dat het selecteren van boeken 

voor vertalingen niet eenvoudig is. Hij gaf het voorbeeld van het boek Boven is het stil van 

Gerbrand Bakker. Dit boek werd in de Nederlandstalige receptie al veelvuldig beschreven als 

een typisch Nederlandse roman. Dit boek leek daarom niet geschikt voor vertaling, maar het 

bleek uiteindelijk een internationaal succes te worden. Met het oog op deze ontwikkeling 

vroeg ik Pauw of boeken specifiek worden uitgezocht voor een bepaalde taal of een bepaald 

land. Zo is Ventoux van Wagendorp in het Frans vertaald en dit boek gaat over een groep 

mannen die richting de Franse berg Mont Ventoux vertrekken om daar te wielrennen. Is dit 

boek, door de Franse omgeving, specifiek aangeboden aan Franse uitgeverijen? Pauw beweert 

dat dit niet om het Franse karakter en de Franse berg ging, maar om het onderwerp 

wielrennen. Een Nederlandstalige titel over Parijs werkt namelijk niet op de Franse markt 

onder het mom ‘Dat kunnen wij als Fransen zelf beter’. Het vertalen blijft daarom een 

gokspelletje. Daarnaast probeert het fonds zoveel mogelijk uit te sluiten dat de selectie 

eentonig wordt. Dit wordt onder andere gedaan door een wisseling in de Raad van advies. De 

Raad van advies is de commissie die adviseert over subsidieaanvragen uit zowel het binnen- 

als het buitenland. De kandidaten voor deze functies worden geselecteerd door een speciale 

selectiecommissie die bestaat uit de directeur van het Letterenfonds en twee externe 

deskundigen die worden aangedragen door de Vereniging van Letterkundigen en de Literaire 

Uitgevers Groep.38 De zittingstermijn voor elk raadslid is maximaal twee jaar en kan eenmaal 

worden verlengd.39 Door deze strikte roulering kan het Letterenfonds een frisse blik op de 

Nederlandse literatuur bevorderen en zou er, hopelijk, minder kans zijn op vriendjespolitiek 

                                                           
38 Jaarverslag 2013, Nederlands Letterenfonds. 
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf, blz. 18. 
39 Het Letterenfonds. “Over het fonds”. http://www.letterenfonds.nl/nl/over-het-fonds. 4 juni 2017. 

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf
http://www.letterenfonds.nl/nl/over-het-fonds
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waarbij raadsleden hun favoriete auteurs of aan hun gerelateerde instanties een subsidie 

verschaffen. 

 Pauw gaf vroeg in het gesprek aan dat er met name twee criteria zijn voor het vertalen 

van Nederlandstalige titels: 

1) Hoe is het boek onder de Nederlandse (en Vlaamse) critici ontvangen? 

2) Hoe is de verkoop van de Nederlandstalige titel verlopen? 

Vanuit deze twee criteria zal het kwalitatieve hoofdstuk vormgegeven worden. Voldoen alle 

tweeëndertig titels aan de eisen van deze criteria? Zo ja, dan is het inderdaad een logisch 

gevolg dat de vertaling verschenen is. Zo nee, waardoor is de vertaling toch tot stand 

gekomen?  

Elk jaar worden er twee folders uitgegeven vanuit het Letterenfonds met “10 Books 

from Holland” die voor het buitenland als interessant inschat worden. In het kwalitatieve 

onderzoek zal ook centraal staan welke boeken hierin aanbevolen worden voor de 

buitenlandse uitgeverijen en in hoeverre deze titels ook uiteindelijk vertaald zijn. Daarnaast is 

er ook aandacht voor de boeken die met behulp van subsidies voor de vertalingen beschikbaar 

zijn gemaakt om te onderzoeken welke boeken zonder hulp van het Letterenfonds 

buitenlandse interesse hebben gewekt. Op deze manier wordt in de volgende paragrafen het 

fonds van het kwantitatieve onderzoek ingekaderd om de redenen voor vertaling te 

achterhalen. 
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6.2 10 Books from Holland 

Een belangrijke manier om de Nederlandstalige literatuur onder de buitenlandse interesse te 

brengen door het Letterenfonds is het uitgeven van brochures. 10 Books from Holland is het 

oudste promotiemiddel van het Letterenfonds en is daarnaast ook de enige folder die twee 

keer per jaar uitgebracht wordt.40 Op een weblog van Pieter Steinz van 28 mei 2014 op de 

website van het Letterenfonds wordt uitgelegd hoe 10 Books from Holland opgesteld is: “10 

Books biedt een keuze uit de Nederlandse literaire productie van het afgelopen half jaar; soms 

negen titels, soms elf, maar in principe zeven romans of verhalenbundels, één literaire thriller, 

één graphic novel en één oude klassieker. De spoeling is dun dus, want ieder half jaar 

verschijnen er tientallen titels die voor opname in aanmerking komen.”41 Zoals Steinz aan 

aangeeft is het niet gemakkelijk om elk jaar een keuze te maken door de grote hoeveelheid 

(goede) literatuur die in het Nederlands verschijnt. De keuze bij de samenstelling voor de 

folder is dus gericht op het buitenland en de boeken die voor de uitgeverijen en het publiek 

mogelijk interessant kunnen zijn. Daarbij is ook van belang dat de aandacht van het 

Letterenfonds niet alleen gericht is op deze tien boeken. Op beurzen prijst het Letterenfonds 

ook oudere boeken aan of de boeken die net de selectie voor 10 Books from Holland niet 

gehaald hebben, maar ook oudere boeken, die eerder verschenen zijn of bekende Nederlandse 

klassiekers, worden door het fonds onder de aandacht gebracht.42 

 Bij de selectie van de boeken die worden opgenomen in de folder wordt gekeken naar 

de recensies, een nominatie voor of het winnen van literaire prijzen en de verkoopcijfers “die 

bij veel buitenlandse uitgevers nogal wat gewicht in de schaal leggen”, maar de vraag “Does 

it travel?”, in hoeverre heeft het boek internationale potentie op de buitenlandse markten, is 

essentieel.43 Hoewel dit feitelijke informatie is, is de selectie nog steeds mensenwerk. De 

keuze van de boeken die in de folder verschijnen wordt gemaakt door een selecte groep 

binnen het Letterenfonds, namelijk door “drie buitenlandse fictiespecialisten van het Fonds 

(van wie de directeur er een is) en de medewerker publicaties.”44 Net als bij de Raad van 

Advies wordt deze redactie om de paar jaar gerouleerd en ook de auteur, die 

                                                           
40 Steinz, Pieter. “Tien vragen over de 10 Books.” Het Letterenfonds. 28 mei 2014. 

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/713/tien-vragen-over-de-10-books. 3 juni 2017.  

41 Steinz, Pieter. 2014. 
42 Steinz, Pieter. 2014. 
43 Steinz, Pieter. 2014. 
44 Steinz, Pieter. 2014. 

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/713/tien-vragen-over-de-10-books
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eindverantwoordelijk is voor de gehele folder, kent een tijdelijke aanstelling. Voor de twee 

folders van 2013 waren dit dezelfde adviseurs, namelijk Barbara van Ouden (gespecialiseerd 

in literatuur uit Oost- en Midden-Europa, de Mediterrane landen en Rusland), Victor Schiferli 

(gespecialiseerd in Scandinavische, Duitse en Engelstalige literatuur) en Pieter Steinz 

(gespecialiseerd in de literatuur uit Afrika, de Arabische landen, Azië, Israël en Latijns-

Amerika). De beleidsmedewerker met het oog op de publicaties was voor de  lente-editie van 

2013 Alexandra Koch.45 Voor de herfst-editie van 2013 is de beleidsmedewerker helaas 

onbekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat dit opnieuw Koch was, omdat zij ook, net als 

de drie adviseurs, ook deel van de redactie was voor de lente-editie van de folder voor 2014.46 

Steinz onderstreept echter wel dat het Letterenfonds een onafhankelijk instituut is en 

“niet de oren laat hangen naar de Nederlandse uitgevers”.47 Zoals Bas Pauw ook al benadrukte 

in het telefoongesprek representeert het Letterenfonds het hele Nederlandstalige literaire veld 

en het aanbod dat het fonds aandraagt moet een weergave zijn van het hele literaire veld. 

Hoewel de invloed van het Letterenfonds groot is onderstreept Steinz dat de uiteindelijke 

keuze altijd nog gemaakt wordt door de buitenlandse uitgeverijen.48 Hoewel de folder, de 

gesprekken op de beurs en de contacten met de buitenlandse uitgeverijen van groot belang 

zijn, is het de uitgeverij die bepaalt of een boek potentie heeft in het land.  

