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Inleiding
“Toen ik in Parijs kwam, zag ik tot mijn afschuw dat Nederlandse auteurs in Franse
boekhandels verspreid staan over plankjes met ‘Nordique’ en ‘Allemand’, of in genrekastjes
met ‘Thriller’. Dat was al heel snel een duidelijk doel voor mijn verblijf in Parijs: zorgen dat
er plankjes komen en dat we een reputatie krijgen, dat we een merk worden.”1

- Bart Hofstede, ambassaderaad voor cultuur en communicatie
bij de Nederlandse ambassade in Parijs (2013-2018)

Aanleiding & onderwerpkeuze
Van februari tot en met juli 2018 liep ik stage bij het Atelier Néerlandais, het culturele platform
van de Nederlandse ambassade in Parijs. Creatieve ondernemers uit alle kunstdisciplines
kunnen zich aansluiten bij dit platform door lid te worden, mits ze van Nederlandse afkomst
zijn of op een andere manier een duidelijke band met Nederland hebben. Het Atelier helpt zijn
leden de weg te wijzen in het Franse culturele veld door informatie te verstrekken, advies te
geven, mensen met elkaar in contact te brengen en culturele en netwerkevenementen te
ondersteunen die in het Atelier plaatsvinden.
Aangezien ik de masteropleiding Literair Bedrijf aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen volg, heb ik de mogelijkheid gekregen om me naast mijn werkzaamheden bij het
Atelier Néerlandais te richten op literaire projecten van de ambassade. Zo heb ik onder andere
literair intendant Margot Dijkgraaf geholpen bij voorbereidingen van het festival Café
Amsterdam – Bar Anvers en heb ik me beziggehouden met Le Boekenbal, de Parijse variant
van het Amsterdamse Boekenbal. Ik werkte samen met de werknemers uit het cluster Cultuur
en Communicatie van de ambassade en met verschillende personen van de afdeling Buitenland
van het Nederlands Letterenfonds. Ik leerde kennismaken met de literaire strategie die een
aantal jaren eerder was opgezet en waartoe de literaire campagne Les Phares du Nord behoorde,
die van start ging op het moment dat ik aankwam in Parijs.
Ik werd nieuwsgierig naar de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk en naar de
strategie die was opgezet om bepaalde aspecten van deze positie te verbeteren. Daarom besloot

1
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ik er mijn stage-opdracht over te schrijven. Ik las een rapport dat een voormalig stagiaire op de
culturele afdeling van de ambassade, Suzanne Elias, in 2015 had geschreven over de literaire
strategie. Zij stelde vast welke problemen er speelden rondom de situatie van Nederlandse
literatuur in Frankrijk, bijvoorbeeld op het gebied van vertalen, uitgeven en recenseren.2 Door
interviews te houden met Margot Dijkgraaf (intendant Literatuur en Debat bij de ambassade),
Bart Hofstede en Thijs Debeij (ambassaderaad en cultureel attaché bij het cluster Cultuur en
Communicatie van de ambassade) en Bas Pauw, Lucette Châtelain, Barbara den Ouden en
Agnes Vogt (allen werkzaam bij de afdeling Buitenland van het Nederlands Letterenfonds),
kreeg ik een beter beeld van de inspanningen die in Frankrijk werden geleverd rondom de
promotie van Nederlandse literatuur en van de eventuele verbeteringen in de situatie die Elias
had geschetst in haar rapport. Na verschillende gesprekken over de effecten van de literaire
strategie, kon ik echter nog niet zeggen wat de strategie concreet had opgeleverd. Dit kwam
onder andere doordat ik geen concrete cijfers had verzameld en doordat de antwoorden van de
ondervraagden uiteenliepen. In mijn masterscriptie wilde ik me daarom nog verder verdiepen
in de strategie en de mogelijke effecten ervan.

Status quaestionis
De Nederlandse letteren hebben in Frankrijk altijd een weinig herkenbaar profiel gehad. Anders
dan in Duitsland, is de Nederlandse literatuur in Frankrijk geen ‘merk’ geworden. Dit wordt
duidelijk geïllustreerd door de onzichtbare positie van Nederlandse boeken in Franse
boekhandels, het gebrek aan aandacht voor Nederlandse literatuur in de Franse pers en het
relatief lage aantal boekvertalingen van het Nederlands naar het Frans. 3 Zowel door instituties
als door individuen, zijn er in het verleden inspanningen gedaan om verandering te brengen in
de onderbelichte positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Hoewel dergelijke
inspanningen af en toe wel degelijk wat opleverden, bleef de kern van het probleem nog steeds
bestaan.4
De positie van Nederlandse literatuur in het buitenland is al in verschillende
wetenschappelijke studies besproken. De socioloog Johan Heilbron heeft onderzoek gedaan
naar transnationale uitwisselingen in de vorm van vertalingen en heeft op die manier gekeken
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hoe Nederlandse literatuur in verschillende landen gepositioneerd is.5,6,7,8 Nico Wilterdink heeft
dit gedaan aan de hand van de receptie van Nederlandse literatuur in het buitenland, waarbij hij
heeft gekeken naar besprekingen van Nederlandse titels en auteurs in buitenlandse kranten. 9
Beide studies zijn opgenomen in het boek Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur,
architectuur en beeldende kunst 1980-2013 (2015).10 Kim Andringa en Marjolijn Voogel
hebben onderzoek gedaan naar de positie en de ontvangst van Nederlandse literatuur in
Frankrijk en omgekeerd (in het geval van Kim Andringa omvatte het corpus prozafictie, poëzie
en toneel, en in het geval van Marjolijn Voogel ook menswetenschappen).11,12 Zij keken, aan
de hand van gegevens over vertaalstromen, hoe de positie van Nederlandse literatuur in
Frankrijk zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Weer ander onderzoek was toegespitst
op de reputatie van een specifieke Nederlandse auteur in Frankrijk, of op de plaats van
Nederlandse literatuur in het fonds van een specifieke Franse uitgeverij.13, 14
Uit bovengenoemde studies blijkt dat de Nederlandse letteren in Frankrijk een bloei
hebben doorgemaakt in de tweede helft van de twintigste eeuw, met name vanaf de jaren tachtig.
Deze bloei in de vorm van een relatief snelle groei van het aantal literaire vertalingen uit het
Nederlands, was te danken aan meerdere factoren, waaronder de ontdekking van een aantal
grote Nederlandse schrijvers in de jaren tachtig en gastlandschap van Nederland en Vlaanderen
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op de Frankfurter Buchmesse in 1993 en de Salon du Livre in Parijs in 2003.15,16 Tegelijkertijd
wordt ook geconstateerd dat er in Frankrijk nog geen duidelijk beeld bestaat van Nederlandse
literatuur en dat Nederlandse auteurs er geen (blijvende) naamsbekendheid hebben. Ook blijft
de aandacht van de pers voor Nederlands werk gering. Bovendien is het aantal vertalingen na
de piek van 2003, en vooral sinds 2009, weer gedaald.17
De Nederlandse ambassade in Parijs begon in 2013 met het opzetten van een literaire
strategie voor de promotie van de Nederlandse letteren in Frankrijk. Ambassaderaad Bart
Hofstede gaf in eerste instantie grotendeels invulling aan de strategie, die onder andere de
invoering van een intendantensysteem inhield: een systeem waarbinnen de ambassade experts
uit verschillende vakgebieden (literatuur, theater, film, beeldende kunst) aanneemt om gebruik
te kunnen maken van hun expertise en netwerk. Margot Dijkgraaf, onder andere literair criticus
en auteur, werd daarbij ingezet als intendant Literatuur en Debat. Later werd er een
samenwerking aangegaan met het Nederlands Letterenfonds en werd de literaire campagne Les
Phares du Nord opgezet, als onderdeel van de literaire strategie. De campagne loopt van 2018
tot en met 2019. In deze masterscriptie onderzoek ik of het beleid van de ambassade en het
Letterenfonds invloed hebben gehad op de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk.
Omdat de literaire campagne nog in volle gang is, kan deze studie worden beschouwd als een
tussentijdse meting van de effecten van de inspanningen.

Onderzoeksvraag, hypothese en verantwoording
De vraag die centraal staat in deze masterscriptie is: Welke effecten heeft de literaire strategie
van de Nederlandse ambassade in Parijs en het Nederlands Letterenfonds op de positie van
Nederlandse literatuur in Frankrijk? Onder positie versta ik hier de zichtbaarheid van
Nederlandse literatuur, waarbij ik het aanbod van Nederlandse titels in Frankrijk en de mediaaandacht in de geschreven Franse pers als indicatoren heb genomen. Twee deelvragen die ik
heb opgesteld om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, luiden als volgt: 1) Welk effect heeft
de literaire strategie gehad op de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk?
2) Welk effect heeft de literaire strategie gehad op de aandacht in de geschreven Franse pers
voor Nederlandse literatuur? Binnen deze scriptie wordt onder Nederlandse literatuur zowel
literatuur uit Nederland als uit Vlaanderen verstaan, omdat het Nederlandse en Vlaamse literaire
veld nauw met elkaar verbonden zijn (veel Vlaamse auteurs worden bij Nederlandse uitgevers
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gepubliceerd) en omdat Nederland en Vlaanderen samen optrekken in de campagne Les Phares
du Nord.
Mijn hypothese bij de eerste deelvraag is dat de literaire strategie een positief effect
heeft op de vertaalstroom van het Nederlands naar het Frans, omdat in het verleden bleek dat
intensieve inspanningen rondom Nederlandse literatuur in Frankrijk ook werden beloond met
een stijging in het aantal vertalingen. Dit was bijvoorbeeld het geval na het gastlandschap op
de Salon du Livre (2003).18 Wel kan het zo zijn dat de stijging minder direct zichtbaar is en dat
de vertaalstroom een minder hoge piek vertoont dan in 2003, omdat de huidige inspanningen
van een heel andere aard zijn. Mijn verwachting bij deelvraag twee is dat er voornamelijk
rondom bepaalde evenementen een hogere aandacht in de pers zal zijn. Bijvoorbeeld de
festivals en beurzen waar Nederland gastland is, zullen hoogstwaarschijnlijk media-aandacht
krijgen. Omdat er in de secundaire literatuur herhaaldelijk wordt geschreven dat de aandacht
voor Nederlandse literatuur in de Franse media nihil is, verwacht ik dat het aantal besprekingen
erg laag zal zijn. Maar aangezien Nederland in de afgelopen jaren meer aanwezig is geweest op
literaire evenementen, denk ik dat de algehele media-aandacht voor Nederlandse literatuur in
de periode 2009-2018 toch licht is gestegen.
Mijn hypothese op de hoofdvraag is dat de literaire strategie positief zal uitpakken voor
de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Tegelijkertijd verwacht ik niet direct een
wezenlijke verandering in de algehele positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Dat wil
zeggen dat de Nederlandse literatuur altijd relatief klein en onbekend zal blijven vanwege haar
perifere positie in het hele internationale literaire veld. Ook verwacht ik niet dat de toename in
het aantal vertalingen en de media-aandacht spectaculair hoog zal zijn, omdat de literaire
strategie is uitgesmeerd over een vrij lange periode die bovendien nog in gang is op het moment
van dit onderzoek. Het effect van de inspanningen is wellicht pas over een aantal jaren beter
zichtbaar.
Dat neemt niet weg dat een tussentijdse meting relevant is, omdat het aantoont of het
huidige cultuurbeleid van de ambassade en het beleid van het Letterenfonds in Frankrijk zinvol
zijn en de gewenste doelen bereikt. Het toont aan of dergelijke strategieën en campagnes effect
hebben op de vertaalstroom tussen het Nederlandse taalgebied en Frankrijk en of het de mediaaandacht beïnvloedt. Daarnaast kan dit soort onderzoek uitwijzen wat voor Nederlandse
literatuur de mogelijkheden zijn in het buitenland. De huidige studie betreft een relatief korte
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periode. Een vervolgonderzoek zou, over een aantal jaren, de effecten op langere termijn
kunnen bestuderen.

Afbakening, methode en opbouw van de scriptie
Deze studie richt zich op Nederlandse literatuur (lees: literatuur uit Nederland en Vlaanderen)
in Frankrijk. Dat betekent dat ik kijk naar vertalingen die in Frankrijk zijn gepubliceerd en naar
recensies en artikelen die in Franse kranten zijn verschenen. Andere Franstalige landen zoals
België (Wallonië/Brussel) en Zwitserland blijven grotendeels buiten beschouwing. Ik heb
hiervoor gekozen om het corpus van vertalingen en recensies behapbaar te houden. Bovendien
richt de literaire strategie zich hoofdzakelijk op Frankrijk. Binnen de literaire strategie wordt er
zo nu en dan samengewerkt met de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs en het Vlaams Fonds
voor de Letteren, maar de focus van deze scriptie ligt voornamelijk op de rol van de Nederlandse
ambassade en het Letterenfonds. Hun aandeel in de strategie is aanzienlijk groter dan die van
de Vlaamse partijen en bovendien is de strategie opgezet vanuit de Nederlandse ambassade in
Parijs.
Om te kijken of er een verandering heeft plaatsgevonden in de vertaalstroom van
Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk, heb ik data ontleend aan de online vertalingendatabase
van het Letterenfonds. De periode die ik heb bestudeerd loopt van 2009 tot en met 2018, dat is
de periode waarin het moment waarop de inspanningen voor de promotie van Nederlandse
literatuur in Frankrijk intensiever werden. Ik heb niet geselecteerd op genre, dat wil zeggen dat
alle genres die in de database van het Letterenfonds bestaan kunnen voorkomen in de
verzamelde data: beeldverhaal, bloemlezing, cartoon, crime, fictie, filmscenario, kinder- en
jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie, prentenboek, reisliteratuur, sprookje, stripverhaal en
toneelstuk. De media-aandacht in de Franse pers is gemeten aan de hand van Franse kranten en
tijdschriften, verzameld in de database LexisNexis. Ik heb gekeken naar mentions en
inhoudelijke besprekingen van boekvertalingen van het Nederlands naar het Frans in het genre
fictie. Ook hiervoor heb ik gezocht over de periode van 2009 tot en met 2018. Een meer
uitvoerige methodologie zal later in de scriptie naar voren komen.
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie schets ik de voorgeschiedenis van de positie
van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Ik kijk naar de manier waarop de aanwezigheid van
Nederlandse literatuur zich in Frankrijk heeft ontwikkeld en naar hoe ze daar werd gepromoot
door instituties en individuen. Dit hoofdstuk biedt tevens een overzicht van eerdere studies naar
Nederlandse literatuur in Frankrijk en vertaalstromen tussen Nederland en Frankrijk. Het
tweede hoofdstuk gaat dieper in op het beleid van de ambassade en het Letterenfonds. Ik kijk
12

naar de aanleidingen voor het opzetten van de strategie en naar de manier waarop deze
inhoudelijk is vormgegeven. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de interviews die ik heb
gehouden met medewerkers van de ambassade en het Letterenfonds. Met Bart Hofstede en Bas
Pauw heb ik nog een tweede keer gesproken, waarbij ik meer informatie heb gekregen over de
inhoud van de literaire strategie en over het functioneren van de ambassade en het
Letterenfonds. Vervolgens bestudeer ik in het derde hoofdstuk de vertaalstroom van Nederland
en Vlaanderen naar Frankrijk, op basis van de verzamelde gegevens uit de vertalingendatabase.
Hierbij kijk ik onder andere naar hoe veel er jaarlijks werd vertaald in de periode van 2009 tot
en met 2018, hoe veel vertalingen er jaarlijks werden gesubsidieerd door het Nederlands
Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, maar ook naar welke auteurs het vaakst
werden vertaald, bij welke uitgevers Nederlandse titels verschenen en welke genres veel
voorkomen binnen de vertalingen. In hoofdstuk vier neem ik ten slotte de receptie van
Nederlandse literatuur in Frankrijk onder de loep. Ik kijk of er meer over Nederlandse literatuur
wordt geschreven dan voorheen, maar ik kijk ook naar de manier waarop de Nederlandse
literatuur wordt neergezet in de Franse pers. In de conclusie bespreek ik of er veranderingen
hebben plaatsgevonden in de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk en kijk ik in
hoeverre deze eventuele veranderingen toe te schrijven zijn aan de literaire strategie van de
ambassade en het Letterenfonds.
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Theoretisch kader
“Ik beschouw literatuur als een collectieve fabricage. Een boek is altijd een variatie op
bestaande, historische voorbeelden. Belangrijker nog: eenmaal geschreven moet het worden
uitgegeven, becommentarieerd, vertaald, erkend en geconsacreerd door een heel scala aan
betrokkenen, die het zijn waarde geven. Vertalers zijn onmisbare schakels in het creëren van
literaire waarde.”19
- Pascale Casanova, literatuurcriticus

In deze studie bekijk ik of de inspanningen van de ambassade in Parijs en het Letterenfonds
voor de promotie van Nederlandse literatuur in Frankrijk effect hebben gehad op de positie van
die literatuur in Frankrijk. Alvorens dit te onderzoeken, is het van belang te bekijken hoe de
status van een bepaalde literatuur in een internationale context wordt bepaald. Er bestaan
verschillende theoretische kaders die inzicht geven in de manier waarop nationale literaturen
groots en toonaangevend worden in de wereld, of juist klein en perifeer blijven. Deze kaders
kunnen verklaren in welke mate de Nederlandse literatuur succes kan hebben in het buitenland
(in dit geval in Frankrijk), maar ook wat de functie is van vertalingen, hoe literaire import en
export tussen landen werkt en welke rol globalisering speelt in dit geheel. Ik licht hier vier
theoretische concepten uit die relevant zijn voor deze studie: het wereldtalenstelsel van Abram
de Swaan, het literaire veld van Pierre Bourdieu, de Wereldrepubliek der Letteren van Pascale
Casanova en het wereldvertaalstelsel van Johan Heilbron.

Het wereldtalenstelsel
De mate waarin een bepaalde nationale literatuur succesvol kan worden in een ander land, hangt
in de eerste plaats niet af van wat die literatuur inhoudelijk kenmerkt, maar van externe aspecten
zoals de taal waarin de literatuur is geschreven, de geopolitieke situatie en de geschiedenis van
het land waar de literatuur vandaan komt. Zo is de positie van een taal grotendeels bepalend
voor de mogelijkheden van taalgebonden culturele producten in die taal, waaronder ook
boekvertalingen. Een taal kan worden beschouwd als onderdeel van het wereldtalenstelsel, een
Hofstede, Rokus. (29 november 2002) ‘Het lijkt wel of ik kukeleku roep’, in: De Volkskrant.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-lijkt-wel-of-ik-kukeleku-roep-~b4949f18/, (geraadpleegd op
20 december 2018).
19
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internationaal stelsel dat werd bedacht door socioloog Abram de Swaan.20 De theorie van het
wereldtalenstelsel bestaat uit het idee dat er een patroon van talloze verbindingen bestaat tussen
verschillende taalgroepen in de wereld, die samen één groot netwerk vormen. Dit stelsel kent
een centrum-periferie structuur: dat wil zeggen dat er talen bestaan die door veel mensen
worden gesproken, waardoor ze een dominante positie hebben in het stelsel (centrale talen) en
er bestaan talen die door een kleine groep mensen worden gesproken en minder dominant zijn
(perifere talen). Van alle talen die wereldwijd gesproken worden bestaat het overgrote deel,
namelijk zo'n 98%, uit perifere talen. Er zijn ongeveer honderd talen in de wereld die een
(hyper)centrale positie innemen.21
Onderling onverstaanbare talen kunnen toch met elkaar in verbinding worden gebracht
dankzij meertalige sprekers. Zij zijn volgens De Swaan de dragers van het wereldtalenstelsel.
Vaak leren de sprekers van een perifere taal een centrale taal als tweede taal aan, dat als
communicatiemiddel kan dienen buiten het eigen taalgebied. De Swaan vergelijkt dit patroon
met het zonnestelsel: er bestaan kleine, perifere talen met extreem weinig sprekers (zoals het
Fries) die kunnen worden beschouwd als 'maantalen', oftewel talen die horen bij een andere taal
zoals een maan bij een planeet hoort. Het Nederlands zou dan gelden als 'planeettaal' bij het
Fries. Vervolgens vormt het Engels, de hypercentrale taal in het stelsel, het middelpunt: de zon.
Via de hypercentrale taal kunnen sprekers van meerdere taalgroepen met elkaar in contact
komen.22
Het Frans neemt overduidelijk een centralere plaats in het stelsel in dan het Nederlands,
dat als perifere taal kan worden beschouwd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het Frans
veel aan dominantie heeft moeten inleveren in de afgelopen decennia: waar het vroeger de
meest gesproken taal in Europa was, wordt het nu steeds meer verdrongen door het Engels. De
manier waarop talen gepositioneerd zijn binnen het wereldtalenstelsel hangt nauw samen met
de geopolitieke situaties waarin landen zich bevinden. Het Engels is sinds de Tweede
Wereldoorlog een steeds belangrijkere positie gaan innemen door de groeiende dominantie van
de Verenigde Staten, terwijl voorheen de Franse taal de lingua franca was.23 De toenemende
globalisering heeft de centrale positie van het Engels versterkt en zet de positie van kleinere
20
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talen onder druk. Want ‘hoe meer talen, hoe meer Engels’ volgens Abram de Swaan 24: des te
meer taalgroepen er door globalisering met elkaar in aanraking komen, des te meer behoefte er
is aan één centrale taal. Het Engels is nu bij uitstek de tweede taal die de toegang vormt naar de
internationale markt.

(...) Hoe meer mensen zich van een taal bedienen, des te nuttiger ze is voor ieder afzonderlijk.
En, zolang iedereen vrije toegang heeft tot de taal, bijvoorbeeld via verplicht onderwijs, kan
niemand er een prijs voor vragen, niemand kan aanspraak maken op het alleenrecht ervan,
niemand kan ervan worden uitgesloten. Er is dus sprake van netwerkeffecten, op dezelfde
manier als bij videorecorders de industriële VHS-standaard in waarde toeneemt naarmate er
meer gebruikers zijn. Die combinatie van een collectief goed met netwerkeffecten maakt een
taal, inclusief het geaccumuleerde culturele kapitaal aan teksten dat in die taal is vastgelegd, tot
een hypercollectief goed. Juist deze eigenschap kan een stormloop richting een standaardtaal in
gang zetten. Als veel mensen denken dat veel mensen zich een bepaalde taal, bijvoorbeeld het
Engels, eigen gaan maken, wordt het voordelig op die taal over te stappen. Daarmee
verminderen ze de waarde van hun oude taal voor degenen die zich daarvan blijven bedienen.
Alleen staatsbemoeienis of collectieve actie van de achterblijvers kan dan nog voorkomen dat
de oude taal te gronde gaat.25

Taalgroepen reageren verschillend op de toenemende dominantie van het Engels. In Nederland
geeft men zich vrij gemakkelijk over aan het Engels als voertaal, al zijn er ook protestgeluiden
te horen. In het Nederlandse bedrijfsleven en in het (hoger) onderwijs wordt er bijvoorbeeld
steeds vaker Engels gesproken, ten koste van het Nederlands.26 Frankrijk voert daarentegen, als
een van de weinige landen, een actief nationaal taalbeleid. Het Frans wordt door de staat
opgelegd en beschermd: de Académie Française heeft de taal gestandaardiseerd en heeft een
literaire canon opgelegd. Die strategie heeft gewerkt, maar in het Franse onderwijs krijgt het
Engels tegenwoordig wel meer aandacht.27
De positie van een bepaalde taal in het stelsel is van invloed op de taalgebonden
culturele productie in een taalgebied, zoals boeken, films en theater. Ik richt me hier specifiek
op boekvertalingen, dus de uitwisseling van teksten binnen het stelsel. De taal kan enerzijds
een barrière, maar anderzijds ook een bescherming vormen voor de taalgebonden cultuur.
Doordat teksten eerst de taalbarrière moeten overwinnen, kunnen ze minder gemakkelijk
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worden verspreid dan bijvoorbeeld beeldende kunstvormen. Tegelijkertijd bestaat er door die
taalgebondenheid een minder grote concurrentie vanuit andere taalgebieden, omdat culturele
producten buiten het taalgebied dezelfde taalgrens moeten passeren. De barrière is bij perifere
talen zoals het Nederlands groter dan bij centrale talen, bijvoorbeeld doordat er minder vertalers
zijn die zich in de Nederlandse taal specialiseren. Vanwege het relatief lage aanbod in en de
lage vraag naar Nederlandse teksten is de Nederlandse taal minder interessant voor vertalers
dan bijvoorbeeld het Engels. Dit maakt kleine taalgebieden meer geïsoleerd en het zorgt voor
een ongelijke uitwisseling van teksten in het wereldtalenstelsel.28

Het literaire veld
De vertaalmogelijkheden van literaire werken zijn niet alleen afhankelijk van de taal waarin het
is geschreven, maar ook van meer culturele factoren zoals literair prestige en symbolische
waarde. Om te begrijpen wat er gebeurt als een boek verschijnt in het literaire veld en wanneer
iets als literatuur wordt gezien en wanneer niet, is het relevant om het gedachtegoed van de
Franse socioloog Pierre Bourdieu te bestuderen. Hij heeft zich beziggehouden met de waarde
die mensen toekennen aan teksten. Zijn veldtheorie berust op het idee dat alle personen en
instituties (oftewel actoren) die een rol spelen in het productieproces (auteurs, uitgevers,
vertalers) en het waarderingsproces (critici, jury’s) van een boek, behoren tot één literair veld.
Dit veld kan worden beschouwd als een krachtenveld, waarin twee groepen met elkaar
concurreren om hun eigen belangen te behartigen. De eerste groep wil het veld behouden zoals
het is: dit zijn de conservatieven en de gevestigde namen die al erkend zijn door het veld. De
tweede groep wil het veld juist veranderen en vernieuwen: dit zijn de avant-gardisten, de
nieuwkomers in het veld.29
Het literaire veld is, net als alle andere culturele velden, ingebed in een groter politiek
veld of machtsveld, dat wordt bepaald door agenten en instituties die over het kapitaal bezitten
dat nodig is om een bepaalde positie in te nemen in het veld. Dit zorgt ervoor dat het culturele
veld afhankelijk is van het machtsveld. De interne strijd van het culturele veld draait om twee
verschillende soorten kapitaal die met elkaar concurreren: economisch kapitaal en symbolisch
kapitaal. Economisch kapitaal draait om succes bij het grote publiek en heeft dus te maken met
winst en commercie. Symbolisch kapitaal draait daarentegen om erkenning binnen het literaire
veld, waarbij niet het grote publiek maar juist een selecte groep mensen met een bepaalde kennis
of een bepaald cultureel kapitaal (bijvoorbeeld critici en erkende auteurs) een belangrijke rol
28
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spelen. De tweedeling in het veld zorgt ervoor dat er ook twee principes van hiërarchisering
bestaan: een externe en een interne hiërarchie. Bij de externe hiërarchie bepalen de
ontwikkelingen van andere velden, zoals het economische en het politieke, het culturele veld,
terwijl bij de interne hiërarchie de ontwikkelingen in het eigen veld het belangrijkst zijn.30
De kunstenaars in het culturele veld die economische waarde nastreven, zijn meer
afhankelijk van personen buiten hun eigen veld (investeerders, politici, consumenten) dan zij
die symbolische waarde nastreven. Omdat symbolische waarde draait om erkenning binnen het
veld, zijn kunstenaars die zich aan deze kant van het spectrum bevinden meer autonoom. 31 De
tweedeling in de posities die kunstenaars innemen in het veld, creëert ook twee tegengestelde
soorten kunst. De autonomen maken kunst met als doel de kunst zelf (l’art pour l’art), in plaats
van kunst voor vermaak van het publiek. Bourdieu haalt als voorbeeld het verschil aan tussen
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l’écriture d’une aventure en l’aventure d’une écriture: oftewel het verschil tussen het schrijven
over een avontuur en het avontuur van het schrijven zelf. 32 Dit illustreert de twee verschillende
doelen en daarmee de twee verschillende soorten kapitaal die de kunst kan nastreven. Wanneer
kunstenaars het veld betreden, beginnen ze vaak aan de kant van het spectrum waar symbolisch
kapitaal groot is en economisch kapitaal klein. Maar uiteindelijk is hun doel meestal om door
een groter publiek erkend te worden, waardoor ze zich gedurende hun carrière naar de andere
kant van het veld bewegen. Het veld is dus niet statisch, maar continu in beweging.33
Voorbeelden van kunst met een groot economisch kapitaal zijn bijvoorbeeld
blockbusters op het gebied van film, musicals op het gebied van theater en bestsellers op het
gebied van boeken. Vaak zijn symbolisch kapitaal en economisch kapitaal te koppelen aan
bepaalde genres. Zo worden in de literatuur thrillers en romantiek vaak met commercie en
economisch kapitaal geassocieerd, terwijl poëzie en toneelteksten eerder met intellectualiteit en
symbolisch kapitaal in verband worden gebracht. Zo kan het veld worden opgedeeld in twee
subvelden, namelijk het subveld van beperkte productie (sous-champ de production restreinte)
en het subveld van grootschalige of massaproductie (sous-champ de grande production).34 In
figuur 1 op de vorige pagina is schematisch weergegeven hoe de subvelden zich bevinden in
het culturele veld, dat zich weer bevindt in het machtsveld.35 Het eerste subveld richt zich op
een klein en intellectueel publiek, terwijl het tweede subveld is gericht op een groot of massaal
publiek.
Alle actoren in het veld nemen een bepaalde positie in, en die positie kan worden
gedefinieerd door haar relatie met alle andere posities in het veld. De prises de position, oftewel
de ‘positiebepalingen’ die bij een specifieke positie horen, kunnen bestaan uit literaire of
artistieke werken, maar ook uit handelingen, politieke discoursen en manifesten. Met iedere
nieuwe speler (bijvoorbeeld een nieuwe literaire of artistieke groep) die in het veld betreedt,
veranderen de bestaande posities in het veld; het universum aan mogelijke opties wordt
namelijk aangepast. Posities die eerst dominant waren, kunnen door het toetreden van jonge
artistiekelingen in het veld later worden gezien als ouderwets of klassiek. De betekenis en de
waarde van een prise de position (zoals een bepaald genre of oeuvre) verandert op die manier
automatisch, terwijl het inhoudelijk hetzelfde blijft. Doordat er een continue toestroom aan
nieuwe spelers in het veld is en doordat alle posities in het veld aan elkaar gelieerd zijn, is het
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veld onderhevig aan continue verandering. Een dominante positie is daarom altijd maar tijdelijk
dominant: op een gegeven moment wordt ze ingehaald door nieuwe posities.36
Bourdieu stelt dat iemand alleen een plek in het veld kan verwerven door zich van
andere posities te onderscheiden. Nieuwkomers proberen dus altijd erkend te worden door
nieuwe denkwijzen te introduceren die breken met de bestaande denkwijzen in het veld. Het
introduceren van nieuwe kenmerken in het veld, het herkenbaar én erkenbaar maken van het
onderscheid met het bestaande, noemt Bourdieu ‘faire date’. Hiermee ontstaat er een nieuwe
positie in het veld, die ervoor zorgt dat alle reeds bestaande auteurs, scholen en oeuvres (oftewel
posities) in het veld worden verplaatst. Dit heeft als gevolg dat ieder werk dat in het culturele
veld verschijnt, onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van het veld. Het veld is
samengesteld door alle naast elkaar bestaande en met elkaar concurrerende posities die in de
geschiedenis hebben bestaan. Paradoxaal genoeg is de geschiedenis van het veld juist het meest
zichtbaar bij de jongste spelers in het veld, degenen die willen vernieuwen. Zij willen de
geschiedenis van het veld voorbijstreven, maar dat betekent automatisch dat dát hun verhouding
tot het veld is. Met andere woorden: door de bestaande ideeën in het veld af te wijzen en voorbij
te streven neemt men toch een positie in tegenover het veld. De kunstenaar is er onlosmakelijk
mee verbonden.37
Ieder veld berust op zijn eigen specifieke vorm van wat Bourdieu illusio noemt. Binnen
het veld wordt een spel gespeeld waarbij moet worden geïnvesteerd. Dit spel en de waarden die
bij het spel horen zijn fictief en werken alleen als men erin gelooft (dit noemt Bourdieu ook wel
croyance, een begrip dat dicht bij illusio ligt). De actoren in het veld moeten in de fictieve
(symbolische) waarden geloven: alleen dan kan het spel de moeite waard zijn om gespeeld te
worden. Illusio is dus tegelijkertijd de voorwaarde waarop het spel gespeeld kan worden en het
product dat (in ieder geval gedeeltelijk) uit het spel voortvloeit. Het culturele veld kan dan ook
wel worden gezien als een univers de croyance, die de symbolische waarde van een kunstwerk
creëert door te geloven in het vermogen van de kunstenaar. Het is dus niet de kunstenaar zelf
die de waarde van zijn werk bepaalt, maar het zijn bijvoorbeeld instituties, critici, kunsthistorici,
uitgevers, academiën, jury’s, enzovoort. Dit zijn allemaal consacrerende instanties, een begrip
dat Pascale Casanova ook gebruikt in haar werk. Erkende kunstenaars beschikken ook over
deze consacrerende macht (pouvoir de consécration), waarmee ze jonge spelers in het veld
kunnen inwijden.38
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De Wereldrepubliek der Letteren
Pascale Casanova was een leerlinge van Bourdieu en zij heeft zijn veldtheorie naar een
internationaal niveau doorgetrokken. Terwijl Bourdieu hoofdzakelijk naar één nationaal literair
veld kijkt, beschrijft Casanova met haar theorie hoe verschillende literaire velden over de hele
wereld zich tot elkaar verhouden.39 De ‘Wereldrepubliek der Letteren’, zoals Casanova het
noemt, duidt op een opzichzelfstaand literair universum dat, net zoals het economische
universum, zijn eigen regels en wetten kent:

Cette République mondiale des Lettres a son propre mode de fonctionnement, son économie
engendrant hiérarchies et violences, et surtout son histoire (…). Sa géographie s'est constituée à
partir de l'opposition entre des capitales littéraires et des contrées qui en dépendent
(littérairement) et qui se définissent par leur distance esthétique à la capitale.40

Deze ‘internationale literaire ruimte’ begon volgens Casanova in de zestiende eeuw te ontstaan
en heeft zich sindsdien steeds verder uitgebreid. Terwijl literaire ruimtes voorheen alleen op
regionale schaal bestonden, afgesloten van elkaar, ging zij later meer en meer op grotere schaal
fungeren. Vanaf de periode dat er Europese staten ontstonden, werd de literatuur steeds meer
als een gezamenlijk goed beschouwd. Italië werd, in de tijd van de Renaissance, de eerste
erkende literaire macht, waarna Frankrijk volgde. Later raakten er steeds meer landen betrokken
bij de internationale concurrentie in het literaire universum.41
Ook binnen de Wereldrepubliek der Letteren worden interne posities bepaald door
relaties tussen verschillende groepen. Het literaire landschap bestaat uit centra en perifere
gebieden, waarbij de eerste bepalend zijn voor de rest van het veld. Literaire ‘hoofdsteden’ of
wereldcentra kunnen teksten als het ware ‘literariseren’, oftewel geldig verklaren in het literaire
universum waarin de cultureel dominante gebieden de regels bepalen. Hoe kleiner de
‘esthetische afstand’ tussen een bepaald literair gebied en een literaire hoofdstad, hoe centraler
de literatuur uit dit gebied is binnen het literaire universum. Het systeem bestaat daardoor uit
een ongelijke structuur met ongelijke kansen voor de deelnemende partijen. Door globalisering
komen verschillende landen in overdrachtelijke zin steeds dichter bij elkaar te liggen en wordt
de concurrentie tussen literaire centra groter. Parijs is lange tijd beschouwd als het centrum van
de internationale literatuur, maar door de opkomst van rivalen als Londen en New York staat
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de hegemonie van de Franse hoofdstad steeds meer ter discussie.42 Zo liepen de literaire ‘routes’
naar internationaal succes voor Nederlandse auteurs vroeger via Parijs: Nederlandse literatuur
moest eerst in het Frans vertaald worden om internationaal succes te behalen. Maar
tegenwoordig banen Nederlandse auteurs vooral hun weg naar de buitenwereld via de
Engelstalige steden. Toch heeft Parijs door haar geschiedenis en ontwikkeling als literaire
hoofdstad nog altijd een belangrijke functie volgens Casanova:

(...) Door een lange, ingewikkelde geschiedenis is Parijs de enige plek waar autonome,
kosmopolitische schrijvers uit kleine literaturen literair bestaansrecht kunnen verwerven. Parijs
biedt dat aan schrijvers die het in hun eigen land niet zouden redden. Die internationale functie
wordt door New York nauwelijks overgenomen; amper 5 procent van de Amerikaanse literaire
productie bestaat uit vertalingen. Ik heb het dus niet over een simpele tegenstelling tussen Parijs
en New York of tussen Fransen en Amerikanen. Amerikanen die gedomineerd worden binnen
hun nationale literatuur, hebben Parijs ook nodig. Schrijvers die buiten de commerciële
constellatie vallen, buiten rentabiliteit en het streven naar een bestseller, hebben Parijs nodig.
Het gaat er niet om de literaire wereld te verfransen, het gaat erom die te internationaliseren.43

Parijs bezit als literaire hoofdstad dus nog steeds een consacrerende functie: voor een bepaald
type auteurs is het de poort naar internationale erkenning binnen de literatuur. Deze
internationale literaire erkenning noemt Casanova literair kapitaal, dat kan worden gezien als
een specifieke vorm van symbolisch kapitaal. Het bepaalt de kansen van verschillende partijen
die zich mengen in de strijd van de Wereldrepubliek der Letteren, oftewel de strijd om
internationale erkenning met een door globalisering toenemende concurrentie. Casanova
bespreekt in haar boek de manier waarop de literaire waarde van bepaalde nationale literaturen
wordt bepaald in een internationale context.
Er bestaan ‘instances de consécration spécifiques’: algemeen erkende autoriteiten die
over de macht beschikken om literair kapitaal toe te wijzen aan bepaalde auteurs en werken. Zij
zijn het die de internationale ‘wetten’ van het literaire universum bepalen. Daarbij hebben
erkende instanties die zich in Parijs bevinden weer een grotere macht dan instanties uit kleinere,
meer perifere literaire velden. Consacrerende instanties kunnen onder meer worden belichaamd
door literaire instanties, uitgevers, critici, auteurs, literaire prijzen en vertalers. Uitgevers
hebben bijvoorbeeld een poortwachtersfunctie: titels die bij een erkende, prestigieuze uitgeverij
worden gepubliceerd, hebben automatisch al een bepaald aanzien of een bepaalde erkenning,
die losstaat van de inhoud van het werk. Erkende critici en auteurs kunnen literair kapitaal
verschaffen door over een werk te schrijven (dit kan in de vorm van een recensie, een
42
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voorwoord of een regel op de achterkant van een boek). Grote literaire prijzen worden vaak
uitgereikt door een professionele jury en verschaffen door alle (media)aandacht niet alleen
literair (symbolisch) kapitaal, maar ook economisch kapitaal in de vorm een verhoogde
boekverkoop. Belangrijke prijzen voor Nederlandstalige literatuur zijn de BookSpot
Literatuurprijs (voorheen ECI Literatuurprijs en AKO Literatuurprijs)44 en de Libris
Literatuurprijs. Voorbeelden van belangrijke Franse literaire prijzen zijn de Prix Goncourt, Prix
Femina, Prix Renaudot en Prix Médicis. Internationaal gezien is de Nobelprijs voor Literatuur
de belangrijkste literaire prijs. Volgens Casanova is ook het vertaalproces zelf een belangrijke
vorm van toekenning van literaire waarde. Casanova noemt het vertalen van literatuur dan ook
wel ‘la grande instance de consécration spécifique de l’univers littéraire’. 45 Zij ziet de vertaler
niet als iemand die simpelweg literatuur uit de ene taal omzet naar een andere taal, maar eerder
als iemand die in staat is literair kapitaal toe te kennen aan een werk. De vertaler, die als
‘mediator’ twee literaire velden met elkaar kan verbinden, exporteert en importeert niet alleen
literatuur, maar ook literair kapitaal. Het vertalen is daarmee een toegangspoort tot het literaire
universum voor auteurs uit perifere taalgebieden.

Een Nederlandse vertaler die een Frans boek vertaalt, is voor een deel afhankelijk van het
symbolische kapitaal van de Franse literatuur. In zekere zin verduistert hij dat kapitaal om zijn
eigen literatuur te verrijken. Wanneer je uit een dominante taal als het Engels, Frans of Duits
vertaalt, doe je aan literaire import. Vertalen is dan een vorm van kapitaalsaccumulatie. Bij
vertalingen in een van de grote literaire talen is er eerder sprake van export. Erkenning in een
van de literaire centra is een vorm van consecratie, van artistieke huldiging en heiliging,
waarmee een schrijver pas echt zijn bestaansrecht bewijst.46

De mate waarin een nationale literatuur literair kapitaal bezit, hangt ook af van ‘l’ancienneté’:
hoe ouder een gebied in de Wereldrepubliek der Letteren, hoe machtiger het is, en hoe
klassieker de literatuur, hoe belangrijker het is voor het nationale erfgoed. De nationale
klassieke werken en de literaire canon van een land zijn daarom bepalend voor het literaire
kapitaal van een land. Het literaire kapitaal van gecanoniseerde teksten is niet gebonden aan
grenzen of tijdperken, maar algemeen en internationaal erkend als literatuur. Daarmee geldt het
als een standaard voor het begrip ‘literatuur’. Het literaire ‘volume’ van een land, oftewel de
grootte van het literaire kapitaal van een land, kan worden gemeten door gebruik te maken van
‘indicateurs culturels’: indicatoren die onder meer bestaan uit het aantal jaarlijks gepubliceerde
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boeken, de boekverkoop, het aantal uitgevers en boekhandels, de ruimte die in de pers wordt
besteed aan literatuur en de tijd die op televisie wordt besteed aan boekenprogramma’s.47

Het wereldvertaalstelsel
De Nederlandse socioloog Johan Heilbron bestudeert net als Casanova literaire teksten in een
internationaal verband. Maar terwijl Casanova naar allerlei soorten aspecten kijkt, richt
Heilbron zich specifiek op vertalingen. Volgens zijn theorie van het wereldvertaalstelsel bestaat
er een transnationaal geheel van betrekkingen waarin de vertaling zijn weg aflegt van bronnaar doeltaal.48 Schrijvers, agenten, uitgevers, vertalers, scouts, critici en kenners maken
hiervan deel uit en vormen het systeem van het wereldvertaalstelsel. Vertalers houden het
internationale stelsel bijeen: zij slaan niet alleen bruggen tussen verschillende talen, maar ook
tussen verschillende culturen. Zoals in het wereldtalenstelsel de regel geldt dat sprekers van
perifere talen eerder een centrale taal leren dan andersom, zo geldt in het wereldvertaalstelsel:
hoe centraler een taal in het stelsel, hoe minder vertaalde literatuur het importeert en hoe meer
vertalingen het exporteert. Dat geldt vice versa voor perifere talen.
Ook in het wereldvertaalstelsel vormen Engeland en de Verenigde Staten de meest
centrale groep, wat te zien is aan de lage import van boekvertalingen in deze landen. Gedurende
de naoorlogse periode bleef het aandeel van vertalingen in de totale boekproductie van deze
landen onder de vijf procent. Frankrijk en Duitsland nemen tevens een centrale positie in, al is
deze iets zwakker. In deze ‘supranationale taalgroepen’ is het aandeel van vertalingen tien à
twaalf procent in de bovengenoemde periode. Daarna volgen Italië en Spanje met een
percentage van vijftien tot twintig procent. Tot slot worden er in de kleinere, perifere landen de
meeste vertalingen geïmporteerd: dit kan meer dan een kwart van de totale boekproductie
beslaan. Het effect van globalisering is wederom terug te zien aan de dominantie van de Engelse
taalgroep, maar ook aan de algehele toename van het aantal wereldwijde vertalingen.49
Twee factoren die bepalend zijn bij deze (ongelijke) transnationale uitwisseling zijn de
grootte en centraliteit van een land. Het gaat om centraliteit in politieke zin: de positie in het
stelsel hangt samen met geopolitieke relaties en machtsverhoudingen tussen landen. De factor
centraliteit stelt wetenschappers in staat om historische veranderingen en verschuivingen in het
model te analyseren.50 Zo kan de verschuiving van de Franse dominantie naar de AngloCasanova (1999) ‘Chapitre 1 – Principes d’une histoire mondiale de la littérature’: pp. 20-21.
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Amerikaanse dominantie worden verklaard door het koloniale rijk van Groot-Brittannië en de
toenemende invloed van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. 51 Landen handelen
naar hun positie in het veld, zoals dit met economische handel ook het geval is. Daarbij valt
weer terug te grijpen op De Swaan, die teksten vergelijkt met ‘waren in de internationale
uitwisseling’ en die zijn beschouwingen in een politiek economisch perspectief plaatst. 52 Hij
past economische termen als ‘vrije handel’ en ‘protectionisme’ toe op de internationale
uitwisseling van taalgebonden cultuurgoederen, om de tegenstelling aan te tonen tussen
taalgemeenschappen die de voorkeur geven aan vrije uitwisseling van teksten en
gemeenschappen die de eigen taal willen beschermen.
Frankrijk en Nederland lijken goede voorbeelden van deze twee uitersten: terwijl
Frankrijk de nationale taal en cultuur uit alle macht probeert te beschermen tegen de steeds
dominantere Anglo-Amerikaanse taal en cultuur, staat Nederland hier dermate voor open dat
zelfs de eigen taal en cultuur ondermijnd dreigen te worden. Nederland is dus, zoals de meeste
kleine taalgebieden, weinig protectionistisch tegenover zijn eigen cultuur en het laat zich in
hoge mate beïnvloeden door cultureel dominante landen. Deze houding van Nederland wordt
vaak omschreven als ‘actieve volgzaamheid’, omdat Nederland de internationale
ontwikkelingen op de voet volgt en zich daaraan aanpast, maar zelf onopgemerkt blijft in het
internationale

culturele

veld.