Voor dit onderzoek zijn de folders ‘Spring 2013’ en ‘Autumn 2013’ van belang. Daarnaast is 

echter ook de folder van Spring 2014 onderzocht, zodat de boeken die in de laatste maanden 

van het jaar 2013 gepubliceerd zijn ook in het onderzoek meegenomen worden. In de 

volgende bevindingen zijn enkel de auteurs die in 2013 gepubliceerd zijn en ook werkelijk 

vertaald zijn meegenomen. In de folders verschijnen ook veel auteurs die uiteindelijk niet 

vertaald zijn. Op het weblog van het fonds laat Steinz weten dat het verschijnen in 10 Books 

from Holland geen garantie is voor een vertaling. Op de vraag of het aantal romans dat per 

jaar naar voren geschoven wordt niet een te bescheiden keuze is, antwoordt Steinz:  

“Boeken die in 10 Books staan worden geregeld vertaald, maar ook boeken die er niet 

 in staan worden in het buitenland aangekocht en daar is in de meeste gevallen steun 

 van het Letterenfonds voor. Jaarlijks worden meer dan 200 translation grants verstrekt

                                                           
45http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2013.pdf en  
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Autumn-2013.pdf, p. 2 
46 http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2014.pdf, p. 2 
47 Steinz, Pieter. 2014. 
48 Steinz, Pieter. 2014. 

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2013.pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Autumn-2013.pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2014.pdf
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 aan buitenlandse uitgevers; daarvan gaan er ruim 60 naar de vertaling van Nederlandse

 romans. En er zijn helaas ook romans en verhalen die in 10 Books staan maar 

uiteindelijk niet worden vertaald.”49 

Dit onderzoek zal echter voornamelijk focussen op de boeken die zowel in de folder staan als 

daadwerkelijk vertaald zijn. Deze titels laten namelijk de kracht van het fonds en van een 

tweejaarlijkse folder zien. Boeken die zowel in de 10 Books from Holland staan en vertaald 

zijn, zijn, in de volgorde zoals ze in de folder staan:  

- Spring 2013:  Alles wat er was  van Hanna Bervoets 

- Autumn 2013: La Superba van Leonard Pfeijffer  

  De beslissing van Britta Böhler 

  Stern van Thomas Heerma van Voss 

  De Republiek van Joost de Vries 

  Een tropische herinnering van Eric Schneider 

  De helleveeg van A.F.Th. van der Heijden 

- Spring 2014: Boy van Wytske Versteeg 

  De belofte van Pisa van Mano Bouzamour 

In totaal zijn negen van de tweeëndertig vertaalde titels uit 2013 opgenomen in de 10 Books 

from Holland-folders. De grote en opvallende namen die al eerder in het kwantitatieve 

onderzoek naar voren kwamen, zijn ook aanwezig in deze lijst. De opvallende afwezigen zijn 

Op de Beeck en Hertmans. Een reden voor de afwezigheid van Hertmans zou kunnen zijn dat 

hij al eerder is vertaald en dat, zoals bleek uit het gesprek met Bas Pauw, verwacht wordt dat 

Hertmans na meerdere vertalingen onafhankelijk van het Letterenfonds de interesse van het 

buitenland wekt. Dit blijkt echter alleen op de gaan voor de subsidies die uitgegeven worden 

en niet voor de 10 Books-folder. Deze gratis promotie van het Letterenfonds wordt namelijk 

wel aangeboden aan de bekende auteurs die al meerdere vertalingen op hun naam hebben 

staan. Een voorbeeld hiervan is A.F.Th. van der Heijden die in de herfsteditie van 2013 staat, 

en op dat moment ook al meerdere vertalingen op zijn naam had staan, maar hij verschijnt ook 

                                                           
49 Steinz, Pieter. 2014. 
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in de lentefolder van het jaar 2016.50 Een grote overeenkomst tussen Op de Beeck en 

Hertmans is echter dat ze beiden Vlaams zijn. Terugkijkend op de negen titels uit het corpus 

die in de folders verschenen zijn valt op dat alle negen auteurs Nederlanders zijn. Na deze 

vondst is opnieuw gekeken naar de folders en hieruit bleek dat, in de folders Spring 2013, 

Autumn 2013 en Spring 2014, enkel Nederlandse auteurs zijn opgenomen. De Vlaamse versie 

van het Letterenfonds, Vlaams fonds voor de Letteren, geeft zelf geen folders uit en op hun 

site wordt sterk de samenwerking met het Nederlandse instituut benadrukt. Daarom is het 

opvallend dat de Vlaamse auteurs lijken te missen in de buitenlandse promotie. Dit moet 

echter genuanceerd worden. Zoals Steinz al aangaf in zijn weblog is het mogelijk dat de 

Vlaamse auteurs op beurzen en buitenlandse literaire gelegenheden wel aangeprezen worden. 

Toch is het opvallend dat de Vlaamse succesvolle schrijvers die ook voldoen aan de criteria, 

namelijk positieve recensies, (nominaties voor) literaire prijzen en verkoopsuccessen, niet 

opgenomen zijn in de folders.  

 Verder onderzoek op de website van het Letterenfonds toont met het betrekking tot de 

Vlaamse auteurs nog een interessante fonds. De folders van het jaar 2013 die van belang zijn 

voor dit onderzoek zijn de eerste folders die gepubliceerd zijn onder de titel 10 Books from 

Holland. De folders van de jaren 2001 tot en met 2012 hadden allemaal de titel 10 Books from 

Holland and Flanders. In deze folders zijn wel Vlaamse auteurs opgenomen. 2013 lijkt dus 

het eerste jaar te zijn dat er een afscheiding te zien is tussen het Nederlandse en het Vlaamse 

fonds. Een mogelijke reden hiervoor is te vinden in het Gebruikersonderzoek 2009-2012 

waarin 655 actors binnen het literaire veld, zoals schrijvers, vertalers, uitgevers en adviseurs, 

hun mening gaven over het beleid van het Letterenfonds in die vierjarige periode.51 In de 

bijlagen van dit onderzoek wordt duidelijke informatie verschaft over de antwoorden van de 

respondenten en daar wordt onder andere vermeld dat een verandering in de subsidieregeling 

plaatsgevonden heeft: 

“Meerdere Vlaamse auteurs betreuren het stopzetten van de Nederlands-Vlaamse 

cofinanciering van beurzen. Een mogelijkheid waar – ook absoluut gezien – altijd 

meer door Vlaamse dan Nederlandse auteurs gebruik van is gemaakt. Uit oogpunt van 

                                                           
50 http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2016.pdf  
51 http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/350/gebruikersonderzoek-2009-2012-1  

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/10-Books-Spring-2016.pdf
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/350/gebruikersonderzoek-2009-2012-1
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efficiëntie en gezien de bijkomende financiële consequenties besloten de Fondsen 

gezamenlijk deze mogelijkheid stop te zetten.”52 

Hoewel deze verandering in het beleid betrekking heeft op de subsidieregeling van het Fonds 

en de uitgedeelde beurzen, lijkt het of dit beleid ook doorgevoerd is in de promotie door de 

twee fondsen. Dit is misschien echter nadelig voor de Vlaamse auteurs, omdat de folder sinds 

2013 geen Vlaamse auteurs meer kent en het Vlaamse fonds zelf ook nog Vlaamse variant 

uitgebracht heeft.  

 Onder de negen auteurs uit de folder bevinden zich ook drie debutanten, namelijk 

Mano Bouzamour, Britta Böhler, voor wie De beslissing niet haar auteursdebuut is, maar wel 

haar romandebuut, en Eric Schneider. De debutanten worden niet alleen vertaald, maar ze 

worden ook door het Fonds expliciet aangedragen bij de buitenlandse uitgeverijen. Twee van 

deze drie auteurs, Böhler en Schneider, zijn al iets ouder. Daarnaast is het opvallend dat in de 

folder al wordt aangehaald dat het boek vertaald is in het Duits, het Frans en het Hebreeuws. 