De

socioloog

Johan

Goudsblom

heeft

dit

het

‘doorkijkspiegeleffect’ genoemd: ‘Nederlanders zijn als waarnemers achter een half
transparante spiegel; ze observeren wat ze in de wereldcentra zien, maar blijven zelf
onzichtbaar.’53 Nederland is op cultureel gebied dan ook eerder een importland dan een
exportland. Het aandeel van vertaalde literatuur in de totale Nederlandse boekproductie ligt op
ongeveer veertig procent, terwijl dit aandeel in de Franse boekproductie op slechts iets meer
dan zeventien procent ligt. 54
In Frankrijk wordt er veel meer waarde gehecht aan (de bescherming van) de nationale
taal en cultuur; de taal kan zelfs worden gezien als een centrale uiting van de nationale
identiteit.55 De literaire Franse klassiekers nemen een belangrijke plek in het Franse onderwijs
in, terwijl hier in Nederland nauwelijks sprake van is wat betreft de Nederlandse literaire canon.
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Een ander tekenend voorbeeld van het Franse protectionisme is de in 1996 ingevoerde wet die
Franse radiozenders verplicht om minimaal veertig procent van de uitgezonden muziek Frans
te laten zijn (inmiddels is dit percentage iets lager).56 Dit gebeurde als reactie op de opkomende
Engelstalige muziek op de Franse radio. Deze tegengestelde houding tegenover de toenemende
Engelstalige dominantie beïnvloedt de vertaalstromen tussen Frankrijk en Nederland. Hier zal
ik in het eerste hoofdstuk van deze scriptie dieper op ingaan.

Conclusie
De theorieën die ik hierboven heb uitgelicht laten zien dat de erkenning van literaire werken in
internationale context afhangt van verschillende factoren: de taal waarin het werk is geschreven,
de culturele en politieke dominantie van het land waarin het werk verschijnt en het symbolische
kapitaal dat het werk in binnen- en buitenland verwerft. De Swaan kijkt specifiek naar de
posities van talen in de wereld en naar de internationale machtsverhouding tussen verschillende
talen. Bourdieu bestudeert de verschillende en met elkaar concurrerende posities die er binnen
het literaire veld bestaan. Casanova heeft het literaire veld op internationaal niveau bestudeerd:
internationale machtsverhoudingen zijn bepalend voor de positie van een nationale literatuur in
de Wereldrepubliek der Letteren (net als bij talen in het wereldtalenstelsel van De Swaan). Ten
slotte richt Heilbron zich ook op het internationale literaire veld, maar kijkt daarbij specifiek
naar vertalingen en naar de kans dat teksten in het wereldvertaalstelsel worden vertaald.
Uit deze theorieën blijkt dat zowel talen als taalgebonden culturele producten deel
uitmaken van een strijd waarin de kansen ongelijk verdeeld zijn. Dit is van toepassing op mijn
scriptie, omdat mijn studie gaat over het succes van de Nederlandse literatuur in een Franse
context. Nederland is een klein en perifeer gebied in de wereld, waarvan de taal en literatuur
vrij geïsoleerd zijn en moeilijk internationaal kunnen doorbreken. Frankrijk is daarentegen een
groot land met een grote politieke en culturele dominantie. De positie van beide landen is dan
ook van invloed op de positie van de Nederlandse literatuur in Frankrijk, en zal ik tevens
meenemen bij het uitvoeren van dit onderzoek.
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Hoofdstuk 1: De positie van Nederlandse literatuur in
Frankrijk door de jaren heen
‘Sinds de jaren negentig werd de Nederlandse literatuur in het buitenland minder onbekend,
een ontwikkeling die in het ene land of taalgebied sterker was en meer werd opgemerkt dan in
het andere.’57
- Nico Wilterdink, socioloog

In dit eerste hoofdstuk schets ik de voorgeschiedenis van Nederlandse literatuur in Frankrijk.
Ik bekijk hoe de Nederlandse literatuur haar intrede heeft gedaan in Frankrijk en welke
ontwikkelingen er vervolgens hebben plaatsgevonden. Vervolgens laat ik zien welke actoren
(zowel instituties als individuen) zich door de jaren heen hebben ingezet voor de promotie van
Nederlandse literatuur in Frankrijk. Ten slotte bekijk ik de receptie van Nederlandse literatuur
in Frankrijk. In dit hoofdstuk zal tevens duidelijk worden wat eerdere studies naar dit onderwerp
hebben uitgewezen.

De ontwikkeling van Nederlandse literatuur in Frankrijk
Eeuwenlang is de Nederlandse literatuur een opzichzelfstaande literatuur gebleven. Er werden
vrijwel geen teksten vertaald en daardoor was er ook geen literaire export. De reden dat
Nederlandse literatuur zo lang onvertaalbaar leek, heeft te maken met de perifere positie van de
Nederlandse taal in het wereldtalenstelsel. De grotere culturele natiestaten, zoals Frankrijk en
later Engeland, domineerden Europa en er was vanuit deze gebieden maar weinig belangstelling
voor een klein en onbekend land als Nederland. Door een gebrek aan interesse voor de
Nederlandse taal en letteren, waren er nauwelijks vertalers die het buitenlandse publiek kennis
konden laten maken met Nederlandse literatuur. De Nederlanders die in het Neolatijn schreven
waren daarentegen beter bekend en vertaald, omdat dit in de tijd van het middeleeuwse en
vroegmoderne Europa de lingua franca van de Republiek der Letteren was. Erasmus, Spinoza
en Hugo de Groot behoren tot de groep auteurs die wel veel vertaald werden en internationale
bekendheid verworven. Zij maakten gedurende de renaissance een bloei door, maar op het
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moment dat de Franse en later de Engelse taal dominanter werden in Europa, verdween ook die
aandacht. 58
In de tijd van de Republiek der Nederlanden, op het moment dat de Wereldrepubliek
der Letteren begon te ontstaan, was er wel enige interesse voor Nederlandse literatuur en dan
hoofdzakelijk vanuit de Noordelijke delen van Europa zoals Duitsland en Scandinavië. De
eerste vertalingen vanuit het Nederlands verschenen dan ook vooral in het Duits.59 Vanuit de
zuidelijkere gebieden, waaronder Frankrijk, kwam pas rond de negentiende eeuw meer
interesse. De ontdekking van de Nederlandse literatuur ging gepaard met de interesse voor
literatuur uit meerdere kleine taalgebieden, zoals Scandinavië.60 Het aantal vertalingen uit het
Nederlands nam daarmee toe. Een verklaring voor dit gegeven die in verschillende onderzoeken
wordt genoemd, is dat de boekproductie in buurlanden op een gegeven moment niet meer kon
voldoen aan de groeiende vraag naar (semi-)literaire titels, waardoor de vraag naar buitenlandse
literatuur groter werd.61
In de achttiende eeuw verschenen er al wel vertalingen naar het Frans, maar dit waren
vooral vertalingen van wetenschappelijke, geschiedkundige en politieke teksten en
reisverslagen en geen literatuur. In de negentiende eeuw nam het aantal vertalingen vanuit het
Nederlands toe en werden ook de literaire aspecten van vertalingen steeds belangrijker geacht.
Tekenen van een eerste erkenning of consécration voor Nederlandse literatuur zijn het
verschijnen van een literatuurgeschiedenis van Siegenbeek en de publicatie van teksten van
Nederlandse auteurs als Langendijk, Vondel en Hooft in de serie Chefs d’oeuvres des théâtres
étrangers in 1827. De historische roman die in die tijd populair is, zorgt ervoor dat een aantal
Nederlandse auteurs worden vertaald: Tollens (De overwintering der Hollanders op Nova
Zembla), Hildebrand (Camera obscura) en Van Lennep (De roos van Dekama, Ferdinand
Huyk) verschijnen in het Frans, waarbij de boeken van de laatstgenoemde auteur in de reeks
‘Bibliothèque des meilleurs romans étrangers’ bij Hachette werden gepubliceerd. De twee
bekendste vertaalde Nederlandse auteurs van de negentiende eeuw zijn Hendrik Conscience en
Multatuli.62
In de twintigste eeuw begon de toename van Nederlandse boekvertalingen zich
langzaam te ontwikkelen. Dit gebeurde met name vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw.
Volgens de meting van Marjolijn Voogel verschenen er tussen 1900 en 1939 drieënveertig
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vertalingen uit het Nederlands naar het Frans en in de twintig jaar die daarop volgden werd dit
aantal ruim verdubbeld.63 In 1931 ontstond de reeks ‘Du monde entier’ van uitgeverij
Gallimard, bestemd voor wereldliteratuur. In 1937 verscheen daarin de eerste Nederlandse
vertaling: Zuiderzee van Jef Last.64 De ontwikkeling van Nederlandse boekvertalingen bleef
niet onopgemerkt: in 1939 wijdde de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een expositie aan
‘het Nederlandse boek in vertaling’ en verscheen tevens de eerste bibliografie, getiteld:
Nederlandse schrijvers in vertaling.65
Na de Tweede Wereldoorlog begon het aantal vertalingen uit het Nederlands toe te
nemen. Dit gebeurde onder andere door het cultuurbeleid van de Nederlandse en Vlaamse
overheid. Zo werden er vertaalstichtingen opgezet die door middel van subsidies,
informatievoorziening en promotie Nederlandse vertalingen stimuleerden.66 Met name vanaf
de jaren zeventig is er een duidelijke stijgende lijn te zien, waarin de periode 1983-1987 een
eerste piek vormt in de vertalingen: er werden toen 657 titels vertaald (zie figuur 1.1).67
Andringa schrijft de toename van het aantal vertalingen in de jaren tachtig toe aan het actieve
uitgeefbeleid van Actes Sud en de ontdekking van Hugo Claus. 68 Bovendien ontstond er in
Frankrijk meer openheid voor buitenlandse literatuur door de verschuiving van Frankrijks
positie in het wereldstelsel.69 Ook werd er een aantal kwalitatief goede vertalingen gepubliceerd
bij erkende Franse uitgeverijen, die positieve aandacht kregen in de pers en sommige wonnen
zelfs vertaalprijzen.70 Het aantal publicaties van oorspronkelijk Nederlands werk in de reeks
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Du monde entier van Gallimard nam toe: terwijl er tussen de eerste en de tweede vertaling een
kwart eeuw zat, werden er van 1963 tot en met 1970 drie titels uitgegeven (Claus, Reve,
Michiels), in de jaren tachtig kwamen daar weer drie titels bij (Du Perron, Van Schendel,
Kopland), in de jaren negentig verschenen er zeven titels (Abdolah, Brouwers, Kellendonk,
Kopland, Mulisch, ’t Hart) en in de eerste tien jaar van de eenentwintigste eeuw kwamen er
twintig titels bij van elf auteurs (Nescio, Hermans, Mulisch, Van Dis, Abdolah, Japin, ’t Hart,
Gerbrand Bakker, Oek de Jong, Otten, Van Brink).71 De consacrerende functie van erkende
uitgevers, critici en prijzen heeft gezorgd voor het ontstaan van internationale erkenning van
Nederlandse literatuur en voor het verwerven van symbolisch kapitaal in Frankrijk. Tijdens een
Frans-Nederlands symposium in 1987 over ‘Le Livre Traduit’ zegt vertaler Philippe Noble
voorzichtig dat de vicieuze cirkel van het gebrek aan vertalingen en de onbekendheid van
Nederlandse literatuur is doorbroken.72
Andere belangrijke momenten voor Nederlandse literatuur in Frankrijk waren de
periodes rondom het jaar 1993 en 2003. In 1993 waren Nederland en Vlaanderen zwaartepunt
op de Frankfurter Buchmesse en werd tevens het Franse festival Les Belles Étrangères gewijd
aan Nederlandse literatuur. In 2003 waren Nederland en Vlaanderen gastland op de Salon du
Livre in Parijs. Het aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans bereikte dat jaar een
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hoogtepunt: er werden maar liefst 122 vertalingen gepubliceerd.73 Dat de Frankfurter
Buchmesse niet alleen in Duitsland maar ook in Frankrijk een positief effect had op de
publicatie van Nederlandse vertalingen, kwam door de nauwe banden tussen Franse en Duitse
uitgevers en doordat Franse uitgevers middels Nederlands-Duitse vertalingen beter kennis
konden nemen van Nederlandse literatuur.74 De Frankfurter Buchmesse wordt ook wel gezien
als ‘een doorbraak in de internationale aandacht en waardering voor de Nederlandse letteren’.75
Overigens wordt de groei van Nederlandse vertalingen ook wel toegeschreven aan de algehele
groei van de boekproductie en aan de stijgende vraag naar vertalingen.76 Na 2005, toen het
effect van de Salon du Livre weggeëbd was, is het aantal vertalingen weer teruggelopen. Een
van de oorzaken hiervan is de economische crisis en de bezuinigingen die boekverkopers,
uitgevers en subsidieverstrekkers troffen.77 Het totale aandeel van oorspronkelijk Nederlands
werk binnen de Franse boekproductie is nog altijd miniem, namelijk minder dan 1%. Wel steeg
het aandeel van vertalingen in de Franse boekproductie vanaf 2009 van 14% naar 17,4% in
2014.78
In Engeland is de ontwikkeling van Nederlandse vertalingen minder vlot verlopen dan
in Frankrijk. Er is vanuit het Engelse taalgebied altijd weinig interesse geweest voor
Nederlandstalige literatuur, en door de toenemende dominantie van de Engelse taal is daar
weinig in veranderd.79 Het Duits was altijd al de belangrijkste doeltaal voor Nederlandse
vertalingen en is dat nog steeds. Ongeveer een derde van alle Nederlandse vertalingen wordt
naar het Duits vertaald, en het aandeel van het Engels en het Frans schommelt tussen de tien en
twintig procent.80 Terwijl Nederlandse literatuur in Frankrijk meer belangstelling en zelfs een
zekere erkenning heeft gekregen (iets wat voorheen ondenkbaar was), zijn Franse vertalingen
en kennis van de Franse taal in Nederland in verval. De oorzaak hiervan is de toenemende
Engelstalige dominantie en de verschillende houdingen van Nederland en Frankrijk
daartegenover.81 Door de positie van Nederland in de wereld, zijn Nederlanders gewend zich
snel aan te passen aan internationale machtsverhoudingen. Zo kan worden geconstateerd dat de
Nederlandse nationale literatuur altijd de erkende literaire centra heeft gevolgd, wat is terug te
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zien in de vertaalstromen.82 Het is dus niet opmerkelijk dat Nederlandse vertalingen steeds meer
op het Engels zijn gericht. Vanwege de voorheen cultureel dominante positie past Frankrijk
zich niet snel aan, maar verzet zich juist tegen de hegemonie van het Engels en de AngloAmerikaanse cultuur. De Fransen voelen zich hiertoe genoodzaakt vanwege het dreigende
verval van hun nationale tradities. Franse uitgevers zijn dan wel meer buitenlandse literatuur
gaan publiceren, maar in plaats van zich daarbij alleen op het Engels te focussen, betrekken ze
er ook (voorheen soms vrijwel onbekende) literatuur bij uit kleinere landen.83 Dit komt de
Nederlands-Franse vertalingen ten goede. Uiteindelijk bleef Frankrijk meer naar Nederland
exporteren dan andersom, maar toch raakte de Nederlandse literatuur in Frankrijk ‘minder
onbekend’ na de groei tussen de jaren tachtig en 2005.84
Naast de kwantitatieve veranderingen in de vertaalstromen tussen Nederland en
Frankrijk, zijn er ook op kwalitatief gebied veranderingen te bespeuren. Zoals ik hierboven al
noemde, waren de eerste Nederlandse vertalingen niet literair van aard. Vanaf de twintigste
eeuw werd er wel meer belang gehecht aan literaire aspecten. 85 Nederlandse subsidieverleners
richtten zich dan ook voornamelijk op kwaliteitsliteratuur.86 Tegenwoordig worden aspecten
als actualiteit (recent verschenen, hedendaagse literatuur) en succes als belangrijke redenen
gezien voor het vertalen van een titel.87 Tenslotte wordt er in de studies van Andringa en
Heilbron & Van Es opgemerkt dat de vertalingen van Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur
(inclusief stripboeken) in opmars zijn.88, 89 Dit is voornamelijk te zien in de periode 19602000.90
Nederlandse titels verschijnen in Frankrijk hoofdzakelijk bij literaire uitgevers met een
groot symbolisch kapitaal. Dit komt doordat literaire uitgevers net zo veel boeken uit kleine
talen uitgeven als boeken uit dominante talen, terwijl er door niet-literaire uitgevers, die zich
richten op economisch kapitaal, minder uit perifere talen wordt vertaald. Daarnaast worden
Nederlands-Franse vertalingen door een heel geconcentreerde groep uitgevers gepubliceerd.
Ook wat betreft de vertalers bestaat er een kleine groep die het overgrote deel van de vertalingen
Nederlands-Frans op zich neemt. Heilbron vergelijkt de markt van Nederlandse vertalingen in
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Frankrijk daarom met een oligopolie: een markt waarin slechts een aantal spelers de overhand
hebben.91
Er zijn drie uitgeverijen in Frankrijk die zichtbaar interesse hebben in Nederlandse
literatuur. Dit zijn Gallimard, Actes Sud en Héloïse d’Ormesson.92 Gallimard is een belangrijke
speler in de Franse uitgeverswereld en is in dit rijtje dan ook de langst bestaande en grootste
uitgeverij. Hier wordt Nederlandse literatuur hoofdzakelijk gepubliceerd in de reeks Du monde
entier. In 2017 bevatte de reeks negenenvijftig Nederlandse vertalingen op een totaal van
tweeduizend titels.93 Actes Sud bestaat pas sinds 1978 en staat bekend om het uitgeven van
vertaalde literatuur. In 2017 heeft Actes Sud maar liefst 125 oorspronkelijk Nederlandse titels
in haar fonds. De meeste Nederlandse titels verschijnen daar in de reeks Lettres néerlandaises.
Héloïse d’Ormesson is opgericht in 2005 en is daarmee de jongste van de drie. Er verschijnen
jaarlijks twintig à vijfentwintig oorspronkelijk Nederlandse titels bij deze uitgeverij.94
Overigens bestond er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een collectie ‘PaysBas/Flandre’ bij de Presses Universitaires, waar klassiekers uit de Nederlandse literatuur
werden uitgegeven, maar deze collectie verdween naderhand weer.95

De invloed van het cultuurbeleid in Nederland en Frankrijk
Overheidsbeleid speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van vertaalstromen en bij de
internationale erkenning van auteurs. De sterke groei van Nederlandse vertalingen na de
Tweede Wereldoorlog is dan ook voor een groot deel te danken aan initiatieven van de overheid.
De Nederlandse en Vlaamse overheid hebben zich na de Tweede Wereldoorlog op
verschillende manieren ingezet voor de verspreiding van Nederlandse taal- en letterkunde en
daarmee ook voor literaire vertalingen. Er werd bijvoorbeeld een institutionele infrastructuur
opgezet voor cultuurexport. Dit houdt in dat er middelen ter beschikking werden gesteld en
vertaalstichtingen werden opgericht, die door middel van subsidies, informatievoorziening en
promotie vertalingen stimuleerden.96
In 1954 werd de Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands
Letterkundig Werk opgericht, die de versnelde groei van Nederlandse vertalingen steunde. Zij
onderhielden contacten met zowel Franse als Nederlandse vertalers, uitgevers en literair
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agenten. Ze probeerden buitenlandse uitgevers over te halen om Nederlandse titels te vertalen
en keerden ook subsidies uit voor vertalingen.97 In Vlaanderen bestond vanaf 1957 Ons Erfdeel,
een Stichting die een vergelijkbare rol speelde.98 De stichtingen voegden zich in 1964 samen.99
In datzelfde jaar werd het Instituut voor Vertaalkunde opgericht, waarna er meer vertaalscholen
en -instituten kwamen.100 Ondanks de inspanningen van de Stichting ter Bevordering van de
Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk, groeide de buitenlandse belangstelling voor
Nederlandse literatuur niet echt.101 Ook bleef het aantal vertalingen in eerste instantie zwak,
zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau.102 Bovendien kwam er vanuit verschillende
kanten kritiek op de werkwijze van de Stichting. In 1999 gingen ze failliet.103
In 1991 was er al een nieuw fonds ontstaan dat Nederlandse vertalingen stimuleerde:
het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF). Een belangrijk verschil met
de bovengenoemde stichting, is dat dit fonds niet werd geleid door ambtenaren en
beroepsbestuurders, maar door personen uit de literaire wereld zelf die daardoor veel relevante
expertise hadden. De twee hoofdfuncties van dit fonds waren het stimuleren van uitgaven van
kwalitatieve Nederlandse en Friese literatuur en het bevorderen van vertalingen daarvan. Dit
deden ze door het publiceren van brochures en nieuwsbrieven, het vertalen van boekfragmenten
van ongeveer twintig bladzijden voor buitenlandse uitgevers, het samenvatten van boeken (fact
sheets) en het verstrekken van subsidies aan een steeds breder wordend assortiment van
hoogwaardige boeken.104
Daarnaast zette het Fonds zich op nog veel meer manieren in voor de
internationalisering van de Nederlandse letteren. Zo verzorgden ze gastlandprogramma’s en
literaire festivals in het buitenland met Nederlandstalige auteurs, waaronder de serie Café
Amsterdam die al in verschillende landen is georganiseerd. Het Fonds stimuleerde vertalingen
niet alleen op kwantitatief gebied, maar gaf prioriteit aan kwaliteitsbevordering en -bewaking
van vertalingen.105 Vertalers en vertalingen werden getoetst op hun kwaliteit en om dit te
bevorderen werden er door de jaren heen vijf vertaalprijzen opgericht, waaronder de Prix des
Phares du Nord (2006) die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een vertaler Nederlands-
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Frans.106,107 Door kwaliteit te erkennen en te belonen, heeft het Fonds naast een faciliterende
functie ook een soort consacrerende functie gekregen.
In 1992 richtte het Fonds een Vertalershuis in Amsterdam op, waar vertalers van
Nederlandse literatuur gedurende een aantal maanden kunnen verblijven om kennis te nemen
van de hedendaagse Nederlandse taal.108 Bovendien zorgde het Fonds (soms in samenwerking
met de Taalunie) voor het verschijnen van Nederlandse literatuurgeschiedenissen in
verschillende talen, waardoor buitenlandse uitgevers en critici de Nederlandse literatuur beter
konden plaatsen in de literaire tradities en context van de Lage Landen. Ook werden uitgevers
en critici uit het buitenland door het Fonds uitgenodigd om naar Nederland te komen, zodat ze
persoonlijk kennis konden maken met Nederlandse auteurs, uitgevers en critici. Dit gebeurde
vaak voorafgaand aan boekenbeurzen of literaire evenementen.109 Uitwisselingen tussen het
Nederlandse en Franse literaire veld droegen bij aan het ontstaan van een internationaal literair
netwerk. In 1999 werd er in Vlaanderen een soortgelijk fonds opgezet: het Vlaams Fonds voor
de Letteren. Het NLPVF ging in 2010 op in het Nederlands Letterenfonds, dat vandaag de dag
nog steeds onder die naam actief is.
Naast het opzetten van een institutionele infrastructuur in het literaire veld, heeft de
overheid ingezet op het onderwijs in Nederlandse taal- en letterkunde buiten de grenzen van
het Nederlandse taalgebied. In 1970 werd de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
opgericht en in 1980 richtten Nederland, Vlaanderen en Suriname de Nederlandse Taalunie op,
die het buitenlandse beleid ten aanzien van de Nederlandse taal vormgeeft. Er werd meer en
beter Nederlands onderwezen buiten de landsgrenzen. Hierdoor ontstond er meer interesse bij
buitenlandse docenten en studenten voor de Nederlandse taal- en letterkunde. Dit zorgde voor
een stijging van het aantal Nederlandse vertalingen en voor de internationalisering van de
neerlandistiek.110 Vanaf 1995 zette de Nederlandse Taalunie zich in voor vertalers die uit het
Nederlands vertalen door speciale programma’s voor hen te ontwikkelen. In 2001 werd het
Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) opgericht, wat gebeurde in samenwerking met de
universiteiten van Utrecht en Leuven.111
Ook vanuit Frankrijk werd er in de tweede helft van de negentiende eeuw een gunstig
cultuurbeleid gevoerd. Halverwege de jaren tachtig zette het Centre National du Livre (CNL)
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een beleid op voor de ondersteuning van boekvertalingen naar het Frans (ook wel intraduction
genoemd).112 Het CNL ondersteunde niet alleen het vertalen zelf, maar ook het publiceren en
het verspreiden van buitenlandse literatuur. Het CNL richtte tevens het literaire festival Les
Belles Étrangères op in 1987. Dit festival was toonaangevend voor de toenemende diversificatie
van de vertalingen in Frankrijk. Het evenement heeft als doel onbekende buitenlandse literatuur
onder de aandacht van het grote Franse publiek te brengen. Het kan worden gezien als een
poging om culturele goederen te beschermen van puur economisch belang.113 Dit heeft, samen
met de inspanningen van het NLPVF, bijgedragen aan de toename van het aantal NederlandsFranse vertalingen vanaf de jaren tachtig.

Literaire bemiddelaars tussen het Nederlandse en Franse literaire veld
Naast de hierboven besproken instituties spelen individuele actoren een belangrijke rol bij het
promoten van Nederlandse literatuur in het buitenland. Tot en met de eerste helft van de
twintigste eeuw vervulden tweetalige Belgen een belangrijke rol in het promoten van nog niet
vertaalde Nederlandse literatuur bij Franse uitgevers. In de laatste decennia zijn er steeds meer
Franse vertalers gekomen die deze rol op zich hebben genomen. Naast het promoten van titels
kunnen zij het receptieproces en de kennis en representatie van Nederlandse literatuur in
Frankrijk positief beïnvloeden.114 Zodoende vervullen vertalers naast het vertalen zelf nog
verschillende andere functies. Casanova noemt dit soort personen ook wel traducteursintroducteurs.115 Volgens Heilbron en Van Es zijn vertalers zelfs ‘een voorwaarde voor
erkenning buiten het eigen taalgebied’.116 Net als uitgevers, literaire agenten, critici en
neerlandici kunnen vertalers dus ook een belangrijke consacrerende functie hebben.
Bemiddelaars uit verschillende landen kunnen elkaar beïnvloeden, wat internationale
waardering kan opleveren.117 Dit gebeurde waarschijnlijk bij de Frankfurter Buchmesse,
waarna Nederlandse literatuur niet alleen in Duitsland opbloeide, maar ook in Frankrijk. Ik zal
nu enkele personen bespreken die belangrijke pleitbezorgers vormen voor de Nederlandse
literatuur in Frankrijk.
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Philippe Noble (1949)118 is een goed voorbeeld van een bemiddelaar die zicht inzet voor
Nederlandse literatuur in Frankrijk. Hij volgde uit persoonlijke interesse een cursus Nederlands
aan de Sorbonne, naast zijn studie aan de École Normale Supérieure. Vervolgens is hij daar een
tijd docent geweest en vertaalde hij teksten uit het Nederlands. Op uitnodiging van de
uitgeefdirecteur van Actes Sud, werd Noble directeur de collection van de collectie ‘Lettres
néerlandaises’. Vooral gedurende de jaren tachtig en negentig had Noble een belangrijke rol als
bemiddelaar tussen het Nederlandse en Franse literaire veld.119 Hij is directeur geweest van het
Maison Descartes in Amsterdam en van het Réseau franco-néerlandais aan de universiteit van
Lille.120 Noble vertaalde onder andere grote namen als Multatuli, Mulisch en Nooteboom.121
Hij won in 1981 de Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor zijn vertaling van Du Perrons Het land
van herkomst en in 2006 won hij de Prix des Phares du Nord voor het hele oeuvre dat hij
vertaalde.122
Vertaler Daniel Cunin (1963)123 heeft zowel klassieker Nederlandstalig werk vertaald
zoals dat van Couperus, Hermans en Slauerhoff, als meer hedendaags werk, waaronder werk
van Brouwers, Van der Meer en Van Dis.124 In 2018 won hij de Brockway Prijs, een
tweejaarlijkse vertaalprijs die het Letterenfonds instelde voor vertalers van poëzie uit het
Nederlands.125 Tussen 1995 en 2006 doceerde hij aan de Nederlandse vakgroep aan de
Sorbonne in Parijs. Hij werkt voor het tijdschrift Deshima (Revue d’Histoire Globale des Pays
du Nord) en bij de redactie van Septentrion, cultureel en literair tijdschrift over Nederland en
Vlaanderen.126,127 Cunin houdt een Franse blog bij over Nederlandse en Vlaamse literatuur,
waarin hij de lezer attendeert op recent verschenen vertalingen. Daarnaast zoekt hij vergeten
publicaties uit negentiende en twintigste-eeuwse tijdschriften op en maakt deze (deels) digitaal
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toegankelijk, en verstrekt hij een grote bron aan Franstalige informatie over allerlei
Nederlandstalige auteurs. Zijn blog zit tussen een literair tijdschrift en literaire kritiek in.128
Hanna Stouten (1937-2015)129 was geen vertaler, maar heeft als Neerlandica vanuit een
onderwijs gerelateerd perspectief bijgedragen aan de promotie van de Nederlandse letteren in
Frankrijk. Ze doceerde Nederlandse literatuur uit de Verlichting aan de Universiteit van
Amsterdam,130 waarna ze zich vanaf 1989 inzette voor de instelling van het Nederlands als
hoofdvak aan de Sorbonne (Paris IV). Daar bekleedde zij toen de leerstoel Nederlandse
letterkunde. Ze slaagde erin haar plan te verwezenlijken, en vanaf het eind de jaren negentig
werd het tevens mogelijk om een docentbevoegdheid in het vak Nederlands te halen aan de
Sorbonne. In 1999 werd Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas/Flandre) uitgegeven
bij uitgeverij Fayard, onder redactie van onder anderen Hanna Stouten. Dit werk speelde een
belangrijke rol bij het promoten en contextualiseren van Nederlandse literatuur in Frankrijk.131
Jean Mattern (1965) was voorheen responsable des droits étrangers bij Actes Sud en is
sinds de jaren negentig directeur de collection bij Gallimard.132 Hij is onder meer
verantwoordelijk voor Nederlandse literatuur. Franse uitgaven van werken die hij begeleidde
waren van schrijvers als Gerbrand Bakker, Mulisch, Van Dis, Van Mersbergen en Willem Jan
Otten.133 Hij leest in het Nederlands en onderhoudt contacten met Nederlandse uitgevers als De
Bezige Bij en De Arbeiderspers. Dankzij zijn inspanningen zijn er in de reeks Du monde entier
van Gallimard sinds 1990 veel meer Nederlandse boeken uitgegeven.134
Margot Dijkgraaf, die al werd genoemd in de inleiding van mijn scriptie, heeft een grote
bemiddelende rol tussen het Nederlandse en het Franse literaire veld. Sinds 2014 werkt zij als
literair intendant bij de Nederlandse ambassade in Parijs. Daar geeft ze, in samenwerking met
het Letterenfonds en het cluster Cultuur en Communicatie van de ambassade, invulling aan de
literaire strategie van de ambassade. Zo organiseert ze professionele ontmoetingen tussen
bijvoorbeeld Franse en Nederlandse uitgevers (B2B’s) en werkt ze aan programma’s voor
literaire avonden, festivals en beurzen. In 2018 realiseerde ze de eerste editie van het festival
Café Amsterdam – Bar Anvers in Parijs. Naast intendant is Dijkgraaf literatuurcriticus
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(voornamelijk voor NRC Handelsblad), auteur, literair journalist, interviewer en debatleider.135
Door haar brede ervaring in het Nederlandse en Franse literaire veld heeft ze een groot netwerk
in beide landen en vervult ze een duidelijke brugfunctie tussen de twee literaire velden. Ze
wordt ook wel de ‘ambassadeur tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van de letteren’
genoemd.136

De rol van het Institut Néerlandais en recente ontwikkelingen
De hierboven genoemde letterenfondsen en vertaalinstituten zijn gericht op de algehele
internationale ontwikkeling van Nederlandse literatuur. Een instituut dat specifiek gericht was
op het onder de aandacht brengen van Nederlandse cultuur in Frankrijk, was het Institut
Néerlandais. Dit instituut, gelegen in het centrum van Parijs, werd in 1957 opgericht door
kunstverzamelaar Frits Lugt. Hoewel het Institut niet alleen op literatuur gericht was (er vonden
ook exposities, film- en theatervoorstellingen en muziekoptredens plaats), heeft het veel
bijgedragen aan een betere zichtbaarheid van Nederlandse literatuur in Frankrijk, en dan met
name in Parijs. De kwalitatief hoogstaande literaire avonden die er werden georganiseerd waren
een begrip geworden onder het Parijse publiek. Decennialang verzorgde het optredens van grote
Nederlandse auteurs waar veel mensen op af kwamen.137 Hiermee zorgde het Institut
Néerlandais ervoor dat Franse critici en lezers de Nederlandse literatuur konden
contextualiseren.138 Volgens Jean Mattern heeft het Institut de inspanningen van het
Letterenfonds in Frankrijk begeleid, ondersteund en aanschouwelijk gemaakt. ‘Het heeft de rol
van tussenpersoon vervuld in het tot uitdrukking brengen van de wil de grote Nederlandse
literatuur over te brengen naar het Franse publiek’.139 Het Institut was daarom een belangrijke
plek voor de promotie van Nederlandse auteurs in Frankrijk en het heeft het proces van promotie
dan ook zeer vergemakkelijkt.
Het Institut werd gefinancierd door subsidie van Buitenlandse Zaken. Naast deze
structurele financieringsbron haalde het Institut inkomsten uit giften van donateurs en
partnerschappen met bedrijven uit Frankrijk, Nederland en elders.140 Buitenlandse Zaken
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besloot de subsidie vanaf 2015 stop te zetten, waardoor het Institut eind 2013 de deuren heeft
moeten sluiten.141 De redenen voor het stopzetten van de subsidie waren de hoge vaste kosten
van het Institut, maar ook de krimpende budgetten voor culturele activiteiten in het
buitenland.142
Sinds 2014 is in een deel van het pand waar voorheen het Institut gevestigd was, het
Atelier Néerlandais actief. Het Atelier opereert als cultureel platform van de Nederlandse
ambassade in Parijs en werkt met lidmaatschap: tegen een laag tarief kunnen Nederlandse
ondernemers uit de creatieve sector lid worden. Tevens wordt er in het Atelier Néerlandais
Nederlandse les gegeven aan Fransen, iets wat in het Institut ook al gebeurde, en worden er
maandelijks literaire avonden en soms vertaalworkshops georganiseerd. De focus ligt echter
minder op literatuur dan voorheen. De sluiting van het Institut Néerlandais is daarom een groot
verlies geweest voor de promotors van Nederlandse literatuur in Frankrijk.

De receptie van Nederlandse literatuur in Frankrijk
De perifere positie van de Nederlandse taal- en letterkunde heeft niet alleen invloed op hoe veel
er vanuit het Nederlands wordt vertaald, maar ook op hoe ontvankelijk het buitenland is voor
Nederlandse literatuur. Ontvankelijkheid speelt een belangrijke rol bij vertaalstromen, want
inspanningen voor de internationalisering van de neerlandistiek kunnen alleen wat opleveren
als het buitenland daarvoor openstaat. De onbekendheid van de Nederlandse literatuur kan
ervoor zorgen dat het Franse publiek er minder snel mee in aanraking komt, bijvoorbeeld
doordat het in de Franse boekhandel niet zichtbaar wordt gepresenteerd.
Nico Wilterdink deed onderzoek naar de receptie van (hedendaagse) Nederlandse
literatuur in het buitenland, waarbij hij kranten uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Staten onder de loep nam. Voor Frankrijk werd gekeken naar Le Monde (vanaf 1990)
en Le Figaro (vanaf 1997). Wat opvalt aan de resultaten van dit onderzoek, is dat Nederlandse
literatuur in de Franse kranten aanzienlijk minder wordt besproken dan in de Duitse en Engelse
kranten. Het totaal aantal recensies uit Franse kranten betreft 89, tegenover 97 recensies in
Amerikaanse kranten, 176 recensies in Britse kranten en 244 recensies in Duitse kranten. De
grote aandacht vanuit Duitsland kan worden verklaard door de kleine sociaal-culturele afstand
die er tussen Nederland en Duitsland bestaat.143 Een andere verklaring die Wilterdink geeft, en
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die ook geldt voor de aandacht in de Engelse kranten, is dat steden als New York, Londen en
Frankfurt tegenwoordig bepalen wat telt als wereldliteratuur, en dat Parijs daarin niet meer
meedoet.144
Hoewel de aantallen bescheiden blijven, is de buitenlandse aandacht voor Nederlandse
literatuur zichtbaar toegenomen. In de eerste jaren van deze eeuw was de aandacht het grootst,
wat vanuit Frankrijk zou kunnen worden verklaard door het Nederlands/Vlaamse gastlandschap
op de Salon du Livre in 2003. Een stijging in het aantal stukken over Nederlandse literatuur in
de Franse krant Le Monde is dan ook zichtbaar in de periode 2000-2004 (zie figuur 1.3).145 Toch
wordt geconstateerd dat deze manifestatie geen blijvende belangstelling vanuit de Fransen voor
Nederlandse literatuur heeft opgeleverd.146 Ook wordt er in Frankrijk heel anders gesproken
over de Nederlandse literatuur dan in Duitsland: terwijl Duitsland de opkomst van de
Nederlandse letteren bestempelt als een ‘buitengewoon succes’, wordt in Frankrijk juist de
onbekendheid ervan gesignaleerd.147 Wilterdink beschrijft de Franse houding tegenover de
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Nederlandse literatuur als ‘een van welwillende maar oppervlakkige en incidentele
belangstelling’, terwijl Duitsland daarentegen meer openstaat voor Nederlandse literatuur en
vaker enthousiast of zelfs ophemelend is.148
Als we kijken naar wat er zoal wordt gewaardeerd aan de Nederlandse literatuur, wordt
hoofdzakelijk de realistische schrijfstijl genoemd. ‘Nauwkeurige waarneming en subtiele
beschrijving’, dat is waar de Nederlandse romanliteratuur in uitblinkt.149 Ook zouden
verhalende aspecten, vormexperimenten en filosofische bespiegelingen in Nederlandse romans
beantwoorden aan een herwaardering van dit soort literatuur.150 Franse uitgevers zeggen
Nederlandse literatuur te waarderen door haar vertelkunst,151 en Bart Hofstede meent dat de
heldere en toegankelijke schrijfstijl de Nederlandse literatuur in het buitenland aantrekkelijk
maakt, zo bleek uit mijn interview met hem.152
In Frankrijk is Cees Nooteboom sinds 1990 de meest besproken auteur, al bleef zijn
erkenning tot een kleine kring beperkt.153 Het succes van Nooteboom en Mulisch in Duitsland
ontstond al vóórdat de Lage Landen centraal stonden op de Frankfurter Buchmesse. Ze werden
vol lof onthaald op de Duitse televisie en in de Duitse pers.154 Door alle media-aandacht zijn
deze schrijvers internationaal doorgebroken en zo ook in Frankrijk bekend geworden.
Bovendien heeft Nooteboom in de Duitse media een aantal andere Nederlandse auteurs
genoemd die daarna ook zijn vertaald, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstond.155 Hella
Haasse kreeg in vergelijking met andere Nederlandse auteurs opvallend veel aandacht in de
Franse pers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze een aantal historische romans schreef
over de Franse hofadel en dat sommige van haar romans verwijzingen naar klassieke Franse
literatuur bevatten.156 Andere auteurs die in Frankrijk relatief veel besproken werden zijn Jeroen
Brouwers, Adriaan van Dis, Anna Enquist, Arnon Grunberg, Herman Koch, Geert Mak en
Margriet de Moor.157 In hoofdstuk 4 ga ik verder in op de receptie van Nederlandse fictie in
Frankrijk.
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Conclusie
Het aantal vertalingen van Nederlandse literatuur naar het Frans heeft zich vanaf het moment
dat de eerste literaire uitwisseling plaatsvond tot aan nu, op een positieve manier ontwikkeld.
De toename van het aantal vertalingen vond voornamelijk plaats in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Vooral gedurende de jaren tachtig maakten de Nederlandse letteren in
Frankrijk een groei door. Door het ontstaan van literaire fondsen en vertaalinstituten zijn de
mogelijkheden voor Nederlandse literatuur in Frankrijk groter geworden en is de afstand tussen
de twee literaire velden kleiner geworden. Ook individuele actoren die niet per se gebonden
waren aan een instituut, speelden een rol als ‘culturele bruggenhoofden’ van Nederlandse
literatuur in het buitenland.158 Het cultuurbeleid was aan beide kanten gunstig: in Frankrijk zette
het CNL zich in voor de vertaling van buitenlandse literatuur naar het Frans en de promotie
daarvan. Ook de aandacht voor Nederlandse literatuur in de Franse pers nam lichtelijk toe.
Anderzijds wordt er in de genoemde studies benadrukt dat er nog veel te verbeteren is
aan de reputatie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. De Nederlandse letteren hebben in
Frankrijk een relatief grote groei doorgemaakt, maar zijn nog altijd perifeer en redelijk
onbekend. Hoewel sommige auteurs veel zijn vertaald (Hugo Claus, Hella Haasse, Cees
Nooteboom), zijn ze maar in beperkte kring bekend.159 Nederlandse literatuur lijkt in Frankrijk
wel een zekere vorm van erkenning en symbolisch kapitaal te bezitten, bijvoorbeeld doordat
Nederlandse titels over het algemeen bij literaire uitgevers worden gepubliceerd, maar
economisch kapitaal ontbreekt door gebrek aan naamsbekendheid bij het grote publiek. Vooral
vergeleken met de positie van Nederlandse literatuur in Duitsland valt er in Frankrijk nog veel
te verbeteren, al is het logisch dat de Nederlandse literatuur het beter doet in Duitsland vanwege
de kleine sociaal-culturele afstand tussen Nederland en Duitsland.160 Ook signaleren de Franse
media de onbekendheid van Nederlandse literatuur. In het volgende hoofdstuk laat ik zien op
welke manier de Nederlandse ambassade en het Nederlands Letterenfonds verandering hebben
willen brengen in deze situatie.
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Hoofdstuk 2: De literaire strategie van de ambassade in
Parijs en het Letterenfonds
‘Het is een kwestie van je op de kaart zetten en ik geloof dat we daar aardig mee bezig zijn. Het
is niet zo dat de Fransen te weinig kennis hadden om te schrijven, ze hadden te weinig incentives
om de kennis te vergaren. Nu moeten ze wel.’161

- Margot Dijkgraaf, literair intendant & literatuurcriticus

In het vorige hoofdstuk heb ik de algehele ontwikkeling van Nederlandse literatuur in Frankrijk
uiteengezet, inclusief de instanties en de personen uit het Nederlandse en Franse literaire veld
die zich inzetten voor de promotie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. In dit hoofdstuk kijk
ik specifiek naar de rol die de Nederlandse ambassade in Parijs en het Nederlands Letterenfonds
de afgelopen jaren hebben vervuld. Zij hebben hun krachten gebundeld om een gezamenlijke
inspanning te doen die zich richt op de Franse markt. Allereerst zal ik in dit hoofdstuk bekijken
wat de aanleiding was voor de inspanningen van de ambassade en het Letterenfonds.
Vervolgens bespreek ik de inhoud van de literaire strategie en van de literaire campagne Les
Phares du Nord. Ik kijk welke doelstellingen er waren en hoe die moesten worden vervuld. Ten
slotte ga ik in op het beleid waarmee het Letterenfonds vertaalsubsidies uitkeert. Dit hoofdstuk
is grotendeels gebaseerd op gesprekken met Bart Hofstede (cultureel attaché bij de Nederlandse
ambassade in Parijs van 2013 tot en met 2018), Bas Pauw (beleidsmedewerker internationale
literaire manifestaties bij het Nederlands Letterenfonds) en Margot Dijkgraaf (intendant
Literatuur en Debat bij de Nederlandse ambassade in Parijs sinds 2014).