De reden dat Böhler in de folder staat zou beïnvloed kunnen zijn door het eerdere 

vertaalsucces van De beslissing en de mogelijke interesse vanuit andere landen. De titels van 

Bouzamour en Schneider zijn daarom opvallender, omdat zij als debutanten zeer verschillend 

zijn, maar op het moment dat zij verschenen in de folder beiden nog niet vertaald waren en de 

rechten van hun debuutromans ook nog niet verkocht waren. De folder heeft waarschijnlijk 

bijgedragen aan de buitenlandse interesse, hoewel dit natuurlijk niet met de volle zekerheid 

vast te stellen is, omdat de titels en de auteurs zelf heel verschillend zijn. De boeken van 

Bouzamour en Schneider zijn bij verschillende uitgeverijen uitgegeven, respectievelijk 

Prometheus en Cossee, de auteurs hebben verschillende leeftijden en Schneider heeft al een 

carrière als acteur en regisseur achter zich terwijl Bouzamour nog op het beginpunt van zijn 

carrière is. Toch is er een sterke overeenkomst te vinden tussen Bouzamour en Schneider als 

het aankomt op de vertaling. Beide auteurs zijn namelijk vertaald in het Duits (en Bouzamour 

daarnaast nog in het Spaans). Hier valt uit af te leiden dat er een sterke interesse is vanuit 

Duitsland voor de Nederlandse auteurs. Dit is niet enkel het geval voor Bouzamour en 

Schneider. Van de negen auteurs zijn acht auteurs uiteindelijk in het Duits vertaald. Bervoets 

is als enige auteur niet in het Duits vertaald, maar wel in het Engels. Het Engels is 

daarentegen wel de tweede taal die het meest voorkomt bij de negen boeken met in totaal vijf 

vertalingen (Bervoets, Pfeijffer, Böhler, De Vries en Versteeg). De tweejaarlijkse folder van 

                                                           
52 http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Gebruikersonderzoek-2009-2012.pdf, p. 17 

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Gebruikersonderzoek-2009-2012.pdf
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het Letterenfonds lijkt dus voornamelijk de uitgevers van de grote taalgebieden aan te 

spreken. Ook hier moet sprake zijn van een nuance, want deze grote taalgebieden hebben ook 

een groot aantal uitgeverijen die aangesproken worden door de folder. Daarmee zou gezegd 

kunnen worden dat een vertaling in het Ests van De Republiek van Joost de Vries meer 

bijzonder is, maar de paradox is dat het juist ook bijzonder is dat een Nederlandstalig boek de 

interesse kan wekken van een zo grote literaire markt als die van het Duits of het Engels.  
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6.3 Subsidies 

De subsidies van het Letterenfonds zijn voor veel auteurs en uitgeverijen een uitkomst bij het 

uitbrengen van nieuwe romans, omdat de subsidies, hoewel de bedragen variëren, een vaste 

inkomens genereren. Het is daarom ook bijzonder dat het department Binnenland van het 

Letterenfonds ook projectsubsidies aan startende schrijvers geeft van wie het succes nog 

onbekend is. Uit de cijfers blijkt echter wel dat het Letterenfonds wel veel subsidieaanvragen 

van beginnende auteurs afwijst. Om bij het jaar 2013 te blijven: in totaal werden er door de 

startende auteurs 54 aanvragen gedaan waarbij het Letterenfonds (slechts) 21 auteurs (38,9%) 

een subsidie toekende en 33 auteurs helaas een afwijzing ontvingen. Onder de oeuvrebouwers 

werden er in totaal 79 aanvragen gedaan waarvan er 61 (77,2%) ingewilligd werden en onder 

de ervaren schrijvers was het percentage zelfs nog hoger met 35 (83,3%) toegekende 

subsidies onder de 42 aanvragen. De bedragen zijn in vergelijking met de niet-startende 

auteurs ook lager. De 21 starters delen een budget van 225.000 euro, gemiddeld 10.714 euro 

per auteur. Het bestede budget voor de oeuvrebouwers is flink groter, namelijk 1.020.500 euro 

met een gemiddelde van 16.730 per auteur. De ervaren schrijvers worden met 655.000 euro, 

gemiddeld 18.714 euro per auteur, het meest gesubsidieerd.53 

 De subsidies van het Letterenfonds van het departement Buitenland zijn echter 

bedoeld voor de uitgeverijen. Zij kunnen bij het fonds een aanvraag doen voor een subsidie en 

de eerder besproken Raad van advies besluit of het geld toebedeeld wordt. Hoewel er veel 

subsidies worden toegezegd en het lijkt of het makkelijk is om een subsidie te ontvangen, 

heeft het Letterenfonds strenge voorwaarden opgesteld. Zo moet de buitenlandse uitgeverij 

beschikken over de juiste middelen om het boek te distribueren en te promoten in eigen land. 

Daarnaast moet er een contract worden opgesteld tussen de uitgever van het oorspronkelijk 

Nederlandstalige werk en de buitenlandse uitgeverij. De buitenlandse uitgever moet ook een 

goede vertaler aanstellen. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van een vertaler die al bekend is 

bij het Letterenfonds, maar het is ook mogelijk dat een buitenlandse uitgever kiest voor een 

nieuwe vertaler. Deze persoon moet in dat geval een fragmentvertaling tonen die door het 

fonds beoordeeld wordt. Kwaliteit staat dus hoog in het vaandel bij het fonds, want “subsidie 

is alleen mogelijk voor vertalingen van hoge kwaliteit”.54 

                                                           
53 Jaarverslag 2013, Nederlands Letterenfonds. 
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf, blz. 25. 
54 http://www.letterenfonds.nl/nl/vertaling-van-nederlands-literair-werk  

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf
http://www.letterenfonds.nl/nl/vertaling-van-nederlands-literair-werk
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 Hoewel de producenten van literatuur, zoals auteurs en uitgeverijen, positief tegenover 

de subsidies staan, zijn de grote geldbedragen door anderen negatief beoordeeld. Zo schreef 

Irene Start in Elsevier Weekblad van 19 maart 2011 dat Het Letterenfonds door het toebedelen 

van subsidies Nederlandse auteurs in de watten legt en dat er daarnaast ook te snel een 

subsidie toebedeeld wordt. Start haalt een uitspraak van de directeur van het Letterenfonds, in 

2011 was dit Henk Pröpper, aan waarin Pröpper zegt dat het fonds ruimte biedt aan de 

moeilijke literatuur die het vaak moet afleggen tegen de bestsellers. Hoewel dit nobel klinkt, 

zegt Start, zijn dit niet meer dan “discutabele verwennerijen”. 55 Start vindt dat het subsidiëren 

door het Letterenfonds doorgeslagen is en dat te makkelijk misbruik gemaakt wordt van 

belastinggeld. Start heeft het in haar artikel echter alleen over de subsidies binnen het 

Nederlandse literaire veld en ze gaat niet expliciet in op de subsidies voor vertalingen. Haar 

kritiek lijkt ook niet op te gaan voor de vertaalsubsidies.  

Het Letterenfonds geeft naast de subsidies voor Nederlandstalige auteurs ook 

zogenaamde translation grants uit voor buitenlandse vertalingen van Nederlandse werken. De 

subsidie kan worden aangevraagd als al duidelijk is dat het boek ook werkelijk uit zal worden 

gegeven: “Geen schrijver of vertaler kan bij het Fonds aanvragen zonder een verklaring van 

een reguliere uitgeverij dat het boek ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd en breed wordt 

verspreid.”56 Het aanvragen van een subsidie voor een vertaling is dus een samenwerking 

tussen een buitenlandse uitgeverij en een (door hen aangestelde) vertaler.  

In de database van het Letterenfonds wordt duidelijk aangegeven welke vertalingen 

gesubsidieerd zijn door het Letterenfonds. Bas Pauw gaf hierover aan in het telefoongesprek 

dat er niet drie boeken van dezelfde auteur gesubsidieerd worden door het Fonds, omdat het 

Letterenfonds verwacht dat een auteur na drie vertaalde titels ook in het buitenland op zijn of 

haar naamsbekendheid kan steunen. Het Letterenfonds geeft daarom jaarlijks veel subsidies 

uit aan beginnende auteurs en auteurs die onderweg zijn om hun naam in het buitenland te 

vestigen. Opvallend is dat de subsidies gebonden lijken te zijn aan nationaliteit. De titels van 

                                                           
55 Start, Irene. “Verwende schrijvers; Het Letterenfonds legt auteurs in de watten, ook de goed verdienende. 
Dankzij subsidies kunnen handige romanciers lang wachten op goddelijke inspiratie.” Elsevier Weekblad. 19 
maart 2013. https://www-nexis-
com.ru.idm.oclc.org/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T26146429228&format=GNBFI&star
tDocNo=0&resultsUrlKey=0_T26146447335&backKey=20_T26146447336&csi=211589&docNo=8 Web. 17 Juni 
2017. 
56 Jaarverslag 2013. “Het Letterenfonds in tien vragen.” Nederlands Letterenfonds. 
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf, 
binnenkant cover. 

https://www-nexis-com.ru.idm.oclc.org/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T26146429228&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_T26146447335&backKey=20_T26146447336&csi=211589&docNo=8
https://www-nexis-com.ru.idm.oclc.org/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T26146429228&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_T26146447335&backKey=20_T26146447336&csi=211589&docNo=8
https://www-nexis-com.ru.idm.oclc.org/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T26146429228&format=GNBFI&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_T26146447335&backKey=20_T26146447336&csi=211589&docNo=8
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-Jaarverslag-2013.pdf
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de Vlaamse auteurs worden meestal gesubsidieerd door het Vlaamse fonds voor de Letteren, 

ook als deze titels oorspronkelijk bij een Nederlandse uitgeverij verschenen zijn.  

Steinz schreef op de website van het Letterenfonds in 2014 dat er jaarlijks meer dan 

200 subsidies voor vertalingen worden verstrekt aan de uitgeverijen in het buitenland.57 Dit is 

ook zichtbaar in het corpus van 2013 waar onder de tweeëndertig vertaalde titels veel 

gesubsidieerde vertalingen te vinden zijn. Toch zijn er ook titels die het op eigen kracht gered 

hebben in het buitenland en hier zijn interessante overeenkomsten en verschillen te vinden. 