Aanleidingen voor het opzetten van een literaire strategie
In 2003 waren Nederland en Vlaanderen gastland op de Salon du Livre in Parijs en werd de
Nederlandstalige literatuur in Frankrijk voor het eerst vertegenwoordigd onder de naam Les
Phares du Nord. Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben kunnen zien, ontstond er in dat jaar
een hoge piek in het aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans: 122 boekvertalingen
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werden er toen gepubliceerd.162 Al daalde het aantal vertalingen het jaar erna direct weer, het
Letterenfonds heeft met zijn inspanningen het basisniveau gedurende een aantal jaren hoger
weten te houden dan voorheen. Echter, na 2008 daalde het aantal vertalingen verder naar rond
de vijftig en later veertig titels per jaar.163 Het gastlandschap heeft daarom geen wezenlijke
verandering aangebracht in de aanwezigheid van Nederlandse literatuur in Frankrijk.
In 2013 werd Bart Hofstede cultureel attaché bij het cluster Cultuur en Communicatie
van de Nederlandse ambassade in Parijs. De ambassade ondersteunt cultuur- en cultuurmakers
in Frankrijk164, en doet dat voor alle kunstdisciplines. Hofstede was van 2013 tot 2018
verantwoordelijk voor het cultuurbeleid van de ambassade. Toen hij begon, werd er vanuit de
ambassade weinig aandacht besteed aan de Nederlandse letteren en bestond er ook geen
expliciete literaire strategie. Terwijl Nederlandse literatuur in Duitsland, waar hij voorheen
werkzaam was als cultureel attaché, wordt gepresenteerd op tafels in boekhandels en als een
‘merk’ wordt gezien, staan de Nederlandse titels in Frankrijk verspreid over plankjes met ‘Pays
du Nord’, ‘Scandinavie’ of over genrekastjes. ‘Ik vond het verbijsterend dat, in het kader van
de onzichtbaarheid van Nederland in Frankrijk in het algemeen, ook in de boekhandel heel vaak
de Nederlandse schrijvers verstopt waren’, aldus Hofstede.165 Dit terwijl de boekhandels in
Frankrijk zulke belangrijke instellingen zijn; het zijn cultuurdragers en volgens Hofstede
hebben ze een veel belangrijkere functie dan in Nederland. Dat maakt het des te belangrijker
dat Nederlandse literatuur op deze plekken zichtbaar is, idealiter in kastjes met de juiste
aanduiding: Nederlandse en Vlaamse literatuur.166
Hofstede stelde doelen om de situatie te veranderen: de Nederlandse literatuur moest
een prominentere positie krijgen in het Franse literaire veld. De voornaamste twee doelen waren
het verbeteren van de zichtbaarheid van Nederlandse literatuur in Frankrijk en
marktverruiming, dus het vergroten van het aantal literaire vertalingen van het Nederlands naar
het Frans. Met dit idee ontstond de literaire strategie van de ambassade. In 2014 begon Hofstede
met het opzetten van een intendantenstructuur, waarbij de kennis, het netwerk en de expertise
van professionals uit het culturele veld werd ingezet. De eerste persoon die werd benoemd was
Margot Dijkgraaf, als intendant Literatuur en Debat. Zij had al een groot netwerk aan
belangrijke spelers in het Franse en Nederlandse literaire veld, dat nu kon worden ingezet voor
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de promotie van Nederlandse literatuur vanuit de ambassade. Dijkgraaf heeft door haar
cultureel kapitaal (kennis uit opleiding en ervaring) en sociaal kapitaal (netwerk aan belangrijke
contacten) een dominante positie in het veld en is daardoor een bron van nieuwe mogelijkheden
voor de ambassade. Het intendantensysteem vormt volgens Hofstede het hart van de literaire
strategie.167
In 2015 schreef een toenmalig stagiaire bij het cluster Cultuur en Communicatie van de
ambassade, Suzanne Elias, een rapport over de problemen die werden ondervonden bij het
vertalen, verspreiden en promoten van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Hiervoor
ondervroeg zij belangrijke actoren uit het Franse en Nederlandse literaire veld. Naast de
beperkte aanwezigheid, de slechte zichtbaarheid en de onduidelijke reputatie van Nederlandse
literatuur in Frankrijk, kwam uit dit rapport naar voren dat de huidige vertalers NederlandsFrans relatief oud zijn en vaak te veel werk hebben door gebrek aan nieuwe, jonge vertalers.
Daarnaast werd geconstateerd dat de contacten tussen Nederlandse en Franse uitgevers slecht
waren.168 Aan de hand van het rapport van Elias kon de ambassade zicht richten op de specifieke
problemen die er op dat moment bestonden.
Om de Nederlandse literatuur zichtbaarder te maken in Frankrijk, werden er meer
literaire programma’s georganiseerd dan voorheen. Die vonden plaats op het Atelier
Néerlandais, de Nederlandse residentie en locaties elders in het land. De ambassade benaderde
actief uitgevers om op de hoogte te zijn van Nederlandse titels die in het Frans verschenen. Er
werd geprobeerd om daaromheen literaire avonden te programmeren. Hoewel deze avonden
bescheiden van opzet waren, hadden ze volgens Hofstede toch een grote zichtbaarheid en kwam
er goede pers op af. Een ander belangrijk middel om de doelstellingen te behalen, zou een
gastlandschap op Livre Paris (dat voorheen de Salon du Livre heette) moeten zijn. Dat zou met
name veel aandacht in de Franse pers opleveren. De ambassade zou zich er dan ook voor
inzetten om dit gastlandschap te realiseren. In eerste instantie werkte de ambassade zelfstandig
aan dit beleid, maar later werd het Letterenfonds benaderd voor een samenwerking.169
Het Letterenfonds was zich op het moment van het ontstaan van de literaire strategie
nog hoofdzakelijk aan het richten op Duitsland, waar Nederlandse literatuur in 2016 centraal
stond op de Frankfurter Buchmesse. Dit paste bij het plan van het fonds om zich gedurende een
aantal jaren te focussen op de grote boekenmarkten in Europa: Duitsland, Frankrijk en het
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Verenigd Koninkrijk.170 Met name vanaf 2017 verlegde het Letterenfonds zijn focus naar
Frankrijk, waarvoor in datzelfde jaar ook een beleidsplan werd opgesteld. Een belangrijk
argument voor deze keuze was het feit dat Frankrijk naar omvang de vijfde boekenmarkt ter
wereld is. Bovendien kent het land een rijke literaire geschiedenis en cultuur. Met name de
klassieke Franse literatuur heeft internationaal een hoog prestige en wordt binnen de
Wereldrepubliek der Letteren erkend als belangrijke, toonaangevende literatuur. Literatuur
speelt in Frankrijk nog altijd een ‘prominente, vanzelfsprekende rol in het maatschappelijke
debat.’171 Dat is te zien aan de vele literaire festivals, beurzen en literaire activiteiten in
bijvoorbeeld bibliotheken, maar ook aan de plaats van literatuur in het Franse onderwijs en het
aantal mensen dat op straat of in de metro een boek leest. Franse festivals trekken soms wel
tienduizenden bezoekers, ook als ze in de provincie plaatsvinden.172
Het economisch kapitaal dat de Franse boekenmarkt met zich mee kan brengen en het
symbolisch kapitaal dat een Franse vertaling bij een gereputeerde uitgever als Gallimard kan
toevoegen aan een Nederlands werk, zijn voor Nederlandse auteurs en uitgevers belangrijke
argumenten om titels naar het Frans te vertalen. Zoals ik in het theoretisch kader van deze
scriptie heb laten zien, zijn vertalingen een manier om het symbolisch kapitaal van een auteur
te vergroten en om het aanzien van een nationale literatuur in het buitenland te vergroten. In
historisch opzicht vervult Frankrijk, en meer specifiek Parijs, een belangrijke literaire en
consacrerende functie. Hoewel de positie van Parijs als literaire hoofdstad is verzwakt, levert
een vertaling naar het Frans nog steeds een bepaald prestige op en kan het een stap naar
internationale erkenning betekenen. Voor het Letterenfonds was dit tevens een argument om,
in samenwerking met de ambassade, inspanningen te leveren die zich richten op het Franse
veld. Het is de afdeling Buitenland binnen het Letterenfonds die zich bezighoudt met de
projecten in Frankrijk. Met name beleidsmedewerker Bas Pauw speelt hierin een belangrijke
rol. Hij is verantwoordelijk voor internationale literaire manifestaties van het Letterenfonds,
waar het Nederlandse programma op de Frankfurter Buchmesse in 2016 een voorbeeld van is.
De literaire strategie werd als het ware opgezet vanuit een driehoeksverhouding,
bestaande uit drie actoren met verschillende achtergronden: de ambassade in Parijs (actief in
het politieke en diplomatieke gebied), het Letterenfonds (actief in het culturele en literaire
gebied) en Margot Dijkgraaf (als intendant behorende bij de ambassade, maar met een heel
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eigen functie en netwerk). Waarschijnlijk mede dankzij de literaire programma’s die zij sinds
een aantal jaren organiseerden, ontvingen Nederland en Vlaanderen een uitnodiging voor het
gastlandschap op Livre Paris 2018. Hoewel de ambassade hier aanvankelijk naar streefde, en
hoewel dit aangaf dat er een stap in de goede richting was gezet met het zichtbaarder maken
van Nederlandse literatuur, werd de uitnodiging afgeslagen. Opnieuw een hoge, maar korte piek
in de ontwikkeling van het aantal vertalingen Nederlands-Frans, direct gevolgd door een sterke
afname, was niet wat de ambassade en het Letterenfonds voor ogen hadden. Er moest een
duurzame groei ontstaan en een permanente verbeterde zichtbaarheid van Nederlandse
literatuur in Frankrijk. Een andere reden voor het afwijzen van het gastlandschap, waren de
hoge kosten die eraan verbonden waren. Nagenoeg het hele budget van het Letterenfonds voor
het project in Frankrijk zou op die manier in een zeer korte periode en op één specifieke plek
zijn uitgegeven. Bovendien levert de Parijse beurs minder op dan de beurs in bijvoorbeeld
Frankfurt, zo wist het Letterenfonds uit ervaring. In Duitsland zorgen de meeste uitgevers
ervoor dat ze boeken van het betreffende gastland op voorhand hebben ingekocht, wat bij Livre
Paris minder het geval is. Het Letterenfonds en de ambassade wilden in plaats daarvan de
inspanningen en het budget uitsmeren over een langere periode en over een groter gebied dan
alleen Parijs. Op deze manier zou er wellicht een duurzamere stijging van het aantal vertalingen
ontstaan. Zo ontstond het idee voor een literaire campagne, die opnieuw de titel Les Phares du
Nord zou dragen en die in 2018 officieel van start zou gaan.173

De opzet van de literaire strategie en de bijbehorende literaire campagne
In het kader van de campagne Les Phares du Nord werkten de ambassade en het Letterenfonds
samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs,
maar het project werd hoofdzakelijk vanuit Nederland gecoördineerd en zowel op financieel als
op inhoudelijk vlak had Nederland een groter aandeel in de campagne. Anders dan bij de
Frankfurter Buchmesse van 2016, waar de verdeling van de inspanningen wel gelijk was, heeft
Nederland in deze campagne naar inschatting een aandeel van 75% tegenover het Vlaamse
aandeel van 25%. Wel werd er telkens met de Vlamingen overlegd, soms werd er ook om advies
gevraagd wanneer er een Vlaamse auteur voor een optreden moest worden uitgenodigd.174 Maar
Nederland en Vlaanderen organiseerden ook los van elkaar evenementen in Frankrijk, waardoor
zij elkaar de ruimte gaven om eigen plannen te maken voor hun strategie in Frankrijk. De
literaire campagne werd voor een groot deel gefinancierd uit het festivalbudget van het
173
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Letterenfonds. Daarmee kan Les Phares du Nord worden gezien als de bijdrage van het
Letterenfonds aan de literaire strategie van de ambassade.175
Het Letterenfonds werkt vaker met literaire campagnes, maar in Frankrijk werd er niet
eerder op deze specifieke manier aan de promotie van Nederlandse literatuur gewerkt. Voor
ieder land wordt een andere strategie gekozen. Zo werd er om bovengenoemde reden in
Duitsland wel op één groot evenement gericht, en in Frankrijk juist niet. In 2017 werden de
doelen voor de campagne vormgegeven in een projectvoorstel. Een aantal bullet points hieruit
zijn het bereiken van een substantiële groei in het aantal literaire vertalingen naar het Frans, het
bezorgen van een zichtbaarder, herkenbaarder profiel aan de Nederlandse literatuur in
Frankrijk, het vergroten en vernieuwen van het netwerk met Franse uitgevers, festivals, critici
en journalisten en het promoten van Nederlandse literatuur in Frankrijk als ondersteuning voor
Franse uitgevers.176 De doelstellingen hangen grotendeels met elkaar samen, maar het
onderhouden van een goed netwerk vormt de basis van het geheel. Daarom legde het
Letterenfonds voor het eerst contact met grote literaire festivals in Frankrijk. Margot Dijkgraaf
speelde hier met haar sociaal kapitaal aan bestaande contacten een belangrijke rol in. Het
vernieuwen van het netwerk was tevens belangrijk, omdat er een nieuwe generatie van jonge
mensen optreedt in het Franse literaire veld, die uit zichzelf nog geen kennis hebben van de
Nederlandse literatuur.177 Op basis van dit netwerk kon er een literair programma worden
opgezet als inhoud van de literaire campagne. Het programma van de campagne bestaat uit een
aantal verschillende onderdelen.
Ten eerste wordt er aangehaakt bij grote, internationale boekenbeurzen zoals Livre Paris
(Parijs) en de Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (Montreuil), waar Nederland en
Vlaanderen niet als gastland aanwezig zijn maar wel zichtbaar zijn met een stand.
Nederlandstalige auteurs, dichters en illustratoren worden hier in literaire programma’s
gepresenteerd aan het Franse publiek. Ten tweede is de aanwezigheid op Franse literaire
festivals is een belangrijk onderdeel van de campagne. Bij een aantal festivals zijn Nederland
en Vlaanderen tevens gastland: La Comédie du Livre (Montpellier), Le Marathon d’automne
(Toulouse), Festival le Printemps du Livre (Grenoble), Marché de la Poésie (Parijs) en Festival
Littérature Européenne (Cognac).178 Het gastlandschap op La Comédie du Livre in Montpellier
heeft veel media-aandacht opgeleverd: er werden vijf pagina’s over Nederlandstalige literatuur
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geschreven in de Franse krant Le Monde, waarin belangrijke Nederlandse en Vlaamse auteurs
worden besproken en waarin kort een beeld wordt geschetst van het Nederlandse literaire veld
(de letterenfondsen, het CPNB, de Kinderboekenweek).179 Ook heeft het Letterenfonds zelf
weleens publicaties gemaakt over Nederlandse literatuur. In het voorjaar van 2018 werd er
bijvoorbeeld een nummer van Le Un aan Nederlandse literatuur gewijd. Dat is een Frans, jong
en modern vormgegeven tijdschrift dat wekelijks verschijnt en zich focust op één kwestie uit
de actualiteit.180
Daarnaast zijn er literaire evenementen die door het fonds en de ambassade zelf worden
geïnitieerd. Het festival Café Amsterdam – Bar Anvers is hiervan een goed voorbeeld. Het
behoort tot de reeks ‘Café Amsterdam’, een literair festival geïnitieerd vanuit het Letterenfonds
dat Nederlandse literatuur in het buitenland promoot. In mei 2018 werd het voor het eerst
georganiseerd in Parijs. Gedurende drie avonden werden er in het Maison de la Poésie, het
belangrijkste literaire podium van Parijs181, optredens georganiseerd van Nederlandse en
Vlaamse auteurs, vaak in combinatie met een Franse auteur. Ook Le Boekenbal, dat nu al een
aantal jaren achtereen wordt georganiseerd in juni in Parijs, is een evenement dat door de
ambassade en het Letterenfonds zelf wordt georganiseerd. Dit is een besloten evenement waar
personen uit het Franse en Nederlandse literaire veld elkaar ontmoeten: auteurs, vertalers,
uitgevers, journalisten, critici, et cetera. Er vinden tevens optredens van belangrijke
Nederlandse en Vlaamse auteurs plaats. Met dit soort evenementen werd vaak aangesloten op
het saison culturelle ‘Oh! Pays-Bas’. Dit culturele seizoen in het teken van Nederlandse cultuur
werd opgezet door de ambassade in Parijs in samenwerking met culturele instellingen,
waaronder het Letterenfonds. Van juni 2017 tot en met juni 2018 waren alle Nederlandse
kunstdisciplines aanwezig op grote culturele manifestaties in Frankrijk.
De ambassade en het Letterenfonds organiseren bovendien verschillende rencontres
tussen professionals uit het Franse en Nederlandse literaire veld. Zo worden er sinds een aantal
jaren B2B’s (business-to-business) georganiseerd met Franse en Nederlandse uitgevers in
Parijs. Dit zijn professionele ontmoetingen die als doel hebben om contacten tussen uitgevers
te verbeteren en om titels (vertalingen) te verkopen. De B2B’s worden georganiseerd in
samenwerking met BIEF (Bureau National de l’Édition Française) en CNL (Centre National du
Livre), Franse instanties die een vergelijkbare functie hebben voor Franse literatuur als dat het
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Letterenfonds voor Nederlandse literatuur heeft. De omvang van de jaarlijkse B2B groeit en de
contacten tussen Nederlandse en Franse uitgevers zijn volgens Margot Dijkgraaf aanzienlijk
verbeterd. Uitgevers weten elkaar nu veel beter te vinden dan voorheen. Andersom heeft het
Letterenfonds, in het kader van Les Phares du Nord, een reis voor Franse uitgevers naar
Nederland geïnitieerd. Ontmoetingen met Nederlandse uitgevers en auteurs maakten deel uit
van het programma. ‘Dat mensen elkaar spreken is echt van cruciaal belang’, aldus Margot
Dijkgraaf.182
In samenwerking met het Vertalershuis Amsterdam worden in Parijs regelmatig
workshops gehouden voor jonge vertalers van het Nederlands naar het Frans, onder begeleiding
van ervaren vertalers als Philippe Noble. Dit gebeurt met het doel om jonge vertalers die van
het Nederlands naar het Frans vertalen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om ervoor te
zorgen dat ze aan het werk komen. Naast de uitgevers zijn ook Franse festivaldirecteuren en
journalisten uitgenodigd in Nederland en België om kennis te maken met auteurs en boeken.
Dit gebeurt met de opzet van een drietrapsraket, vertelt Bas Pauw:

Eerst nodigden we de uitgevers uit en die stellen we voor aan veel verschillende auteurs. Als het
goed is, kopen zij vervolgens Nederlandse boeken die ze laten vertalen. Later hebben we de
festivaldirecteuren uitgenodigd die we kennis lieten maken met de auteurs en de boeken. Zij
hebben vervolgens weer veel geprogrammeerd met Nederlandse en Vlaamse auteurs. Op het
moment dat de Franse vertalingen verschijnen nodigen we journalisten uit om interviews te
houden of recensies te schrijven. Het is een gefaseerd plan van uitnodiging. Dus je kunt het niet
andersom doen, met de journalisten beginnen en met de uitgevers eindigen, want dan heb je
geen boeken om mee te werken.183

Dit soort uitnodigingen helpen niet alleen bij het verbeteren van contacten tussen actoren uit
het Franse en Nederlandse literaire veld, maar door de Fransen geïnteresseerd te maken voor
Nederlandse literatuur levert het ook vertalingen naar het Frans op. Voor de Franse uitgevers
zijn de uitnodigingen van het Letterenfonds weer een ondersteuning bij de promotie van
Nederlandse boeken, vanwege de Franse journalisten die in Nederland en België auteurs
ontmoeten en de afspraken die worden gemaakt met Franse festivaldirecteuren.