 De auteurs die zonder subsidie van het Letterenfonds toch in vertaling verschenen zijn, 

zijn:  

- Hanna Bervoets met Alles wat er was 

- Diane Broeckhoven met Wat ik nog weet 

- A.F.Th. van der Heijden met De helleveeg 

- Ariëlla Kornmehl met Wat ik moest verzwijgen 

- Margriet de Moor met Mélodie d’amour 

- Simone van der Vlugt met Morgen ben ik weer thuis 

 

Het is opvallend dat zich onder deze zes auteurs vijf vrouwen bevinden. A.F.Th. van der 

Heijden is hier een uitzondering. Dit is mogelijk veroorzaakt door de eerder aangehaalde 

reden van Bas Pauw, namelijk dat auteurs ook in het buitenland naam maken na het 

verschijnen van meerdere vertalingen. Dit is het geval bij Van der Heijden. Toch lijkt hier 

sprake te zijn van een tegenstelling onder de auteurs zelf, want de titel Hôtel du Nord van de 

veelvertaalde auteur Remco Campert is wel in het Duits verschenen met behulp van een 

subsidie.  

 Bervoets staat, net als bij 10 Books ook in deze lijst. Een mogelijke verklaring voor de 

ongesubsidieerde uitgave is dat de roman is uitgeven door de Engelse uitgeverij Canelo 

Digital Publishing. Zoals de naam al doet vermoeden is deze uitgeverij gespecialiseerd in 

digitale uitgaven voor ebooks en mobiele apps. Hoewel dit nog steeds een officiële 

                                                           
57 Steinz, Pieter. 2014. 
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buitenlandse vertaling is van de roman, is het ook voorstelbaar dat het Letterenfonds deze 

vertaling niet heeft gesubsidieerd door de lagere kosten in vergelijking met een papieren 

publicatie.  

 De overige vier vrouwen, Broeckhoven, Kornmehl, De Moor en Van der Vlugt, 

vertonen een verscheidenheid aan auteurs en aan titels. Kornmehl is de jongste met haar 38 

jaar oud in 2013 en De Moor was 72 jaar oud in 2013 en is daarmee de oudste van de vier. 

Ook zijn de vrouwen bij vier verschillende uitgeverijen uitgebracht. Een overeenkomst is dat 

de vrouwen bijna alle vier niet bij VPRO Boeken verschenen zijn. De uitzondering is 

Margriet de Moor. VPRO Boeken is misschien te zien als een indicator voor een elitair 

publiek met hoogwaardige literatuur. Hier moet echter ook vermeld worden dat andere 

auteurs die ook niet bij VPRO Boeken verschenen zijn wel subsidie hebben gehad. De enige 

sterke overeenkomst lijkt dus te zijn dat de auteurs alle vier vrouw zijn. 

 De boeken die wel met subsidie zijn uitgegeven verschillen erg in de hoogte van de 

subsidie. Dit is te zien in figuur 14 waar is aangegeven wanneer de boeken gesubsidieerd zijn 

en voor hoeveel euro ze gesubsidieerd zijn. 

Auteur Subsidie voor 

vertaling 

Auteur in 10 

Books? 

Gesubsidieerd/totaal 

vertaald 

Bervoets, Hanna 2016 

Engels: Florian 

Duijsens, €0 

Ja 1/1 

Böhler, Britta 2014 

Hebreeuws: Rachèle 

Liberman, €1.540 

Deens: Lise Bøgh-

Sørensen, €1.690 

Grieks: Margarita 

Bonatsou, €1.045 

2015 

Engels: Jeannette K. 

Ringold, €2.670 

Turks: Erhan Gürer, 

€1.690 

2016 

Italiaans: Laura 

Pignatti, €1.498 

Ja 6/8 

Boogaard, Oscar van den 2014 

Turks: Burak 

Sengir, €1.570 

 ½ 

Bouzamour, Mano 2015 

Duits: Bettina Bach, 

Ja 2/2 
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€4.200 

Spaans: Conchita 

Alegre Gil, €2.814 

Broeckhoven, Diane Niet gesubsidieerd  0/1 

Brokken, Jan 2013 

Duits: Helga van 

Beuningen, €6.770 

 1/1 

Campert, Remco 2016 

Duits: Marianne 

Holberg, €2.450 

 1/1 

Coster, Saskia de Vlaamse Fonds 

2013 

Deens: Aino 

Roscher, €4.215 

2015 

Duits: Isabel Hessel, 

€5.040 

Engels: Nancy 

Forest-Flier, €3.250 

Kroatisch: Maja 

Weikert-Lozica, 

€3.715  

 4/4 

Gronda, P.B. Vlaams Fonds 

2015 

Duits: Marlene 

Müller-Haas, 

€4.900 

 1/1 

Heerma van Voss, Thomas 2016 

Duits: Ulrich Faure, 

€2.654 

Ja 1/1 

Heijden, A.F.Th. van der Niet gesubsidieerd Ja 0/1 

Hertmans, Stefan Vlaams Fonds 

2014 

Deens: Birthe 

Lundsgaard, €4.020 

Duits: Ira Wilhelm, 

€5.070 

Servisch: Ivana 

Scepanovic, €3.050 

Noors: Hedda 

Vormeland, €6.100 

Italiaans: Laura 

Pignatti, €3.960 

Sloveens: Stasa 

Pavlovic, €2.760 

2015 

Engels: David 

McKay, €6.110 

Frans: Isabelle 

Rosselin, €5.500 

 13/17 
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Pools: Alicja 

Oczko, €1.850 

Zweeds: Ingrid 

Wikén Bonde, 

€5.485 

2016 

Afrikaans: Daniel 

Hugo, €3.100 

Kroatisch: Romana 

Perecinec, €2.200 

Hongaars: Miklos 

Fenyves, €1.550 

Janzing, Jolien Vlaams Fonds 

2014 

Engels: Paul 

Vincent: €5.115 

2015 

Duits: Wibke Kuhn, 

€3.900 

 2/2 

Kornmehl, Ariëlla Niet gesubsidieerd  0/1 

Laerhoven, Bob van Vlaams Fonds 

2013 

Frans: Marie 

Hooghe, €5.670 

 1/1 

Loo, Tessa de 2014 

Spaans: Marta 

Arguile Bernal, 

€2.150 

 1/1 

Lubach, Arjen 2016 

Duits: Marlene 

Müller-Haas, 

€3.710 

 1/1 

Lucius, Walter 2014 

Duits: Andreas 

Ecke, €7.030 

2016 

Italiaans: Maria 

Cristina Coldagelli 

en Claudia Cozzi, 

€4.800 

Pools: Ryszard 

Turczyn, €1.693 

Tsjechisch: Petra 

Schürová, €1.875 

 5/7 

Moor, Margriet de Niet gesubsidieerd  0/1 

Olde Heuvelt, Thomas 2015 

Engels: Nancy 

Forest-Flier, €6.465 

 2/2 

Op de Beeck, Griet Vlaams Fonds  2/4 
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2015 

Tsjechisch: Adéla 

Elbel, €1.760 

Pfeijffer, Ilja Leonard 2014 

Engels: Michele 

Hutchison, €8.400 

2015 

Duits: Rainer 

Kersten, €7.350 

2016 

Macedonisch: 

Elizabeta 

Bozinoska, €3.780 

Ja 3/4 

Schneider, Eric 2015 

Duits: Waltraud 

Hüsmert, €2.100 

Ja 1/1 

Spruit, Rinus 2014 

Duits: Mirjam 

Pressler, €3.220 

 1/1 

Steenberge, Kris van Vlaams Fonds 

2015 

Duits: Waltraud 

Hüsmert, €5.040 

2016 

Afrikaans: 

Stephanus Petrus 

Olivier, (bedrag nog 

in behandeling) 

 2/3 

Verhelst, Peter Vlaams Fonds 

2015 

Engels: David 

Colmer, €1.270 

 1/2 

Verhulst, Dimitri Vlaams Fonds 

2013 

Duits: Rainer 

Kersten, €1.610 

2015 

Engels: David 

Colmer, €1.610 

2016 

Tsjechisch: 

Veronika ter 

Harmsel Havlíková, 

€1.160 

 3/4 

Versteeg, Wytske 2014 

Turks: Erhan Gürer, 

€2.640 

2015 

Deens: Miriam 

Boolsen, €2.770 

Ja 4/5 
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Duits: Christiane 

Burkhardt, €3.415 

2016 

Engels: Sarah 

Welling, €4.403 

Vlugt, Simone van der Niet gesubsidieerd  0/1 

Vries, Joost de 2015 

Spaans: Julio 

Grande, €3.190 

Catalaans: Maria 

Rosich Andreu, 

€2.450 

2016 

Frans: Emmanuèle 

Sandron, €5.312 

Grieks: Ynn van 

Dijck-Baltas, 

€1.540 

Engels: Jane 

Hedley-Prole, 

€5.311 

Duits: Martina den 

Hartog Vogt, €4.620 

Ja 7/10 

Wagendorp, Bert 2014 

Deens: Birthe 

Lundsgaard, €3.240 

Noors: Guro 

Dimmen, €5.650 

2015 

Engels: Paul 

Vincent, €3.770 

2016 

Duits: Andreas 

Ecke, €3.100 

Frans: Arlette 

Ounanian, €3.750 

 5/5 

Zwamborn, Miek 2015 

Duits: Bettina Bach, 

€3.513 

 1/1 

                   Figuur 14 

De tabel laat opnieuw niet een duidelijke trend zien. Zoals al eerder duidelijk werd is het goed 

mogelijk voor een boek om niet de promotie van het Letterenfonds te ontvangen via een 

verschijning in 10 Books en toch vertaald te worden met behulp van een subsidie. Dit is het 

geval bij de Vlaamse titels, maar ook bij de titels van Walter Lucius en Bert Wagendorp. 