Vertaalsubsidies van het Letterenfonds
Franse uitgevers profiteren dus van de literaire strategie, doordat ze op verschillende manieren
worden ondersteund in de publiciteit van Nederlandse literatuur (zichtbaarheid van
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Nederlandse literatuur op Franse festivals, meer literaire evenementen rondom een specifiek
boek, artikelen en recensies van Nederlandse literatuur in de Franse pers, enzovoort). Daarnaast
werkt het Letterenfonds gebruikelijk met vertaalsubsidies, die maximaal zeventig procent van
de vertaalkosten dekken. Dit neemt voor Franse uitgevers de grootste drempel weg om een boek
uit het Nederlands te laten vertalen. Een aanvraag voor een vertaalsubsidie wordt doorgaans
gedaan door de, in dit geval Franse, uitgever. Of een aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd,
hangt af van een aantal factoren. Zo is de kwaliteit van de vertaler, van het te vertalen werk en
van de uitgever van belang.
De vertaler moet enige ervaring hebben: hij of zij moet eerder minimaal één werk
zelfstandig hebben vertaald. Deze vertaling mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn
van vier jaar. Het vertaaldebuut moet uit dezelfde taal zijn vertaald als de brontekst waarvoor
een subsidie wordt aangevraagd.184 Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van eerdere
vertalingen. Het Letterenfonds werkt doorgaans met lijsten van goedgekeurde vertalers, die ze
tevens kunnen gebruiken voor het adviseren van Franse uitgevers die nog geen ervaring hebben
met het publiceren van Nederlandse literatuur. Op deze manier kunnen zij Franse uitgevers
goede Nederlandse vertalers aanraden. Beginnende vertalers kunnen op de lijst komen door het
insturen van een proefvertaling. Deze wordt op basis van anonimiteit beoordeeld door een
ervaren vertaler. Daarnaast komt het voor dat er met mentoraten wordt gewerkt: in dat geval
werkt een nieuwe vertaler onder toezicht van een ervaren vertaler. Dit gebeurt bijvoorbeeld als
een beginnende vertaler wordt gevraagd om een ingewikkeld boek te vertalen. Dergelijke
mentoraten worden gefinancierd door het Letterenfonds.
Het literaire gehalte van een te vertalen werk bepaalt mede of het Letterenfonds een
vertaalsubsidie toekent. Het is niet gemakkelijk te bepalen of een titel literair genoeg is om
subsidie te ontvangen, zegt Bas Pauw:
We proberen een draagvlak te creëren voor zo’n besluit. Het is niet de bedoeling dat één iemands
smaak bepaalt wat er wel en niet gesubsidieerd wordt. Er is altijd een soort vergadering die
erover besluit, maar we proberen ook opinie op te halen in de literaire wereld. Wat voor
recensies er over een boek verschijnen is dus ook een belangrijk argument. We kijken of het
literaire prijzen heeft gewonnen. Dat zijn allemaal dingen waarmee je dat oordeel net een beetje
minder subjectief kunt maken. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan om keuzes te maken.185
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De beslissing om een vertaalsubsidie wel of niet toe te kennen hangt dus ook af van het literaire
prestige of de symbolische waarde dat een werk bezit. Het Letterenfonds legt zijn focus
daarmee iets meer op het veld van beperkte productie (le champ de production restreinte),
waarin symbolisch kapitaal zwaarder telt dan economisch kapitaal. Commerciële romans die
gericht zijn op een groot publiek en die minder gaan om de kunst van het schrijven zelf, worden
minder snel gesubsidieerd door het Letterenfonds, al benadrukt Bas Pauw dat een aanvraag
voor een vertaalsubsidie niet zo snel wordt afgewezen en er wordt een zo breed mogelijk aanbod
aan literatuur gesubsidieerd.186
Het Fonds kan wel worden beschouwd als een instantie met een consacrerende functie:
door een boekvertaling te subsidiëren erkent het Fonds dat boek als een werk met literaire
waarde. Dat symbolisch kapitaal kan onder andere worden verworven door invloedrijke critici
die recensies schrijven over een werk of door prestigieuze literaire prijzen die een werk wint.
De toekenning van symbolische waarde kan op die manier leiden tot een kringloopeffect: het
Letterenfonds kent subsidies toe op basis van literaire erkenning door critici en prijzen,
vervolgens kan de erkenning door het Letterenfonds weer leiden tot nieuwe kritieken en prijzen
(ook in het buitenland). Pascale Casanova zegt in haar boek: ‘Ce capital littéraire s’incarne donc
aussi dans tous ceux qui le transmettent, s’en emparent, le transforment et le réactualisent. Il
existe sous la forme des institutions littéraires, académies, jurys, revues, critiques, écoles
littéraires.’187
Naast erkenning door critici en prijzen, kan het Letterenfonds een werk ook belangrijk
achten door de politieke of maatschappelijke actualiteit die het heeft. Bas Pauw noemt Geert
Mak’s In Europa (2004) als voorbeeld hiervan: een literair reisverslag over de geschiedenis en
het heden van Europa, en wat de landen in Europa scheidt en bindt.188 Tot slot kan het fonds
beslissen om vijftig procent van de vertaalkosten te subsidiëren in plaats van de maximale
zeventig procent. Dit gebeurt wanneer de literaire kwaliteit van een boek aan de lage kant is,
maar het fonds toch graag subsidie wil toekennen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij thrillers.
Voor de uitgeverij wordt als voorwaarde gesteld dat ze een goed distributienetwerk moet
hebben. De uitgever moet kunnen garanderen dat de vertaling in de juiste boekhandels komt te
liggen. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke voorwaarden: er moet een contract zijn met de
vertaler en een contract met de rechthebbende uitgeverij. Deze contracten moeten in elk geval
de voorwaarden bevatten van het Modelcontract van de Literaire Uitgeversgroep en de
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Auteursbond.189 Het moet aantonen dat de uitgever de vertaler uitbetaalt en dat er een
minimumtarief wordt betaald. Wanneer de uitgever minder wil betalen, keert het Letterenfonds
geen subsidie uit. Hiermee probeert het fonds de kwetsbare positie van de vertaler te
beschermen. Ten slotte worden er maximaal drie titels van een bepaalde auteur bij dezelfde
uitgeverij gesubsidieerd.190
Het budget van het Letterenfonds, waartoe ook het festivalbudget en het budget voor
vertaalsubsidies behoren, komt voor het grootste deel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Het Letterenfonds maakt een beleidsplan voor vier jaar, dat wordt beoordeeld
door het Ministerie. Wanneer het plan wordt goedgekeurd, krijgt het fonds jaarlijks een subsidie
toegekend gedurende de periode van vier jaar. Dit systeem stelt het Letterenfonds in staat om
beleidsplannen op lange termijn te plannen en campagnes over meerdere jaren op te zetten,
zoals bij Les Phares du Nord ook is gebeurd.

Conclusie
Samenvattend kan worden gezegd dat de literaire strategie ontstond met de komst van cultureel
attaché Bart Hofstede op de ambassade in Parijs. Hij stelde problemen vast met betrekking tot
de Nederlandse literatuur in Frankrijk, die later werden vastgelegd in een rapport. Algauw werd
er binnen het cluster Cultuur en Communicatie een intendantenstructuur opgezet, waarbij
Margot Dijkgraaf werd benoemd tot intendant Literatuur en Debat. Er werden meer literaire
avonden georganiseerd met als doel het zichtbaarder maken van Nederlandse literatuur in
Frankrijk. Later werd ook het Letterenfonds betrokken bij de literaire strategie, waarmee een
succesvolle samenwerking tussen de ambassade en het Fonds ontstond. De uitnodiging voor
een gastlandschap op Livre Paris 2018 werd afgeslagen, maar in plaats daarvan werd er een
grootschalige literaire campagne opgezet: Les Phares du Nord.
De samenwerking kan worden gezien als een driehoeksverhouding tussen actoren die
drie verschillende posities innemen in het literaire veld. De ambassade werkt vanuit een politiek
en diplomatiek perspectief. Het Letterenfonds wordt door de overheid gefinancierd en is
daarmee ook een overheidsinstelling, maar werkt veel meer vanuit een cultureel en literair
perspectief. Margot Dijkgraaf heeft met haar culturele en sociale kapitaal een bemiddelende
functie. Het Letterenfonds heeft een consacrerende functie doordat het in bezit is van
symbolisch kapitaal. De ambassade en het Letterenfonds bevinden zich bovendien allebei in
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een dominante positie binnen het machtsveld en hebben dan ook een faciliterende functie. Met
andere woorden: zij hebben de middelen om culturele en literaire projecten te realiseren.
De combinatie van twee overheidsinstellingen werkt goed door hun expertise in
verschillende vakgebieden. Dijkgraaf als intendant vormt een belangrijke toevoeging als
bemiddelaar en promotor van Nederlandse literatuur. Alles in het (internationale) literaire veld
draait om contacten en de fysieke aanwezigheid van vertegenwoordigers van Nederlandse
literatuur als Dijkgraaf op literaire festivals en beurzen is cruciaal voor bijvoorbeeld het
realiseren van vertaalcontracten.191 Met behulp van deze drie actoren in het veld (de ambassade,
het Letterenfonds en Margot Dijkgraaf) kunnen culturele uitwisselingen plaatsvinden: zij
helpen vertalers de weg te vinden in het internationale literaire veld.
Het rapport van Suzanne Elias uit 2015 kaartte enkele problemen aan rondom de situatie
van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Na de inhoud van de literaire strategie te hebben
bekeken en na gesprekken te hebben gevoerd met personen die waren betrokken bij de strategie,
kan ik concluderen dat er veel is verbeterd. Veel problemen zijn verminderd of verholpen. Zo
is de zichtbaarheid van Nederlandse literatuur in Frankrijk groter geworden door meer literaire
evenementen en zichtbaarheid op festivals en beurzen, de contacten tussen Franse en
Nederlandse uitgevers zijn aanzienlijk verbeterd door de jaarlijks georganiseerde B2B en jonge
vertaaltalent wordt beter opgeleid en gestimuleerd dankzij de vertaalworkshops van het
Vertalershuis Amsterdam. Voor grote evenementen zoals La Comédie du Livre is directe
aandacht geweest in de pers. Voorheen was er, voornamelijk vanuit de ambassade, nauwelijks
aandacht voor de promotie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Nu de inspanningen zodanig
zijn geïntensiveerd, kunnen de Fransen er niet meer omheen en hebben ze genoeg incentives
om aandacht te besteden aan Nederlandse literatuur.192 De literaire strategie heeft hiermee al
een aantal positieve ontwikkelingen op gang gebracht.
Officieel loopt de campagne van 2018 tot en met 2019, maar volgens Bas Pauw hebben
literaire campagnes niet altijd een heel duidelijk start- en eindpunt. Vanaf 2016 werden er al
meer inspanningen geleverd in Frankrijk en de verwachting is dat dit na 2019 niet ineens
ophoudt, maar op een minder intensieve maar duurzame wijze doorgaat. Er wordt bijvoorbeeld
geprobeerd om ook de komende jaren Nederlandse en Vlaamse auteurs op Franse festivals
aanwezig te laten zijn, zodat Nederlandse literatuur in Frankrijk zichtbaar blijft. Wel zal het
Letterenfonds, in het kader van de focus op Europese boekenmarkten, zich meer gaan richten
op het Verenigd Koninkrijk. Of er vanuit de ambassade met een literaire strategie gewerkt blijft
191
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worden, hangt af van de opvolger van Bart Hofstede. Waarschijnlijk is dat de inspanningen
rondom literatuur zullen afnemen in intensiviteit, maar dat bepaalde dingen die zijn bereikt en
die goed werken, in stand zullen worden gehouden. Le Boekenbal en de B2B’s tussen Franse
en Nederlandse uitgevers zijn hiervan een voorbeeld.
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Hoofdstuk 3: Analyse van vertalingen van het Nederlands
naar het Frans (2009-2018)
‘We hopen dat het aantal vertalingen in de jaren na de campagne iets hoger is dan het was toen
we met de campagne begonnen, en dat het dat ook blijft. Dat is een belangrijk doel: een
duurzame groei. Niet één piek, maar een hoger basisniveau, dat is wat je ermee beoogt.’

- Bas Pauw, beleidsmedewerker internationale literaire manifestaties
bij het Nederlands Letterenfonds

Methode
In dit hoofdstuk bestudeer ik de vertaalstromen van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk in
de periode van 2009 tot en met 2018. Allereerst bekijk ik de ontwikkeling van het totaal aantal
vertalingen over deze periode. Vervolgens analyseer ik ook andere aspecten van de vertalingen,
zoals welke auteurs het meest vertaald worden, welke vertalers het meest actief zijn, bij welke
uitgevers vertalingen zoal worden gepubliceerd, welke genres veel vertaald worden en hoe
recent de vertaalde titels zijn. In een derde paragraaf richt ik me specifiek op de subsidies van
het Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Behalve dat ik gegevens uit de gehele
periode 2009-2018 analyseer, focus ik me ook op jaarlijkse ontwikkelingen en eventuele
veranderingen na 2015, het moment dat de literaire strategie werd opgezet door het
Letterenfonds en de ambassade in Parijs.
De gegevens die worden gebruikt in dit hoofdstuk zijn ontleend aan de online
Vertalingendatabase van het Letterenfonds, die gemaakt werd in samenwerking met het Vlaams
Fonds voor de Letteren en ondersteund wordt door de Nederlandse Taalunie.193 Deze database
bevat titels die door het Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren zijn gesubsidieerd
(of en door wie er een subsidie is verstrekt staat per vertaling aangegeven), maar wordt ook
aangevuld met vele andere vertalingen uit alle genres. Informatie over Nederlandse literatuur
in vertaling verkrijgt het Letterenfonds via contacten met buitenlandse uitgevers over
subsidieaanvragen, maar ook via binnen- en buitenlandse rechtenmanagers, agenten, vertalers,
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auteurs en illustratoren.194 Dit betekent echter niet dat de database volledig is. Er zullen altijd
vertalingen zijn die onopgemerkt blijven, maar dit geldt in principe voor alle databases. Met
een analyse van de verzamelde gegevens kan ik daarom geen exact beeld schetsen van de
vertaalstromen, maar wel een indicatie geven.
Voor de periode 2009-2018 heb ik in de database per jaar gezocht op vertalingen naar
het Frans in alle genres, waartoe behoren: beeldverhaal, bloemlezing, cartoon, crime, fictie,
filmscenario, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie, prentenboek, reisliteratuur,
sprookje, stripverhaal en toneelstuk.195 Vervolgens zijn alle gegevens in een Excelbestand
verwerkt om te kunnen worden geanalyseerd.196 Er is een aantal criteria gesteld waaraan een
vertaling moest voldoen om te worden opgenomen in het corpus van mijn uiteindelijke analyse.
Zo reken ik alleen titels mee die in Frankrijk zijn uitgegeven en niet in andere Franstalige
gebieden, zoals België (Wallonië), Zwitserland en Canada. Het huidige onderzoek gaat immers
om vertaalstromen van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk en niet naar het hele Franse
taalgebied. Daarnaast gaat het in deze analyse slechts om gepubliceerde boeken; vertalingen
van teksten die in een tijdschrift zijn verschenen tellen niet mee, net zomin als boeken die
ongepubliceerd zijn gebleven. Ten slotte zijn titels die geen tekst bevatten (dit was vaak het
geval bij prentenboeken) ook buiten beschouwing gelaten. Nederlandstalige gedichten die door
de vertaler zijn geselecteerd en opgenomen in een Franstalige poëziebundel, zijn wel meegeteld
als vertaling. Ook zijn herdrukken van titels apart meegeteld: ‘Iedere herdruk moet immers
opnieuw worden gedrukt en verspreid, en vergt een besluit daartoe van de uitgever.’197

Analyse van het totaal aantal vertalingen Nederlands-Frans (2009-2018)
In totaal verschenen er tussen 2009 en 2018 373 Franse vertalingen van oorspronkelijk
Nederlands werk volgens de vertalingendatabase van het Letterenfonds. Een kwantitatieve
analyse van het aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans (dat voldoet aan
bovenstaande criteria) in de periode 2009-2018 toont aan dat er een licht stijgende lijn te zien
is vanaf het jaar 2015 ten opzichte van de twee jaren ervoor, waarin een lichte daling plaatsvond
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(zie figuur 3.1).198 In 2015 werden er nog dertig vertalingen van het Nederlands naar het Frans
gepubliceerd, in 2017 waren dit er 43. In 2018 vindt er een lichte daling plaats, maar dit zal er
grotendeels mee te maken hebben dat de database voor dit jaar nog niet compleet is. De
stijgende lijn heeft de piek van 2011, waarin 46 vertalingen verschenen, nog niet geëvenaard.
Ook als we terugkijken naar de ontwikkelingen die zich vóór deze periode afspeelden, valt de
stijging in het niet. Eerder onderzoek naar vertaalstromen toonde aan dat de relatief grote groei
van Nederlandse vertalingen naar het Frans vanaf 2007 afnam met als belangrijkste oorzaak de
economische crisis.199 De studie van Marjolijn Voogel toont aan dat er sinds deze periode geen
grote opleving meer is geweest: tussen 1999 en 2008 verschenen er jaarlijks meer dan 60
vertalingen, maar sinds 2008 is dit aantal telkens lager geweest (zie figuur 1.2 eerder in deze
scriptie). In deze context gezien past de licht stijgende lijn die hier wordt aangetroffen in
bandbreedte van de schommelende aantallen in jaarlijkse vertalingen na 2009.
Hoe dan ook heeft de opzet van de literaire strategie in 2015 geen heel opvallende
invloed op de vertaalstromen gehad, zoals bij het gastlandschap op de Salon du Livre in 2003
wel het geval was. Het is logisch dat de strategie geen ‘explosief’ effect heeft op de
vertaalstroom, omdat de inspanningen van de ambassade en het Letterenfonds bewust over een
lange periode zijn uitgesmeerd met daarin verschillende (zowel grote als kleinschalige)
activiteiten. De verwachting is dan ook dat het effect van de literaire strategie geleidelijk aan
zichtbaar zal worden en over een langere periode merkbaar is. Dit sluit aan bij het doel van de
strategie om een duurzame groei in het aantal vertalingen Nederlands-Frans te stimuleren.
Bas Pauw van het Letterenfonds benadrukt ook dat er een soort ‘planningseffect’ in een literaire
manifestatie zit: het kan wel een paar jaar duren voordat de resultaten ervan zichtbaar worden
in het aantal vertalingen. Ik ga nu eerst verder in op de inhoudelijke ontwikkelingen van de
vertalingen, om vervolgens in te gaan op de subsidies van het Letterenfonds.
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Analyse van de inhoudelijke gegevens over de vertalingen Nederlands-Frans (2009-2018)

De auteurs
Onderstaande tabel toont aan hoe vaak iedere auteur in de periode van 2009 tot en met 2018 is
vertaald.200 Hierin zijn alleen de auteurs opgenomen die drie keer of meer vertaald zijn in de
bestudeerde periode. De tabel laat zien dat er een vrij grote groep auteurs is die drie keer of
meer vertaald werd, wat redelijk veel is gezien de gemiddelde boekproductie van een auteur.
De auteurs die het meest naar het Frans werden vertaald, werden dus relatief vaak vertaald in
tussen 2009 en 2018. Deze groep vormt 17% (35 auteurs) van het totaal aantal auteurs: naast
de schrijvers die in de grafiek worden getoond, zijn er nog 171 auteurs die één of twee keer
vertaald werden. De totale groep van vertaalde auteurs bestond uit 206 personen. Opvallend is
dat de auteur die het meest vertaald is, Pieter Aspe, twee keer zo vaak is vertaald als de auteur
die op de tweede plaats staat: Tom Lanoye. Zij zijn respectievelijk zestien en acht keer naar het
Frans vertaald tussen 2009 en 2018.
Beide auteurs zijn van Vlaamse komaf. Dit is mogelijk te verklaren doordat het Frans
voor Vlaamse auteurs een belangrijkere doeltaal is dan voor Nederlandse auteurs. Uit de studie
van Heilbron en Van Es blijkt dat voor zowel de Vlaamse als de Nederlandse literatuur
vertalingen naar het Duits het belangrijkst waren. Het Frans komt voor de Vlaamse vertalingen

Figuur 3.1: Ontwikkelingen van het aantal vertalingen NL-FR
in de periode 2009-2018
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In deze tabel zijn alleen de auteurs opgenomen die minimaal drie keer werden vertaald tussen 2009 en 2018.
Cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de vertalingendatabase van het Nederlands Letterenfonds.
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op de tweede plek, terwijl dat voor Nederlandse literatuur de derde belangrijkste doeltaal is:
vanuit Nederland wordt er meer naar het Engels vertaald dan naar het Frans. Over het algemeen
kan worden gesteld dat Nederlandse vertalingen zich meer richten op Noord-Europa en
Vlaamse vertalingen meer op Zuid-Europa: ‘Vertalingen naar Scandinavische talen waren voor
Vlaamse auteurs bovendien minder belangrijk dan voor Nederlandse letterkundigen, terwijl
Italiaans en Spaans weer iets belangrijker waren.’201
Vertalingen van Pieter Aspe en Tom Lanoye zijn in de gegeven periode vrijwel nooit
gesubsidieerd vanuit het Letterenfonds: vertalingen van Aspe werden nul keer ondersteund in
de gegeven periode en vertalingen van Lanoye één keer om precies te zijn. Vanuit het Vlaams
Fonds voor de Letteren werden vertalingen van Aspes werk ook niet gesubsidieerd, maar
vertalingen van Lanoye werden drie keer gesubsidieerd in de bestudeerde periode.
Pieter Aspe is de auteur van een reeks misdaadromans waarin inspecteur ‘Van In’ het
hoofdpersonage vormt. Zijn boeken worden in Frankrijk uitgegeven bij Albin Michel, een van
de grotere Franse uitgeverijen, en zijn vertaald door Emmanuèle Sandron (soms in
samenwerking met andere vertalers). Eind vorig jaar voegde hij de veertigste titel toe aan de
reeks. Vanaf 2004 werden zijn boeken verfilmd tot een misdaadserie op televisie. Dit heeft
mogelijk bijgedragen aan het succes van de romanreeks in binnen- en buitenland. Aspe is de
meest gelezen misdaadauteur van Vlaanderen in binnen- en buitenland: hij wordt niet alleen
binnen Europa veel vertaald, maar is ook in Amerika een veelgelezen auteur.202
Het succes in Engelstalig gebied heeft waarschijnlijk een boost gegeven aan de
internationale doorbraak van de auteur. Zoals we eerder hebben gezien in deze scriptie biedt
vertaling naar Engelstalige gebieden vaak bredere mogelijkheden voor auteurs om te worden
vertaald naar andere talen. Daarnaast heeft Aspe verschillende thrillerprijzen in de wacht
gesleept en in 2015 heeft hij zijn eigen prijs voor beginnend schrijftalent opgericht: de Aspe
Award.203 Ook het winnen van deze literaire prijzen zal hebben bijgedragen aan de mediaaandacht en daarmee aan (internationale) bekendheid. Literaire prijzen zijn immers een
belangrijke vorm van consecratie binnen het literaire veld. Door het winnen van een literaire
prijs verwerft een auteur symbolisch kapitaal en daarmee erkenning binnen het literaire veld.
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Heilbron & Van Es (2015): p. 31.
‘Pieter Aspe’. http://www.standaarduitgeverij.be/auteur/pieter-aspe/, (geraadpleegd op 19 november 2018).
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‘Pieter Aspe’. https://web.archive.org/web/20170219025101/http://www.wpg.be/auteur/pieter-aspe/,
(geraadpleegd op 19 november 2018).
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Figuur 3.2
Auteur
Pieter Aspe
Tom Lanoye
Guus Kuijer
Anna Enquist
Mies van Hout
Herman Koch
Cees Nooteboom
Arnon Grunberg
Saskia Noort
Karina Schaapman
Gerbrand Bakker
Stefan Brijs
Guido van Genechten
Hanna Kraan
Walter Lucius
Vonne van der Meer
Erwin Mortier
David van Reybroeck
Leo Timmers
Dimitri Verhulst
Auteurs divers
Brecht Evens
Jan Fabre
Marjolijn Hof
Jolien Janzing
Lieve Joris
Bob van Laerhoven
Margriet de Moor
Elvin Post
Tom Schamp
Simon Spruyt
Maarten Vande Wiele
Edward van de Vendel
Simone van der Vlugt
Tommy Wieringa
Totaal aantal titels van auteurs meer dan 3x vertaald en
% van totaal aantal titels*
Totaal aantal auteurs meer dan 3x vertaald en
percentage van totaal aantal auteurs*

Aantal vertalingen
17
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

% van het totaal aantal vertalingen
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

156

43%

35

17%

* Twee samenwerkingen zijn hierbij apart geteld, waarvan één samenwerking met twee auteurs en één met drie auteurs. Het totaal aantal titels
waarmee ik in deze tabel heb gerekend verschilt daardoor lichtelijk van het totaal aantal titels van 373, dat hierboven werd genoemd. Hetzelfde geldt
voor het totaal aantal auteurs.
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Aspe bezit daarnaast ook een hoog economisch kapitaal. Zijn misdaadreeks breidt zich
steeds verder uit en zijn thrillers worden keer op keer goed verkocht. Het is een succesformule
waarbij vooral economisch kapitaal lijkt te worden nagestreefd. Economisch succes zal voor
een uitgever dan ook een stimulans zijn om meer vertalingen van een schrijver uit te brengen.
Dit verklaart ook waarom Aspes vertalingen niet werden ondersteund door de literaire fondsen,
die het literaire gehalte van een werk meenemen in hun beslissing om wel of geen
vertaalsubsidie uit te keren.
Tom Lanoye is een schrijver met een hoge literaire status en een groot symbolisch
kapitaal. Zijn werk is breder dan alleen literaire romans: hij schrijft ook toneelstukken,
scenario’s en poëzie. Lanoye wordt in Frankrijk meestal gepubliceerd bij Éditions de la
Différence, een uitgever die (de naam zegt het al) zich zeer onderscheidt van andere uitgevers
door niet aan grootschalige productie te doen, zich te richten op literatuur en binnen hun fonds
een speciale plek te geven aan essays, filosofie, poëzie en kunstboeken. 204 Ook voor Lanoye
geldt dat hij in het Nederlandse taalgebied én daarbuiten een zeer veel gelezen auteur is. Hij
ontving vele prijzen, waaronder de Constantijn Huygens-prijs in 2014 voor zijn hele oeuvre.205
Bovendien werd La langue de ma mère (2011, vertaling van Sprakeloos) bekroond met de
vertaalprijs Prix des Phares du Nord, werd zijn toneelwerk in Frankrijk bekend via het Festival
d’Avignon en werd hij in 2012 gastdocent aan de Sorbonne in Parijs, waar hij een aantal
colleges gaf over Vlaamse en Nederlandse literatuur.206
Andere werken die in het Frans werden vertaald zijn Troisième noces (Het derde
huwelijk, roman), Esclaves heureux (Gelukkige slaven, roman), Gaz (GAZ, toneelstuk), Sang &
roses de Mamma Madea (Bloed & rozen, toneelstuk), Forteresse Europe (Fort Europa,
toneelstuk), Les boîtes en carton (Kartonnen dozen, roman), Tombé du ciel (Heldere hemel,
roman). Zijn werken werden vertaald door Alain van Crugten. Lanoye, wiens naam al Frans
klinkt, kan zich goed verstaanbaar maken in de Franse taal wat wellicht goed uitpakt voor zijn
reputatie in Frankrijk. Zo kan hij de Franse pers gemakkelijk te woord staan en kan hij op de
Franse literaire podia direct in contact komen met het Franse publiek. Overigens is Pieter Aspe
hoogstwaarschijnlijk ook Franssprekend, aangezien hij door een Franstalige moeder werd

Vulser, Nicole. (28 juni 2017) ‘Les Editions de la Différence placées en liquidation judiciaire’, in: Le Monde,
https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/06/28/la-maison-d-edition-la-difference-placee-en-liquidationjudiciaire_5152563_3260.html, (geraadpleegd op 14 februari 2019).
205
‘Tom Lanoye’, https://uitgeverijprometheus.nl/auteurs/tom-lanoye.html, (geraadpleegd op 19 november
2018).
206
Caes, Chantal. (25 oktober 2012) ‘Tom Lanoye breekt door in het Frans’,
http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/78719/tom-lanoye-breekt-door-in-het-frans.html, (geraadpleegd op
19 november 2018).
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opgevoed.207 Bas Pauw denkt ook dat de beheersing van de Franse taal net een verschil kan
maken: ‘Een auteur die zich op het podium makkelijk beweegt en zich in het Frans uitdrukt, die
vergroot zijn kansen.’208
De op twee na meest vertaalde auteur is Guus Kuijer. Van hem werden er zeven titels
vertaald, maar daar moet bij worden vermeld dat de Polleke-bundel Pauline ou la vraie vie als
vijf losse titels is geteld in plaats van één titel. De overige vertalingen zijn tevens boeken uit de
Polleke-serie. Guus Kuijer is auteur van voornamelijk jeugd- en kinderliteratuur, waartoe ook
de Polleke-serie behoort. In het corpus komen meer schrijvers van jeugd- en kinderliteratuur
voor: Mies van Hout, Karina Schaapman, Guido van Genechten, Hanna Kraan, Leo Timmers,
Marjolijn Hof, Tom Schamp, Edward van de Vendel. Veel onder hen zijn tevens illustrator en
illustreren hun eigen prentenboeken. Dit duidt op de opkomst van kinder- en jeugdliteratuur in
vertaling die in andere studies ook al werd aangehaald, bijvoorbeeld in de studie van Heilbron
en Van Es: ‘Het aandeel [van kinder- en jeugdboeken] is steeds belangrijker geworden. In de
boekenwereld is dit een internationale trend. Onder de meest vertaalde auteurs bevinden zich
wereldwijd ook steeds meer kinder- en jeugdboekenschrijvers.’209

De vertalers
Bij de vertalers van oorspronkelijk Nederlands werk zien we dat er dat er een vrij kleine groep
is die het meeste vertaalwerk verricht. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er maar
weinig Fransen zijn die het Nederlands beheersen door de perifere positie van de Nederlandse
taal: vertalen naar het Nederlands is in Frankrijk een niche. De verdeling van het vertaalde werk
is geconcentreerd over een groep van vijf personen, respectievelijk zijn dat Emmanuèle
Sandron, Daniel Cunin, Isabelle Rosselin, Mireille Cohendy en Marie Hooghe (dit is
weergegeven in figuur 3.3).210 Emmanuèle Sandron heeft daarbij verreweg het meeste vertaald:
40 titels in tien jaar. Haar vertalingen bestonden hoofdzakelijk uit fictie en kinder- en
jeugdliteratuur. Ook vertaalde zij alle zestien titels van Pieter Aspe. Daniel Cunin vertaalde
vooral fictie en beeldverhalen. Hij heeft, zoals in hoofdstuk 1 besproken, naast zijn rol als
vertaler een belangrijke intermediaire rol tussen het Nederlandse en Franse literaire veld. De
overige drie vertalers vertaalden ook voornamelijk fictie.
Groningen, Fleur van. (10 april 2017) ‘Interview met Pieter Aspe’, http://fleur-vangroningen.blogspot.com/2017/04/interview-met-pieter-aspe.html, (geraadpleegd op 24 februari 2019).
208
Interview met Bas Pauw. (30 november 2018) Parijs.
209
Heilbron & Van Es (2015): 39.
210
In deze tabel zijn alleen de vertalers opgenomen die minimaal drie keer een Nederlandstalig werk hebben
vertaald tussen 2009 en 2018. Cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de vertalingendatabase van het
Nederlands Letterenfonds.
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Figuur 3.3
Vertaler

Aantal vertalingen

Onbekend
Sandron
Cunin
Rosselin

7
40
31
25

Cohendy
Hooghe
Losman
Noble

21
19
13
13

Lomré
Abraham
Kroon
Pétrequin

13
12
10
10

Ounanian
Crugten, van
Voorhoeve
Duteil

10
9
8
7

Andringa
Belina-Podgaetsky
Zwerver-Berret

6
6
6

Antoine
Folliet
Gallissaires
Mysjkin

4
4
4
4

Bardon
Bayer
Bouzid
Concas

3
3
3
3

Deluy (Henri)
Galle
Goldberg
Schelstraete

3
3
3
3

Schipper
Wersch-Cot, van

3
3

Totaal aantal titels vertaald door vertalers*

312

Totaal aantal vertalers meer dan 3x vertaald

32

* 42 samenwerkingen tussen vertalers zijn hier apart geteld, waarvan verschillende samenwerkingen met meer
dan 3 vertalers. Het totaal aantal titels dat door deze vertalers is vertaald, kan dus niet worden vergeleken met
het totaal aantal titels van 373.
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De concentratie van vertalingen over een kleine groep vertalers die we hier observeren
past bij de vergelijking die Heilbron maakt tussen de Nederlands-Franse vertaalmarkt en een
oligopolie.211 Alle vijf de vertalers presteerden ook op kwalitatief gebied. Ze wonnen
verschillende belangrijke vertaalprijzen voor hun werk. Zo nam Daniel Cunin in 2018 nog de
Brockway Prize in ontvangst voor zijn poëzievertalingen212, won Mireille Cohendy in hetzelfde
jaar de Prix des Phares du Nord voor haar vertaling van Een dwaze maagd van Ida Simons213
en kreeg Isabelle Rosselin in 2016 dezelfde prijs voor haar vertaling van Herman Kochs
Zomerhuis met zwembad.214 Een andere vertaler met een belangrijke intermediaire functie
tussen het Nederlandse en Franse literaire veld volgt net iets later in het rijtje: Philippe Noble.
Ook hij ontving in het verleden prijzen voor zijn vertaalwerk. Door de toekenning van
vertaalprijzen verwerven de uit het Nederlands vertaalde werken een zeker symbolisch kapitaal
in het Franse literaire veld. De bovengenoemde vertalers hebben daarmee een consacrerende
functie.

De uitgevers
Als we kijken bij welke Franse uitgevers Nederlandse literatuur verschijnt, zien we dat er sprake
is van een geconcentreerde verdeling over een kleine groep van gereputeerde uitgevers. In
figuur 3.4 zien we dat Actes Sud met kop en schouders boven de rest uitsteekt wat betreft het
publiceren van Nederlandse vertalingen: tussen 2009 en 2018 verschenen er 50 vertalingen bij
deze uitgeverij.215 Uitgeverij Gallimard volgt met 19 vertalingen. Actes Sud en Gallimard zijn,
zoals we in hoofdstuk 1 bespraken, al langere tijd belangrijke uitgevers van Nederlandstalige
literatuur, waarbij Gallimard een grote en gevestigde naam is terwijl Actes Sud (dat bestaat
sinds 1978) een veel jongere speler is. Beide uitgevers kunnen worden gezien als literaire
uitgevers. 216 In de studie van Voogel werd Héloïse d’Ormesson als derde belangrijkste uitgever
genoemd, maar in de huidige analyse komt naar voren dat Albin Michel op de derde plek staat.
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Heilbron (2016): pp. 311-332.
(22 mei 2018) ‘Brockway Prijs naar Daniel Cunin’, http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1998/brockwayprijs-naar-daniel-cunin, (geraadpleegd op 20 november 2018).
213
(16 januari 2018) ‘Prix des Phares du Nord naar Mireille Cohendy’,
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1880/prix-des-phares-du-nord-naar-mireille-cohendy, (geraadpleegd op 20
november 2018).
214
(18 januari 2016) ‘Koch-vertaler bekroond. Phares du Nord voor Isabelle Rosselin’,
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1236/prix-des-phares-du-nord-voor-koch-vertaler-isabelle-rosselin,
(geraadpleegd op 20 november 2018).
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In deze tabel zijn alleen de uitgevers opgenomen die minimaal drie keer een Nederlandstalig werk hebben
gepubliceerd tussen 2009 en 2018. Cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de vertalingendatabase van
het Nederlands Letterenfonds.
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Voogel (2017): pp. 363-373.
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Dit is een grote, meer commerciële uitgever.217 Het opkomende succes van Pieter Aspe is een
oorzaak voor de vele titels die bij Albin Michel verschenen: de boeken van Aspe verschenen
allemaal bij deze uitgeverij. Daarna komen L’école des Loisirs, een uitgeverij van
kinderboeken, en Seuil, tevens een grote, gevestigde uitgever. Héloïse d’Ormesson volgt
daarna, en gaf in net als drie andere uitgevers elf Nederlandse vertalingen uit.
Sommige Nederlandse vertalingen werden binnen een specifieke reeks uitgegeven: dit
was het geval bij 142 titels, ongeveer 38% van alle vertalingen. Een belangrijk deel daarvan
verscheen in series van Actes Sud en Gallimard, de uitgevers waar tevens de meeste
Nederlandse vertalingen verschenen. 25 titels werden uitgegeven binnen de serie ‘Lettres
néerlandaises’ van Actes Sud die zich speciaal richt op oorspronkelijk Nederlandstalig werk en
wordt beheerd door vertaler Philippe Noble. Daarnaast verschenen er elf Nederlandse
vertalingen in de reeks ‘Du monde entier’ van Gallimard, een collectie die zich tevens richt op
vertaalde literatuur en waarin regelmatig Nederlandse titels verschijnen.
De oorspronkelijk Nederlandstalige titels van de vertalingen zijn voornamelijk bij zes
uitgevers verschenen, respectievelijk is dat bij Querido, De Bezige Bij, Lemniscaat,
Prometheus,

Anthos

en

Manteau.

Lemniscaat

behoort

tot

de

belangrijkste

kinderboekenuitgevers van Nederland en publiceerde onder andere de boeken van Mies van
Hout en boeken uit de reeks De Boze Heks van Hanna Kraan. Manteau is als enige in dit rijtje
in Vlaanderen gevestigd en gaf onder andere de boeken van Pieter Aspe uit. De overige namen
behoren tot de grootste en belangrijkste literaire uitgevers van Nederlandse en vertaalde
literatuur. In figuur 3.5 zijn Nederlandse uitgevers duidelijk beter gerepresenteerd dan Vlaamse
uitgevers. In totaal werd 76% van de vertaalde titels oorspronkelijk in Nederland gepubliceerd
en 19% in België. Bij het overige deel van de vertalingen is het land van de oorspronkelijke
publicatie niet bekend, niet van toepassing (in het geval van door de vertaler samengestelde
dichtbundels) of is het in een overig land uitgegeven. Het overgrote deel van de uitgevers komt
uit Amsterdam. Dit duidt er op dat vertaalstromen van Nederlandstalige literatuur naar
Frankrijk voornamelijk via Nederland (en meer specifiek via Amsterdam) lopen en dat
Amsterdam als het literaire centrum van het Nederlandse en Vlaamse literaire veld zou kunnen
worden gezien. Tegelijkertijd is het niet onwaarschijnlijk dat de database van het Letterenfonds
meer Nederlandse dan Vlaamse literatuur bevat omdat het fonds beter op de hoogte is van de
vertalingen vanuit Nederland dan vanuit België. Voor Frankrijk geldt logischerwijs dat de
meeste vertalingen in Parijs worden uitgegeven, het literaire centrum van Frankrijk.
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Ibidem: p. 364.
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Figuur 3.4
Franse uitgevers
Actes Sud (Arles)
Gallimard (Paris)
Albin Michel (Paris)
L'école des loisirs (Paris)
Seuil (Paris)
Bayard Jeunesse (Paris)
Denoël (Paris)
Gallimard Jeunesse (Paris)
Héloïse d'Ormesson (Paris)
Minedition (Paris)
Belfond (Paris)
Presses de la Cité (Paris)
Éditions de la Différence (Paris)
Éditions du Masque - JC Lattès (Paris)
Syros (Paris)
Casterman (Paris)
Christian Bourgois (Paris)
Flammarion (Paris)
Milan (Toulouse)
Didier (Paris)
Éditions de l'an 2 (Angoulême)
Éditions du Rouergue (Rodez)
Fayard (Paris)
Glénat (Grenoble)
Thierry Magnier (Paris)
Calmann-Lévy (Paris)
Éditions Même Pas Mal (Marseille)
Galaade (Paris)
L'Arche (Paris)
L'Archipel (Paris)
Le Castor Astral (Paris)
Libella (Paris)
Pantin (Bordeaux)
Plon (Paris)
Sarbacane (Paris)
Vraoum; Warum (Paris)
Totaal aantal publicaties verschenen bij
uitgevers*

Aantal keren gepubliceerd
50
19
19
14
12
11
11
11
11
11
8
8
7
6
6
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
279

* 5 samenwerkingen tussen 2 verschillende uitgevers zijn hierbij apart geteld.
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Figuur 3.5
Nederlandse uitgever
Querido (Amsterdam)
De Bezige Bij (Amsterdam)
Lemniscaat (Rotterdam)
Prometheus (Amsterdam)
Manteau (Antwerpen)
Anthos (Amsterdam)
N.v.t.
Oogachtend (Leuven)
Atlas (Amsterdam)
Atlas Contact (Amsterdam)
Contact (Amsterdam)
Cossee (Amsterdam)
De Arbeiderspers (Amsterdam, etc.)
Lannoo (Tielt)
De Eenhoorn (Wielsbeke)
Meulenhoff (Amsterdam)
Rubinstein (Amsterdam)
De Geus (Amsterdam)
Gottmer (Haarlem)
Augustus (Amsterdam)
Bert Bakker (Amsterdam)
Clavis (Hasselt, etc.)
Leopold (Amsterdam)
Van Oorschot (Amsterdam)
De Fontein (Utrecht)
Historische Uitgeverij (Groningen)
Houtekiet (Antwerpen)
Nijgh & Van Ditmar (Amsterdam)
Ambo | Anthos (Amsterdam)
Bries (Antwerpen)
CPNB (Amsterdam)
Lebowski (Amsterdam)
Podium (Amsterdam)
Scratch! (s.l.)
Totaal aantal publicaties verschenen bij
uitgevers*

Aantal vertaalde boeken bij Nederlandse
uitgeverij
33
27
22
21
18
17
15
12
11
10
10
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
317

* 5 samenwerkingen zijn hierbij apart geteld.
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Recentheid en genres
De meeste vertalingen bestaan uit recente Nederlandse titels van na 2003. Het grootste gedeelte
van de Nederlandstalige werken verscheen in 2014. In totaal werden er tussen 2009 en 2018 31
werken van vóór het jaar 2000 vertaald naar het Frans, waarvan Lof der zotheid (1511) van
Erasmus de oudste titel was. Wanneer we in de periode 2009-2018 per jaar bekijken hoe recent
de Nederlandse titels in vertaling zijn, dan valt op dat er in 2009 en in 2011 een grotere
tijdsafstand zit tussen het jaar van de oorspronkelijk publicatie van een werk en de Franse
vertaling (zie figuur 3.6).218 De verklaring hiervoor is de uitgave van het bovengenoemde werk
van Erasmus, dat in de bestudeerde periode twee drukken beleefde: de eerste was in 2009 en de
tweede in 2011 (overigens kwam de eerste Franse vertaling van het werk in 1964 uit219). In
2009 werden er bovendien twaalf werken uit het Nederlands vertaald die oorspronkelijk vóór
het jaar 2000 waren gepubliceerd, waaronder Het tankschip (1942) van Willem Elsschot, Nooit
meer slapen (1966) van Willem Frederik Hermans en De reis naar het kind (1989) van Vonne
van der Meer. In 2011 verschenen er vier vertalingen van Nederlands werk van vóór de
eenentwintigste eeuw, waaronder Het Achterhuis van Anne Frank (1991, bewerkt en aangevuld
door Otto H. Frank en Mirjam Pressler).220

Figuur 3.6: Gemmiddeld aantal jaren tussen
publicatie oorspronkelijk werk en vertaling
(2009-2018)
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Cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de vertalingendatabase van het Nederlands Letterenfonds.
‘Vertalingendatabase Nederlands Letterenfonds’,
https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zoeken, (geraadpleegd op 20 november 2018).
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Wanneer we de vertaalde genres onder de loep nemen, dan zien we dat veruit het
grootste deel van de vertalingen uit fictie bestaat: dat genre kwam in totaal 160 keer voor (zie
figuur 3.7).221 Opnieuw zien we hier de opkomst van kinder- en jeugdliteratuur, die met 104
vertalingen naar het Frans de tweede plek inneemt. Non-fictie is zestig keer vertaald en neemt
de op twee na hoogste plek in. Fictie is binnen de algehele boekproductie het vaakst
voorkomende genre, zo blijkt uit eerdere studies.222 In dat opzicht is het logisch dat dit genre
ook het meest wordt vertaald. Kinder- en jeugdliteratuur heeft, zoals we in hoofdstuk 1 zagen,
een steeds groter aandeel in de wereldwijde boekproductie.223 Ook per jaar zien we dat Fictie
en Kinder- en Jeugdliteratuur vaak het grootste aandeel hebben in het aantal vertalingen naar
het Frans (zie figuur 3.8).224 Het genre Kinder- en jeugdliteratuur vertoont een opvallende piek
in het jaar 2013. Toen verschenen er zeventien vertalingen uit dit genre terwijl dat het jaar
ervoor nog vier vertalingen waren. Dit komt onder andere doordat er in dat jaar een bundel met
vijf Polleke-boeken verscheen, geschreven door Guus Kuijer. De bundel heb ik als vijf losse
titels gerekend, omdat het om vijf oorspronkelijk Nederlandse werken gaat. Wanneer ik de
bundel als één werk zou rekenen, zou het aantal Kinder- en jeugdboeken in 2013 dus iets lager
zijn uitgevallen.
Genres als Sprookje, Stripverhaal, Reisliteratuur en Toneelstuk komen bijna niet voor.
Eerder in deze scriptie zagen we dat bepaalde genres op een groter publiek zijn gericht en andere
genres juist op een smal publiek. Poëzie en Toneel zijn voorbeelden van genres die door een

Figuur 3.7: Vertaalde genres
in de periode 2009-2018
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beperkte kring worden gelezen. Fictie is voor een breder publiek toegankelijk, en bovendien is
het de vraag wat er wel en niet onder fictie valt. Het is een breed genre waar verschillende
subgenres onder geplaatst kunnen worden (roman, autofictie, thriller, science fiction, young
adult, et cetera). Deze verdeling in de toegankelijkheid van verschillende genres, is terug te zien
in de figuur 3.7.