Daarnaast zijn er ook boeken die juist wel in 10 Books verschijnen, maar uiteindelijk bij de 
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daadwerkelijke vertaling niet gesubsidieerd worden door het Letterenfonds. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij A.F.Th. van der Heijden. 

 Toch lijkt er in algemene zin sprake te zijn van overeenkomsten. Zoals al eerder 

benoemd is, neemt het Duits het grootste deel van de vertalingen in beslag. Dit zijn ook vaak 

de titels waar de hoogste subsidiebedragen aan besteed worden. Het hoogste bedrag is echter 

€8.400 voor een Engelse vertaling van Pfeijffers La Superba. De daarop volgende grootste 

bedragen, €7.030 en €6.770, zijn voor Duitse vertalingen van respectievelijk Walter Lucius’ 

De vlinder en de storm en Jan Brokkens De vergelding. Lucius is onder deze drie 

waarschijnlijk de meest opvallende auteur. Het boek, dat een thriller is, onderscheidt zich qua 

genre van Pfeijffer en Brokken. Daarnaast is de titel een debuut. Het is daarom interessant om 

Lucius’ debuut te vergelijken met Arjen Lubach’s debuut IV dat tevens een Duitse vertaling 

heeft ontvangen. Beide boeken hebben in Nederland succes gehad onder zowel het grote 

publiek als de pers. Toch wordt er in het buitenland een sterk onderscheid gemaakt, want voor 

de vertaling van IV is ‘slechts’ €3.710 aan subsidie uitgegeven; iets meer dan de helft van het 

subsidiebedrag van Lucius’ roman. Een verschil is echter dat Lucius’ succes ook in andere 

landen is opgevangen, want er zijn ook vertalingen in onder andere het Italiaans, Engels en 

Pools verschenen na de Duitse vertaling. Hier kan echter niet mee gezegd worden dat Lucius’ 

roman daardoor in principe een betere titel is dan Lubachs werk. Wel kan er geconcludeerd 

worden dat Lucius’ boek ook een gat op de Italiaanse, Engelse en Poolse markt kon vullen 

terwijl het boek van Lubach daar (nog) niet paste.  

 Dit voorbeeld van Lucius en Lubach die als auteur, in de positie in hun carrière en de 

plaats van hun werk binnen een genre veel overeenkomsten vertonen, maar toch verschillen 

met betrekking tot de vertaling, laat zien dat er per auteur zal moeten worden onderzocht wat 

de mogelijke reden is voor een vertaling.  
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7. Conclusie en overwegingen voor aansluitend onderzoek 

De kwantitatieve en kwalitatieve analyse van dit scriptieonderzoek hebben veel informatie 

verschaft over het klimaat binnen het Nederlandse en Vlaamse literaire veld in het jaar 2013. 

Hoewel beide onderzoeksgedeelten aantonen dat het moeilijk is om doorlopende trends te 

signaleren binnen het corpus van 2013, zijn beide delen daar wel consistent in. Het lijkt 

namelijk niet mogelijk om een peil te trekken op de verschillende vertalingen die verschenen 

zijn, zowel in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Er lijkt dus sprake te zijn van 

intentieloze intentie58, de onvoorziene positieve of negatieve gevolgen die een bepaalde keuze 

of handeling met zich meebrengt, zowel bij de vertalingen die daadwerkelijk verschenen zijn 

als de redenen om een boek voor vertaling in aanmerking te laten komen. Zoals Bas Pauw al 

aangaf is het samenstellen van de folder 10 Books from Holland nog steeds een gok.  

Maar ook het toebedelen van subsidies en het succes van de gesubsidieerde boeken in het 

buitenland is vaak gebaseerd op toeval en (foute) inschattingen. De lezers in het buitenland 

hebben hier altijd nog het laatste woord, want als zij de boeken niet kopen is er in principe 

geen sprake van internationaal succes. De lezer lijkt echter ook van groot belang in Nederland 

en Vlaanderen zelf als rekening wordt gehouden met de eisen van het Letterenfonds waaraan 

een boek moet voldoen om voor vertaling in aanspraak te komen. De vertaling is namelijk 

afhankelijk van de critici en de verkoopcijfers; de receptiezijde van het literaire veld. Het lijkt 

dus zowel in het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek dat de receptanten, zowel de 

professionele als niet-professionele critici en lezers, van groot belang zijn bij het mogelijke 

vertaalde succes van een roman. Als een auteur eenmaal zowel in binnen- als buitenland naam 

heeft gemaakt, lijkt voornamelijk de reputatie van de auteur de grootste rol te spelen. 

Camperts roman Hôtel du Nord heeft bijvoorbeeld ‘slechts’ twee herdrukken gehad, maar is 

toch vertaald. Voor dit onderzoek gooit het voorbeeld van Campert misschien roet in het eten, 

maar het laat daarentegen ook zien hoe de positie van de Nederlandstalige literatuur niet enkel 

meer verbonden is aan het eigen taalgebied. Het succes van ‘onze’ auteurs is niet langer te 

begrenzen en dit is een interessante ontwikkeling. Joost de Vries, ook een van de bestudeerde 

auteurs uit het corpus, schreef in 2014 in een artikel in De groene Amsterdammer dat de 

Nederlandse identiteit mist en dat de Nederlandse literatuur misschien te bestempelen is als de 

“Small Dutch Novel” en dat er niet iets typisch Nederlands is aan de Nederlandstalige 

                                                           
58 Joosten, Jos. “Niet wat de criticus moet, maar wat hij doet. De relatie tussen neerlandistiek 

en literatuurkritiek.” Inaugurele rede, 9 februari 2007, Faculteit der Letteren, Radboud 

Universiteit, Nijmegen. p. 21 
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romans: “Nederland is in feite één groot binnenhuisje”.59 Eenzelfde punt maakt Jos Joosten in 

zijn boek Staande receptie als de rol van Nederland zelf bij de onbekendheid in het buitenland 

wordt besproken. Joosten vraagt zich af of de Nederlandse literatuur niet te lang enkel naar 

binnen was gericht en teveel op provinciaal niveau heeft geopereerd.60 Dit verklaart 

bijvoorbeeld waarom De Grote Drie nog maar mondjesmaat in vertaling verschijnen. Het 

corpus van dit onderzoek toont juist een zeer verscheiden oogst van auteurs en titels. 

Misschien is het literaire veld in de afgelopen jaren juist wel sterk veranderd. Er is vandaag de 

dag geen sprake meer van een kleine groep (levende) auteurs die door iedereen gelezen 

worden, die altijd op de leeslijst van de middelbare scholen staan en die door andere auteurs 

geïmiteerd worden. De verscheidenheid van het Nederlandse veld is ook interessant voor het 

buitenland. Dit is al te zien in de samenstelling van de folder 10 Books. Dit is misschien juist 

de kracht van de Nederlandstalige literatuur; terwijl het buitenland een groot nationaal aanbod 

heeft aan auteurs en titels is er toch nog aandacht voor die eigenaardige Nederlandstalige 

literatuur. Maar ook hier moet gezegd worden dat de zogenaamde Kleine Nederlandse Roman 

wel groot is in haar verscheidenheid, zoals de tweeëndertig titels duidelijk laten zien. 

In ieder geval kan worden gezegd dat de twee eisen van het Letterenfonds, namelijk 

dat het boek positief onder de critici is ontvangen en dat er veel exemplaren verkocht zijn, bij 

de tweeëndertig titels die in vertaling zijn verschenen worden nageleefd. De grote hoeveelheid 

recensies en het aantal herdrukken lijken hier blijk van te geven. Maar ook hier bevinden zich 

boeken waarvan het lijkt of ze per toeval vertaald zijn. 

2013 bleek achteraf een perfect keuzejaar te zijn. Niet alleen voor de ontwikkelingen 

binnen het Nederlandstalige literaire veld zelf, maar ook daarbuiten. Zo werd er aan het begin 

van 2014 bekend gemaakt dat Nederland en Vlaanderen het zwaartepunt vormden voor de 

Frankfurter Buchmesse van 2016. Het zou interessant zijn om in mogelijk vervolgonderzoek 

na te gaan wat de invloed is van zulke grote evenementen op de nationale boekproductie. 

Wordt er bij het schrijven door auteurs, bij het publiceeren door uitgeverijen en bij het 

aanprijzen door het Letterenfonds sterk gefocust op de buitenlandse markt? Hoewel ik het 

zeer onwaarschijnlijk acht dat er voor bijvoorbeeld het jaar 2012 of 2014 wel sterke trends te 

zien zijn met betrekking tot de vertalingen van de Nederlandstalige literatuur, hebben de 

                                                           
59 Vries, Joost de. “Boekenweek: Het typische Nederlandse in onze literatuur. De Great Dutch 

Novel”.De Groene Amsterdammer, 5 maart 2014, https://www.groene.nl/artikel/de-great-

dutch-novel. 20 november 2016. 
60 Joosten, Jos. Staande receptie. 2012. Uitgeverij Vantilt: Nijmegen. p. 131-2. 

https://www.groene.nl/artikel/de-great-dutch-novel
https://www.groene.nl/artikel/de-great-dutch-novel


 

 
88 

 

onderzoeksresultaten van dit onderzoek natuurlijk alleen betrekking op het jaar 2013. 

Daarnaast is het van belang om te vermelden dat de laatste corpuscontrole is uitgevoerd op 15 

juni. Zelfs op dit moment bleek dat er nog meerdere vertalingen aan het corpus toegevoegd 

moesten worden door de actualisering van de vertalingendatabase van het Letterenfonds. Het 

is daarom ook goed mogelijk dat er na 15 juni nog meer auteurs in aanmerking zijn gekomen 

voor het corpus. Dit is in relatie tot deze scriptie spijtig, maar het toont daarnaast ook aan dat 

de interesse vanuit het buitenland voor boeken die al vier jaar geleden verschenen zijn nog 

steeds groot is.  

Een ander interessant onderwerp voor onderzoek is om te analyseren of er sprake is 

van dezelfde ontwikkelingen bij de vertaalde non-fictie uit 2013. In hoeverre is het uitbrengen 

van vertaalde non-fictie afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen? Non-fictie is als 

genre universeler toe te passen en minder begrenst door literaire regels. Het zou mogelijk 

kunnen zijn dat non-fictie daarom nog sterker in aanmerking komt voor een vertaling. 

Een interessante vondst met betrekking tot de auteurs is het verschil tussen de 

debutanten en de gevestigde auteurs en hun potentie om vertaald te worden. Het is opvallend 

dat zowel het Letterenfonds als het buitenland veel investeert in nieuwe auteurs. Een vertaling 

kan van groot belang zijn voor de verdere carrière van een auteur en het is daarom 

aantrekkelijk om onderzoek te doen naar de invloed van een vertaling op het schrijverschap 

van een debutant. Een vertaling heeft overigens niet enkel invloed op de positie van de auteur 

in de buitenlandse markt. Heilbron benadrukte in 1995 in de conclusie van zijn artikel 

“Nederlandse vertalingen wereldwijd” al dat een vertaling voor een auteur ook gevolgen heeft 

voor zijn of haar plaats in de Nederlandse canon en onder het publiek ontstaat er “inheemse 

waardering” voor de auteur en het werk.61 Een vertaling van een enkele Nederlandstalige 

auteur zorgt dus voor een positionering van de auteur op de buitenlandse markt, van de auteur 

op de binnenlandse markt en van de totale Nederlandstalige literatuur in het buitenland.  

 

 

                                                           
61 Heilbron, Johan. ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele mondialisering’. 

In: Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband, J. Heilbron, W. de Nooy en 

W. Tichelaar (red.), Amsterdam: Prometheus, 1995, pp. 243. 
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Daarnaast zou het ook interessant zijn om de carrières van de tweeëndertig auteurs uit 

dit corpus verder te onderzoeken waar, in verband met tijdtekort, in dit scriptieonderzoek 

helaas geen tijd meer voor was. Deze auteurs zijn op hun eigen manier voor een vertaling in 

aanmerking gekomen. Ondanks de onderlinge verschillen vormen zij binnen de 

Nederlandstalige literatuur uit het jaar 2013 een speciale, afzonderlijke groep die hun eigen 

naam en de status van de Nederlandstalige literatuur sterk vertegenwoordigen.  
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9. Bijlagen 

Bijlage 9.1.1: Bijlage Vragen gerelateerd aan de auteur  

Auteur Man/Vrouw Nederland/Vlaanderen/Anders 

Leeftijd op 
moment van 
Nederlandse 
publicatie Bekende Nederlander?: Editio Top-35 

Bervoets, Hanna V Nederland 29 jaar Nee 

     Böhler, Britta V Nederland/Duitsland 53 jaar Nee 

     Boogaard, Oscar van den M Nederland 49 jaar Nee 

     Bouzamour, Mano M Nederland/Marokko 22 jaar Nee 

     Broeckhoven, Diane V Vlaanderen 67 jaar Nee 

     Brokken, Jan M Nederland 63 jaar Ja: 2013, nummer 5. 2014, nummer 27. 

     Campert, Remco M Nederland 84 jaar Ja: 2014, nummer 35. 

     Coster, Saskia de V Vlaanderen 37 jaar Nee 

     Gronda, P.B. M Vlaanderen 32 jaar Nee 

     Heerma van Voss, Thomas M Nederland 23 jaar Nee 

     Heijden, A.F.Th. Van der  M Nederland 62 jaar Ja: 2013, nummer 3. 
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     Hertmans, Stefan M Vlaanderen 62 jaar Ja: 2014, nummer 1. 

     Janzing, Jolien V Nederland/Vlaanderen 49 jaar Nee 

     Kornmehl, Ariëlla V Nederland 38 jaar Nee 

     Laerhoven, Bob van M Vlaanderen 60 jaar Nee 

     Loo, Tessa de V Nederland 67 jaar Nee 

     Lubach, Arjen M Nederland 33 jaar Ja: 2013, nummer 24. 2014, nummer 13. 

     Lucius, Walter M Nederland 59 jaar Nee 

     Moor, Margriet de V Nederland 72 jaar Nee 

     Olde Heuvelt, Thomas M Nederland 30 jaar Nee 

     Op de Beeck, Griet V Vlaanderen 40 jaar Ja: 2014, nummer 18. 

     Pfeijffer, Ilja Leonard M Nederland 45 jaar Ja: 2014, nummer 2. 

     Schneider, Eric M Nederland/Nederlands-Indië 79 jaar Nee 

     Spruit, Rinus M Nederland 67 jaar Nee 

     Steenberge, Kris van M Vlaanderen 50 jaar Nee 
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Verhelst, Peter M Vlaanderen 51 jaar Nee 

     Verhulst, Dimitri M Vlaanderen 41 jaar Ja: 2013, nummer 23. 2014, nummer 20. 

     Versteeg, Wytske V Nederland 30 jaar Nee 

     Vlugt, Simone van der V Nederland 46 jaar Ja: 2013, nummer 19. 2014, nummer 33. 

     Vries, Joost de M Nederland 30 jaar Ja: 2014, nummer 14. 

     Wagendorp, Bert M Nederland 57 jaar Ja: 2013, nummer 17. 2014, nummer 11. 

     Zwamborn, Miek V Nederland 39 jaar Nee 
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Bijlage 9.1.2: Bijlage Editio Top 35 

Editio Top-35 [2013] 

1. Tommy Wieringa (113 punten) 

2. Oek de Jong (96) 

3. A.F.Th van der Heijden (78) 

4. Arnon Grunberg (67) 

5. Jan Brokken (66) 

6. Gerbrand Bakker (65) 

7. Tom Lanoye (60) 

8. Herman Koch (58) 

9. Martin Bossenbroek (57) 

10. Joke van Leeuwen (56) 

11. Geert Mak (53) 

12. Esther Naomi Perquin (52) 

13. Michel van Egmond (51) 

14. Kees van Kooten (48) 

15. Toine Heijmans (47) 

16. Esther Gerritsen (46) 

17. Bert Wagendorp (44) 

18. Marja Pruis (43) 

19. Simone van der Vlugt (40) 

20. Michael Berg (39) 

21. Saskia Noort (38) 

22. Peter Terrin (37) 

23. Dimitri Verhulst (36) 

24. Arjen Lubach (35) 

25. Cees Nootenboom (34) 

26. Esther Verhoef (33) 

27. Anne Vegter (32) 

28. Shira Keller (31) 

29. Nelleke Noordervliet (30) 

30. Isa Hoes (29) 
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31. Ramsey Nasr (28) 

32. Christiaan Weijts (27) 

33. Arthur Japin (26) 

34. Erwin Mortier (25) 

35. Carolijn Visser (24) 

Editio Top-35 [2014] 

1. Stefan Hertmans (-) 

2. Ilja Leonard Pfeijffer (-) 

3. Michel van Egmond (↑10) 

4. (1) Tommy Wieringa (↓3) 

5. (8) Herman Koch (↑3) 

6. (26) Esther Verhoef (↑20) 

7. Adriaan van Dis (-)  

8. (21) Saskia Noort (↑13) 

9. (30) Isa Hoes (↑21) 

10. David van Reijbrouck 

11. Bert Wagendorp (↑6) 

12. (4) Arnon Grunberg (↓8) 

13. (24) Arjen Lubach (↑11) 

14. Joost de Vries (-) 

15. Marente de Moor (-) 

16. Maarten ’t Hart (-) 

17. (7) Tom Lanoye (↓10) 

18. Griet Op de Beeck (-) 

19. Willem Jan Otten (-) 

20. (23) Dimitri Verhulst (↑3) 

21. (27) Anne Vegter (↑6) 

22. Youp van ’t Hek (-) 

23. Wilfried de Jong (-) 

24. Nina Weijers (-) 

25. Annegreet van Bergen (-) 

26. Nico Dijkshoorn (-) 
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27. (5) Jan Brokken (↓22) 

28. Donald Nolet (-) 

29. Jelle Brandt Cortius (-) 

30. Pieter Steinz (-) 

31. K. Schippers (-) 

32. Antoine de Kom (-) 

33. (19) Simone van der Vlugt (↓13) 

34. Mensje van Keulen (-) 

35. Remco Campert (-) 
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Bijlage 9.2: Bijlage Vragen gerelateerd aan de titel 

Auteur Titel Genre Uitgeverij Debuut? Druk 

Bervoets, Hanna Alles wat er was Literaire roman Atlas Contact Nee 9e 

      

Böhler, Britta De beslissing Literaire roman Cossee 
Ja 
[romandebuut] 1e 

      Boogaard, Oscar van den De tedere onverschilligen Literaire roman De Bezige Bij Nee 1e 

      Bouzamour, Mano De belofte van Pisa Literaire roman Prometheus Ja 18e 

      Broeckhoven, Diane Wat ik nog weet Literaire roman Vrijdag Nee 1e 

      Brokken, Jan De vergelding Literaire roman Atlas Contact Nee 15e 

      Campert, Remco Hôtel du Nord Literaire roman De Bezige Bij Nee 2e 

      Coster, Saskia de Wij en ik Literaire roman Prometheus Nee 19e 

      Gronda, P.B. Straus Park Literaire roman De Bezige Bij Nee 1e 

      Heerma van Voss, Thomas Stern Literaire roman Thomas Rap Nee 4e 

      Heijden, A.F.Th. Van der  Helleveeg Literaire roman De Bezige Bij Nee 1e 

      Hertmans, Stefan Oorlog en terpentijn Literaire roman De Bezige Bij Nee 20e 
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Janzing, Jolien De meester Historische roman De Arbeiderspers Nee 1e 

      Kornmehl, Ariëlla Wat ik moest verzwijgen Literaire roman Cossee Nee 1e 

      Laerhoven, Bob van Alejandro's leugen Literaire roman Houtekiet Nee 1e 

      Loo, Tessa de Kenau Historische roman De Arbeiderspers Nee 5e 

      Lubach, Arjen IV Thriller Podium Nee 6e 

      Lucius, Walter De vlinder en de storm Thriller Luitingh-Sijthoff Ja 2e 

      Moor, Margriet de Melodie d'amour Literaire roman De Bezige Bij Nee 5e 

      Olde Heuvelt, Thomas Hex Fantasy/Science Fiction Luitingh-Sijthoff Nee 4e 

      Op de Beeck, Griet Vele hemels boven de zevende Literaire roman Prometheus Ja 53e 

      Pfeijffer, Ilja Leonard La Superba Literaire roman De Arbeiderspers Nee 10e 

      Schneider, Eric Een tropische herinnering Literaire roman Cossee Ja 1e 

      

Spruit, Rinus 
Een dag om aan de balk te 
spijkeren Literaire roman Cossee Nee 1e 

      Steenberge, Kris van Woesten Literaire roman Vrijdag Ja 7e 

      Verhelst, Peter Geschiedenis van een berg Literaire roman Prometheus Nee 4e 

      Verhulst, Dimitri De laatkomer Literaire roman Atlas Contact Nee 15e 



 

 
104 

 

      Versteeg, Wytske Boy Literaire roman Prometheus Nee 4e 

      Vlugt, Simone van der Morgen ben ik weer thuis Thriller Ambo Anthos Nee 9e 

      Vries, Joost de De Republiek Literaire roman Prometheus Nee 5e 

      Wagendorp, Bert Ventoux Literaire roman Atlas Contact Nee 29e 

      Zwamborn, Miek De duimsprong Literaire roman Van Oorschot Nee 1e 
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Bijlage 9.3: Bijlage Vragen gerelateerd aan de vertalingen 

Auteur Titel 
Aantal 
vertalingen Vertaald in: 

Verstreken tijd tussen Nederlandse 
publicatie en vertaling 

Bervoets, Hanna Alles wat er was 1 vertaling Engels 2016: 3 jaar 

     Böhler, Britta De beslissing 8 vertalingen Deens 2015: 2 jaar 

   

Duits 2014: 1 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Frans 2014: 1 jaar 

   

Grieks 2014: 1 jaar 

   

Hebreeuws 2015: 2 jaar 

   

Italiaans 2016: 3 jaar 

   

Turks 2016: 3 jaar 

     Boogaard, Oscar van den De tedere onverschilligen 2 vertalingen Turks 2016: 3 jaar 

   

Macedonisch Sinds 2014: > 4 jaar 

     Bouzamour, Mano De belofte van Pisa 2 vertalingen Duits 2016: 3 jaar 

   

Spaans 2016: 3 jaar 

     Broeckhoven, Diane Wat ik nog weet 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Brokken, Jan De vergelding 1 vertaling Duits 2015: 2 jaar 

     Campert, Remco Hôtel du Nord 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 
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     Coster, Saskia de Wij en ik 4 vertalingen Deens 2015: 2 jaar 

   

Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Kroatisch 2016: 3 jaar 

     Gronda, P.B. Straus Park 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Heerma van Voss, Thomas Stern 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Heijden, A.F.Th. Van der  Helleveeg 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Hertmans, Stefan Oorlog en terpentijn 17 vertalingen Afrikaans 2016: 3 jaar 

   

Deens 2014: 1 jaar 

   

Duits 2014: 1 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Frans 2015: 2 jaar 

   

Grieks 2017: 4 jaar 

   

Hebreeuws 2017: 4 jaar 

   

Hongaars 2016: 3 jaar 

   

Italiaans 2015: 2 jaar 

   

Japans 2015: 2 jaar 

   

Kroatisch 2016: 3 jaar 

   

Noors 2014: 1 jaar 

   

Pools 2015: 2 jaar 

   

Servisch 2014: 1 jaar 

   

Sloveens 2015: 2 jaar 

   

Spaans 2017: 4 jaar 

   

Zweeds 2015: 2 jaar 
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     Janzing, Jolien De meester 2 vertalingen Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2015: 2 jaar 

     Kornmehl, Ariëlla Wat ik moest verzwijgen 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Laerhoven, Bob van Alejandro's leugen 1 vertaling Frans 2014: 1 jaar 

     Loo, Tessa de Kenau 1 vertaling Spaans 2015: 2 jaar 

     Lubach, Arjen IV 1 vertaling Duits 2016: 3 jaar 

     Lucius, Walter De vlinder en de storm 8 vertalingen Deens 2017: 4 jaar 

   

Duits 2014: 1 jaar 

   

Engels 2017: 4 jaar 

   

Frans 2016: 3 jaar 

   

Italiaans 2017: 4 jaar 

   

Pools 2016: 3 jaar 

   

Spaans Sinds 2014: > 4 jaar 

   

Tsjechisch 2017: 4 jaar 

     Moor, Margriet de Melodie d'amour 1 vertaling Duits 2014: 1 jaar 

     Olde Heuvelt, Thomas Hex 2 vertalingen Duits 2017: 4 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

     Op de Beeck, Griet Vele hemels boven de zevende 4 vertalingen Arabisch Sinds 2016: > 4 jaar 

   

Duits 2017: 4 jaar 

   

Frans 2017: 4 jaar 
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Tsjechisch 2015: 2 jaar 

     Pfeijffer, Ilja Leonard La Superba 4 vertalingen Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Italiaans 2017: 4 jaar 

   

Macedonisch 2015: 2 jaar 

     Schneider, Eric Een tropische herinnering 1 vertaling Duits 2015: 2 jaar 

     

Spruit, Rinus 
Een dag om aan de balk te 
spijkeren 1 vertaling Duits 2014: 1 jaar 

     Steenberge, Kris van Woesten 3 vertalingen Afrikaans 2017: 4 jaar 

   

Duits 2016: 3 jaar 

   

Spaans 2017: 4 jaar 

     Verhelst, Peter Geschiedenis van een berg 2 vertalingen Arabisch Sinds 2017: > 4 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

     Verhulst, Dimitri De laatkomer 4 vertalingen Duits 2014: 1 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Frans 2015: 2 jaar 

   

Tsjechisch 2017: 4 jaar 

     Versteeg, Wytske Boy 5 vertalingen Deens 2015: 2 jaar 

   

Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2016: 3 jaar 

   

Italiaans 2018: 5 jaar 

   

Turks 2015: 2 jaar 
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Vlugt, Simone van der Morgen ben ik weer thuis 1 vertaling Duits 2015: 2 jaar 

     Vries, Joost de De Republiek 10 vertalingen Catalaans 2017: 4 jaar 

   

Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2018: 5 jaar 

   

Ests 2017: 4 jaar 

   

Frans 2017: 4 jaar 

   

Grieks 2016: 3 jaar 

   

Italiaans 2017: 4 jaar 

   

Koreaans Sinds 2017: > 4 jaar 

   

Spaans 2017: 4 jaar 

   

Turks Sinds 2017: > 4 jaar 

     Wagendorp, Bert Ventoux 5 vertalingen Deens 2015: 2 jaar 

   

Duits 2016: 3 jaar 

   

Engels 2015: 2 jaar 

   

Frans 2016: 3 jaar 

   

Noors 2015: 2 jaar 

     Zwamborn, Miek De duimsprong 1 vertaling Duits 2015: 2 jaar 

 

 

 

 

 



 

 
110 

 

Bijlage 9.4: Bijlage Vragen gerelateerd aan de promotie 

    

Media-optredens 

Auteur Titel Literaire prijzen 

Aantal weken in 
de CPNB 
Bestseller 60-
lijst 

VPRO-
boeken 

De Wereld 
Draait Door: 
Boek van de 
Maand 

Bervoets, Hanna Alles wat er was Nee 0 weken Ja Nee 

      Böhler, Britta De beslissing Nee 0 weken Ja Nee 

      Boogaard, Oscar van den De tedere onverschilligen Nee 0 weken Ja Nee 

      Bouzamour, Mano De belofte van Pisa Nee 3 weken Ja Nee 

      Broeckhoven, Diane Wat ik nog weet Nee 0 weken Nee Nee 

      

Brokken, Jan De vergelding Nee 25 weken Ja 
Ja: genomineerd 
in januari 2013. 

      Campert, Remco Hôtel du Nord Nee 4 weken Ja Nee 

      Coster, Saskia de Wij en ik Opzij-Literatuurprijs 2014 0 weken Ja Nee 

      Gronda, P.B. Straus Park Nee 0 weken Ja Nee 

      Heerma van Voss, Thomas Stern Nee 0 weken Ja Nee 

      Heijden, A.F.Th. Van der  Helleveeg Nee 10 weken Nee Nee 
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Hertmans, Stefan Oorlog en terpentijn 

AKO Literatuurprijs 2014, De 
Vlaamse Cultuurprijs voor de 
Letteren 2014, De Prijs 
Lezersjury Gouden Boekenuil 
2014, De Inktaap 2016. 47 weken Ja Nee 

      Janzing, Jolien De meester Nee 0 weken Nee Nee 

      Kornmehl, Ariëlla Wat ik moest verzwijgen Nee 0 weken Nee Nee 

      Laerhoven, Bob van Alejandro's leugen Nee 0 weken Nee Nee 

      Loo, Tessa de Kenau Nee 0 weken Nee Nee 

      Lubach, Arjen IV Crimezone Debuutprijs 2013 4 weken Ja Nee 

      Lucius, Walter De vlinder en de storm Schaduwprijs 2013 0 weken Nee Nee 

      Moor, Margriet de Melodie d'amour Nee 5 weken Ja Nee 

      Olde Heuvelt, Thomas Hex Nee 19 weken Nee Nee 

      Op de Beeck, Griet Vele hemels boven de zevende Bronzen Uil Publieksprijs 2013 108 weken Ja Nee 

      

Pfeijffer, Ilja Leonard La Superba 
Libris Literatuurprijs 2014, De 
Inktaap 2015 17 weken Ja Nee 

      Schneider, Eric Een tropische herinnering Nee 0 weken Nee Nee 
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Spruit, Rinus 
Een dag om aan de balk te 
spijkeren Nee 0 weken Ja Nee 

      

Steenberge, Kris van Woesten 

Debuutprijs 2014, Bronzen Uil 
2014, Bronzen Uil Publieksprijs 
2014 0 weken Nee 

Ja: genomineerd 
in september 
2013. 

      Verhelst, Peter Geschiedenis van een berg Nee 0 weken Nee Nee 

      

Verhulst, Dimitri De laatkomer 
Beste Boek Humo's Pop Poll 
2013 19 weken Ja Nee 

      Versteeg, Wytske Boy BNG Literatuurprijs 2013 0 weken Ja Nee 

      Vlugt, Simone van der Morgen ben ik weer thuis 
 

18 weken Nee Nee 

      

Vries, Joost de De Republiek 
Charlotte Köhler Stipendium 
2013, Gouden Boekenuil 2014 0 weken Ja Nee 

      

Wagendorp, Bert Ventoux Nee 36 weken Ja 
Ja: gewonnen in 
mei 2013. 

      Zwamborn, Miek De duimsprong Nee 0 weken Ja Nee 
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Bijlage 9.5: Bijlage Vragen gerelateerd aan de receptie 

 

Professionele recensies 
    

Online recensies 
 

Auteur 
De 
Morgen 

De 
Standaard Trouw Parool NRC  

De 
Volkskrant 

De 
Groene  Bol.com Hebban Tzum 

Bervoets, Hanna 
  

Ja Ja Ja Ja Ja 4,5/5 3,6/5 Ja 

           Böhler, Britta 
  

Ja 
 

Ja Ja 
 

4,5/5 3,6/5 Ja 

           Boogaard, Oscar van den Ja Ja 
  

Ja Ja Ja 4,0/5 3,3/5 Ja 

           Bouzamour, Mano 
  

Ja 
 

Ja Ja 
 

4,7/5 3,3/5 Ja 

           Broeckhoven, Diane Ja Ja 
  

Ja 
  

4,7/5 4,0/5 Nee 

           Brokken, Jan 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4,0/5 3,9/5 Ja 

           Campert, Remco 
 

Ja 
  

Ja Ja Ja 5,0/5 3,2/5 Nee 

           Coster, Saskia de 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4,0/5 3,4/5 Ja 

           Gronda, P.B. 
 

Ja 
  

Ja Ja Ja 0/0 2,4/5 Nee 

           Heerma van Voss, Thomas Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 4,5/5 3,6/5 Ja 

           Heijden, A.F.Th. Van der  
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3,8/5 3,7/5 Ja 

           Hertmans, Stefan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4,6/5 4,2/5 Ja 



 

 
114 

 

           Janzing, Jolien 
 

Ja Ja 
 

Ja 
  

4,8/5 3,4/5 Ja 

           Kornmehl, Ariëlla 
    

Ja 
  

5,0/5 4,0/5 Ja 

           Laerhoven, Bob van 
       

4,0/5 4,0/5 Nee 

           Loo, Tessa de 
    

Ja Ja 
 

4,0/5 3,6/5 Ja 

           Lubach, Arjen 
  

Ja 
 

Ja Ja 
 

4,3/5 3,7/5 Ja 

           Lucius, Walter 
  

Ja 
  

Ja 
 

3,8/5 3,8/5 Nee 

           Moor, Margriet de 
  

Ja 
  

Ja Ja 0/0 3,3/5 Ja 

           Olde Heuvelt, Thomas 
     

Ja 
 

4,2/5 3,9/5 Ja 

           Op de Beeck, Griet 
 

Ja 
  

Ja Ja Ja 4,4/5 4,2/5 Nee 

           Pfeijffer, Ilja Leonard 
 

Ja 
  

Ja Ja Ja 3,6/5 3,8/5 Ja 

           Schneider, Eric 
     

Ja 
 

1,0/5 3,3/5 Nee 

           Spruit, Rinus 
     

Ja 
 

5,0/5 3,6/5 Ja 

           Steenberge, Kris van 
 

Ja 
     

4,5/5 4,5/5 Nee 

           Verhelst, Peter 
 

Ja 
  

Ja Ja 
 

1,0/5 4,0/5 Nee 
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Verhulst, Dimitri 
 

Ja Ja 
 

Ja Ja Ja 4,0/5 3,9/5 Ja 

           Versteeg, Wytske 
  

Ja 
 

Ja Ja Ja 4,3/5 3,8/5 Ja 

           Vlugt, Simone van der 
       

3,9/5 3,7/5 Nee 

           Vries, Joost de 
 

Ja 
   

Ja 
 

4,0/5 3,4/5 Nee 

           Wagendorp, Bert 
 

Ja 
   

Ja 
 

4,0/5 3,8/5 Ja 

           Zwamborn, Miek 
    

Ja Ja Ja 4,0/5 3,0/5 Ja 

 

 

 

 

 