Subsidiëring vanuit het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de
Letteren
Na de algemene trends in de vertalingen van het Nederlands naar het Frans uit de periode 20092018 te hebben besproken, kijk ik nu specifiek naar hoeveel en wat voor boeken door het
Letterenfonds werden gesubsidieerd. Ik bekijk ook kort de subsidiëring van het Vlaams Fonds
voor de Letteren, omdat dit fonds tevens participeert in de literaire campagne en bovendien
bekijk ik de vertaalstroom van Nederland én Vlaanderen naar Frankrijk. De nadruk ligt echter
op het Letterenfonds, aangezien zij een groter aandeel hebben in de literaire strategie.
In figuur 3.9 zien we hoe veel boeken het Letterenfonds subsidieerde, aangegeven in
percentages van het totaal.225 Figuur 3.10 toont de absolute aantallen van gesubsidieerde
boeken.226 In beide grafieken zien we vanaf 2013 een stijgende lijn in het aantal subsidies van
Nederlandse vertalingen naar het Frans. Wat daarna opvalt is met name de daling van het aantal
subsidies in het jaar 2017: zowel absoluut als relatief werden er toen fors minder subsidies
verstrekt dan voorheen, terwijl de literaire strategie twee jaar daarvoor was opgezet.
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De Polleke-bundel wordt hier als één subsidiëring geteld. Cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de
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Figuur 3.10: Ontwikkeling van het aantal
gesubsidieerde vertalingen door het Letterenfonds in
de periode 2009-2018
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Figuur 3.9: Ontwikkeling van het percentage
gesubsidieerde vertalingen door het Letterenfonds in
de periode 2009-2018
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figuur 3.11: Percentage gesubsidieerde vertalingen
door Letterenfonds in de periode 2009-2018
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Bas Pauw geeft als mogelijke verklaring hiervoor dat uitgevers de aanvraag voor een
vertaalsubsidie van een oorspronkelijk Nederlands werk uitstellen zodra ze weten dat er een
campagne in aantocht is.227 Een grootschalige literaire campagne als Les Phares du Nord
ondersteunt Franse uitgevers namelijk in hoge mate bij het promoten van Nederlandse
vertalingen. Bovendien had het Letterenfonds kort daarvoor, in 2016, grote inspanningen
geleverd op de Frankfurter Buchmesse. 2017 wordt daarom ook wel als een ‘tussenjaar’ gezien
door het Letterenfonds.228 In 2018 stijgt de lijn direct weer en dat gebeurt met hoge snelheid.
De literaire campagne, die in januari 2018 begon, is hiervoor een waarschijnlijke verklaring.
Van het totaal aantal vertalingen dat verscheen tussen 2009 en 2018, werd 31% (113 titels) door
het Letterenfonds gesubsidieerd (zie figuur 3.11).229
De vier meest door het Letterenfonds gesubsidieerde genres zijn fictie, non-fictie,
kinder- en jeugdliteratuur en poëzie. In figuur 3.12 is te zien hoe de subsidiëring van deze genres
zich in de gegeven periode ontwikkelde.230 Weer valt hier de prominente rol van kinder- en
jeugdliteratuur op: zowel in 2011 als in 2013 is er een piek in de subsidiëring van dit genre te
bespeuren. Het was in beide jaren het meest gesubsidieerde genre door het Letterenfonds. In
2012 ging er daarentegen geen enkele subsidie naar kinder- en jeugdliteratuur, maar er
verschenen in dat jaar volgens de database ook maar vier titels in het genre. Over het algemeen

Figuur 3.12: Ontwikkeling van gesubsidieerde genres door
het Letterenfonds in de periode 2009-2018 in percentages
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(geraadpleegd op 20 november 2018).
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is fictie het meest gesubsidieerde genre, met een piek in 2010 en in 2014. Het aantal subsidies
voor non-fictie en poëzie schommelt: er zijn hier en daar (kleine) pieken te bespeuren en op
andere momenten wordt er (vrijwel) niets gesubsidieerd uit deze genres. Dit soort fluctuaties
hebben onder meer te maken met het lage aantal publicaties dat in deze genres verschijnt.
Onder de gesubsidieerde auteurs bevinden zich gevestigde namen (Adriaan van Dis,
Arnon Grunberg, Margriet de Moor) die zich al langer in het literaire veld bevinden. Van
sommige auteurs kan het oeuvre zelfs als klassiek worden beschouwd (Willem Frederik
Hermans, Gerard Reve). Maar er werden ook auteurs van debuutromans gesubsidieerd
(Lieveling van Kim van Kooten, Het Smelt van Lize Spit en De consequenties van Niña
Weijers). Het Fonds maakt in zijn subsidiëring dus geen onderscheid tussen de twee
tegengestelde polen in het literaire veld: de ervaren, reeds erkende auteurs en de nieuwkomers
die het veld veranderen door een nieuwe positie in te nemen. Dit komt overeen met de strategie
van het Letterenfonds om een zo breed mogelijk aanbod aan literatuur te subsidiëren, zoals aan
bod kwam in hoofdstuk 2. Over het algemeen ligt de nadruk wel op recent verschenen,
hedendaagse literatuur. Er bevindt zich een aantal oudere Nederlandse werken tussen de boeken
die werden gesubsidieerd, waaronder De eilanden (1952) van A. Albert, Op weg naar het einde
(1963) van Gerard Reve, In dépôt (1964) van Philip Mechanicus, Nooit meer slapen (1966) van
Willem Frederik Hermans en Verplaatste tafels (1969) van K. Schippers. Reve en Hermans zijn
binnen het Nederlandse taalgebied erkende auteurs, maar zij zijn gek genoeg niet veel vertaald
naar het buitenland.231 Wellicht was dit een reden voor het Letterenfonds om de vertaling van
bovenstaande titels te subsidiëren. Voor de rest zijn de gesubsidieerde vertalingen veelal
gepubliceerd na het jaar 2000, en met name uit de periode 2010-2015 werden er veel boeken
gesubsidieerd.
Verder valt op dat vrijwel alle gesubsidieerde titels oorspronkelijk in Nederland zijn
verschenen: van de 113 titels die het Letterenfonds subsidieerde in de gegeven periode werden
100 titels uitgegeven bij een Nederlandse uitgever. Slechts één keer werd er een titel
gesubsidieerd die oorspronkelijk in België verscheen. In de overige gevallen was het land van
de oorspronkelijke publicatie niet bekend of niet van toepassing (in het geval van samengestelde
dichtbundels). Dit betekent niet dat het Letterenfonds geen Vlaamse auteurs subsidieert;
Vlaamse auteurs worden namelijk dikwijls bij Nederlandse uitgevers gepubliceerd. Het geeft
wel aan dat de Franse vertalingen die door het Letterenfonds gesubsidieerd worden
voornamelijk uit Nederland komen en niet uit Vlaanderen. De vertalingen vanuit het Vlaamse
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Figuur 3.14: Ontwikkeling van het aantal
gesubsidieerde vertalingen door Vlaams Fonds voor de
Letteren in de periode 2009-2018
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Figuur 3.15: Ontwikkeling van het percentage
gesubsidieerde vertalingen door het Vlaams Fonds
voor de Letteren in de periode 2009-2018
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Figuur 3.16: Percentage vertalingen gesubsidieerd door
het Vlaams Fonds voor de Letteren
in de periode 2009-2018
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literaire veld zullen dan ook vaker door het Vlaams Fonds voor de Letteren worden
ondersteund.
Bovenstaande grafieken geven meer informatie over de subsidiëring van het Vlaams
Fonds voor de Letteren. Meestal was het percentage gesubsidieerde vertalingen vanuit het
Vlaamse fonds lager dan dat vanuit het Nederlandse fonds, maar in 2011 en in 2014
subsidieerden de fondsen een precies even groot aandeel van de vertalingen Nederlands-Frans.
In 2011, 2014 en 2017 waren de subsidieverstrekkingen in absolute aantallen gelijk. Alle
grafieken, zowel die van het Nederlandse als die van het Vlaamse fonds, bevatten een stijgende
trendlijn. Over de hele periode ondersteunde het Vlaams Fonds voor de Letteren minder dan
het Nederlands Letterenfonds: 18% tegenover 31%. Hierbij moet weer worden genoemd dat
het mogelijk is dat de database van het Letterenfonds die ik heb gebruikt, minder vertalingen
uit Vlaanderen dan uit Nederland bevat. Opvallend is dat het Vlaams Fonds voor de Letteren
relatief veel vertalingen subsidieerde van titels die oorspronkelijk in Nederland werden
uitgegeven, namelijk 28 titels tegenover 33 titels die oorspronkelijk in Vlaanderen verschenen.
De in Nederland verschenen titels die het Vlaamse fonds subsidieerde, waren meestal wel van
Vlaamse auteurs. Bijvoorbeeld Griet Op de Beeck, Stefan Brijs, Stefan Hertmans, Lize Spit en
Annelies Verbeke.

Conclusie
In de analyse van de verzamelde data trekt er een aantal zaken de aandacht. De twee meest
vertaalde auteurs, Pieter Aspe en Tom Lanoye, zijn gevestigde auteurs uit Vlaanderen. Beide
auteurs kregen in binnen- en buitenland veel publiciteit dankzij literaire (vertaal)prijzen,
filmadaptaties van boeken en succes in het Engelse taalgebied. De Franstaligheid van de auteurs
speelt mogelijk ook een rol bij hun succes in Frankrijk. Pieter Aspe kan met zijn misdaadreeks
worden beschouwd als een auteur met een groot economisch kapitaal, terwijl Tom Lanoye een
groter symbolisch kapitaal bezit vanwege zijn publicaties van literaire romans, poëzie en
toneelstukken.
Wat betreft de vertalers en de uitgevers, viel het op dat een groot deel van de vertalingen
geconcentreerd was over een kleine groep actoren. Het zijn hoofdzakelijk gevestigde Franse
uitgevers die Nederlandse vertalingen publiceren, met als belangrijkste drie Actes Sud,
Gallimard en Albin Michel. Van Actes Sud en Gallimard zagen we eerder in deze scriptie al
dat het belangrijke spelers zijn op het gebied van het uitgeven van Nederlandstalige literatuur.
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie bespraken we dat Nederlandse literatuur in Frankrijk
meestal bij literaire uitgevers verschijnt, omdat die zich zowel op binnen- als buitenlandse
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literatuur richten. Dat beeld wordt hier bevestigd, omdat Actes Sud en Gallimard als literaire
uitgevers kunnen worden beschouwd. De plaats van Albin Michel (een iets commerciëlere
uitgever) in dit rijtje is hoofdzakelijk te danken aan de serie van Pieter Aspe die bij deze uitgever
verscheen.
Inhoudelijk werd er veel recente, hedendaagse literatuur vertaald. Fictie en kinder- en
jeugdliteratuur waren de meest vertaalde genres in de onderzochte periode. De opkomst van
kinder- en jeugdliteratuur, die reeds in andere studies werd opgemerkt, wordt hierdoor
bevestigd op meerdere manieren: er bevinden zich verschillende kinderboekenschrijvers tussen
de meest vertaalde auteurs in de periode 2009-2018 en uitgevers van kinderboeken als L’école
des Loisirs aan de Franse zijde en Lemniscaat aan de Nederlandse zijde staan relatief hoog in
het overzicht van uitgevers waar de meeste vertaalde titels verschenen. De genres Fictie en
Kinder- en Jeugdliteratuur werden tevens het meest gesubsidieerd door het Letterenfonds,
samen met non-fictie en poëzie. Wanneer we de ontwikkeling van het aantal verstrekte
subsidies van het Letterenfonds bekijken over de gegeven periode, zien we dat er zowel relatief
als absoluut meer subsidies worden verstrekt aan vertalingen naar het Frans vanaf 2013, dus al
vóór de implementatie van de literaire strategie. Na een daling in 2017, stijgt de lijn verder in
2018.
Over het algehele aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans valt te zeggen
dat er vanaf 2015, het moment van de implementatie van de literaire strategie, een lichte stijging
plaatsvindt in het aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans. In 2018 daalt de grafiek
lichtelijk, maar dit komt waarschijnlijk doordat niet alle verschenen vertalingen direct in de
database worden opgenomen. Ik verwacht dan ook dat het aantal voor 2018 in de loop van de
tijd nog zal stijgen. Er is echter geen ‘explosie’ aan vertalingen waar te nemen, zoals in 2003
het geval was toen Nederland en Vlaanderen gastland waren op de Salon du Livre. De stijgende
lijn die valt waar te nemen, past binnen de bandbreedte van het toch al schommelende aantal
vertalingen na 2009, het moment dat de snelle groei aan vertalingen stagneerde.
Ik verwacht dat deze groei wel duurzamer zal zijn dan vorige pieken, gezien de grote
inspanningen die er op dit moment worden geleverd om Nederlandse literatuur in Frankrijk te
promoten. Bovendien beogen de ambassade en het Letterenfonds een duurzame groei in plaats
van een hoge, maar korte piek in het aantal vertalingen Nederlands-Frans. Er is bewust niet
gekozen voor een hoge inzet op een kort moment, zoals bij een gastlandschap op Livre Paris
het geval is, maar voor inspanningen om de Nederlandse literatuur door heel Frankrijk en op
langere termijn te promoten. Bovendien zal het effect van de campagne Les Phares du Nord pas
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over enkele jaren beter zichtbaar zijn, waardoor het reëel is dat de lijn de komende jaren verder
zal stijgen.
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Hoofdstuk 4: De receptie van Nederlandse fictie in
Frankrijk (2009-2018)
« Aux Pays-Bas, nous sommes comme ça : assez terre à terre, soudés car en lutte contre notre
terre (contre la mer) : contrairement aux Français, on ne se prend pas au sérieux. »232

- Yvonne Pétrequin, vertaalster Nederlands-Frans

Methode
In het vorige hoofdstuk heb ik de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk in
de periode van 2009 tot en met 2018 bekeken. In dit vierde en laatste hoofdstuk van mijn
onderzoek, richt ik me op de receptie van Nederlandse literatuur (literatuur uit Nederland en
Vlaanderen) in de geschreven Franse pers. Door ook de receptie van de Nederlands-Franse
vertalingen te bespreken, ontstaat er een duidelijker beeld van de huidige positie van
Nederlandse literatuur in Frankrijk. Wellicht wordt er sinds de inspanningen van de
Nederlandse ambassade en het Nederlands Letterenfonds meer geschreven over Nederlandse
literatuur, of wordt er inhoudelijk dieper op ingegaan. Via de internationale krantendatabase
LexisNexis heb ik gezocht naar artikelen waarin de boektitels uit het vorige hoofdstuk werden
genoemd. Om het corpus behapbaar te maken, heb ik alleen de receptie van de titels uit het
genre ‘fictie’ onderzocht. De zoekopdrachten heb ik uitgevoerd door te zoeken op de Franse
titel van het boek en de achternaam van de auteur. Voor Het Smelt van Lize Spit zocht ik
bijvoorbeeld als volgt: “Débâcle” and Spit. Ik zocht op artikelen die werden gepubliceerd tussen
het jaar van publicatie van de vertaling en de huidige datum. Ten slotte zocht ik uitsluitend op
Franstalige bronnen (“All French news”).
Bij het verzamelen van de data heb ik onderscheid gemaakt tussen mentions en
besprekingen. Bij een mention wordt de betreffende titel alleen genoemd, maar wordt er
inhoudelijk niet of nauwelijks op ingegaan. Dit komt onder andere voor in aankondigingen van
nieuw beschikbare titels of aanstaande evenementen in Franse bibliotheken, maar ook in
voorselecties van literaire prijzen. Een bespreking is een meer inhoudelijk artikel over een boek.
Soms betreft het alleen een korte samenvatting van de inhoud, maar vaak wordt er ook een
waardeoordeel aan het boek gegeven (zoals bij een recensie), of wordt de auteur bevraagd op

Dougnac, Sophie. (8 maart 2014) ‘Yvonne dans son jardin de mots; (…)’, in: L’Est Républicain, via
LexisNexis, http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 9 januari 2019).
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inhoudelijke aspecten van het boek. Bij het tellen van de mentions van een titel heb ik zowel
Franse als niet-Franse kranten meegerekend. Soms kwam hetzelfde artikel meerdere keren in
de database voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer verschillende regionale kranten eenzelfde
artikel publiceren dat afkomstig is van een persbureau. Ook kwam het voor dat een artikel uit
een bepaalde krant twee keer in de database staat doordat het ook online werd gepubliceerd
(bijvoorbeeld bij Le Monde en Le Monde.fr). Ik heb dit telkens als verschillende mentions
gerekend. Op deze manier krijg ik een zo duidelijk mogelijk beeld van de mate waarin
Nederlandse titels bekend zijn aan de andere kant van de grens. Overigens werden herdrukken
van vertalingen in hoofdstuk drie als een aparte vertaling geteld, maar in dit hoofdstuk doe ik
dat niet. Ik zou dan twee keer dezelfde zoekopdracht moeten uitvoeren en dezelfde resultaten
dubbel meetellen. Echter, als de herdruk een andere titel had dan de eerdere druk(ken), dan
voerde ik wel een nieuwe zoekopdracht uit en ook als de eerste druk vóór mijn
onderzoeksperiode was, telde ik de herdruk wel mee. Wat betreft de besprekingen heb ik
strengere eisen gesteld: daarbij heb ik alleen Franse kranten en dagbladen meegeteld en de
artikelen die vaker voorkwamen in de database heb ik één keer meegerekend. Een voordeel van
deze methode is het meer overzichtelijk maken van het receptieonderzoek en het toespitsen op
Frankrijk; het gebied waar dit onderzoek zich op richt. Een nadeel is dat het aantal mentions en
het aantal besprekingen uiteenlopend kunnen zijn. De mentions zullen dan ook hoofdzakelijk
worden gebruikt voor het opmerken van globale tendensen in de receptie. De besprekingen
worden niet alleen in kwantitatief opzicht, maar ook in kwalitatief opzicht bestudeerd.
Voor een kwantitatieve analyse van de besprekingen, heb ik de artikelen gecategoriseerd
op basis van acht verschillende typen, die zijn ontleend aan een receptieonderzoek van Martijn
ter Haar233:

1) Stuk dat geheel is geweid aan één specifiek werk
2) Stuk dat meerdere besprekingen bevat
3) Signalering van een werk
4) Overlijdensbericht van een auteur
5) Persbericht
6) Interview
7) Stuk dat is geschreven door de auteur van het werk
8) Anders
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Naast het type artikel is ook een aantal andere gegevens genoteerd: de titel, de voor- en
achternaam van de auteur, de krant of het tijdschrift waarin het artikel verscheen, de lengte van
(de relevante passage) van het artikel, de datum waarop het artikel werd gepubliceerd en er is
genoteerd of het artikel wel of geen evaluatieve opmerkingen bevat. Deze gegevens zijn, samen
met de mentions, verwerkt in Excel en de artikelen met inhoudelijke besprekingen zijn
opgeslagen. Voor de kwalitatieve analyse heb ik een close reading gedaan van een selectie van
dertig besprekingen. Hiervoor heb ik alleen recensies meegeteld met evaluatieve opmerkingen
en van minimaal vierhonderd woorden lang. In dit hoofdstuk ga ik er niet op in of de evaluatieve
opmerkingen positief of negatief van aard zijn, omdat veruit de meeste besprekingen positief
waren (anders zal het voor een Franse krant ook niet de moeite waard zijn om een buitenlandse
titel te recenseren). Ik heb ervoor gekozen om me bij de close reading te focussen op vijf
specifieke aspecten: opmerkingen over de auteur (literaire context), opmerkingen over het decor
(culturele context), opmerkingen over de thematiek, evaluatieve uitspraken en de categorisering
van het genre.
Dit hoofdstuk begint met een kwantitatieve analyse van alle vertalingen in het genre
‘fictie’, waarbij ik vragen beantwoord als: Hoeveel werd er in de periode van 2009 tot en met
2018 over vertaalde Nederlandse fictie geschreven in de Franse pers? Is de aandacht in de loop
van deze periode toegenomen? Welk type artikelen werden veelal gewijd aan Nederlandse
literatuur? In welke kranten of tijdschriften verschenen de artikelen? Wat is de gemiddelde
lengte van een inhoudelijke bespreking en werden er ook evaluatieve opmerkingen in de
besprekingen opgenomen? Werden de besproken werken ook gesubsidieerd door het
Nederlands Letterenfonds of het Vlaams Fonds voor de Letteren? Het antwoord op deze laatste
vraag geeft aan of vertalingen ook op ‘eigen’ kracht aandacht kunnen verwerven, of dat hulp
vanuit de literaire fondsen hierbij noodzakelijk is. Vervolgens ga ik in op de inhoudelijke
besprekingen, de recensies. Daarbij zal onder meer aan het licht komen wat er in Frankrijk zoal
wordt gewaardeerd aan Nederlandse literatuur, welk beeld er in Frankrijk bestaat van
Nederlandse auteurs en literatuur en welke thematieken de besproken vertalingen behandelen.
Een overzicht van alle gegevens en artikelen die zijn gebruikt voor dit hoofdstuk, is te vinden
in bijlage van deze scriptie.

Kwantitatieve analyse van de receptie
Aangezien er zowel in de secundaire literatuur als in het rapport van Suzanne Elias uit 2015
wordt benadrukt dat er nog heel wat schort aan de aandacht voor Nederlandse literatuur in de
Franse pers, had ik verwacht dat de Nederlandse literatuur vrijwel onopgemerkt zou blijven in
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Frankrijk. Tegen mijn verwachting in bleek de Nederlandse literatuur helemaal niet
onopgemerkt te blijven in Frankrijk. Verreweg de meeste vertalingen uit het genre ‘fictie’ die
tussen 2009 en 2018 werden gepubliceerd, werden minstens één keer (maar meestal veel vaker)
genoemd in de Franse pers: namelijk 84%. Ook werden er vaker dan verwacht inhoudelijke
besprekingen gepubliceerd over Nederlandse vertalingen, dit betrof 63% van het totaal aantal
fictie-vertalingen.
Voordat we het verloop van het aantal besprekingen door de jaren heen onder de loep
nemen, is het nuttig om opnieuw te bekijken hoe veel fictie er werd vertaald in de periode van
2009 tot en met 2018. Dit heeft uiteraard invloed op het aantal besprekingen van Nederlandse
literatuur in Franse kranten en tijdschriften. Uit de data die ik voor hoofdstuk 3 verzamelde,
blijkt dat er in de periode van 2009 tot en met 2018 in totaal 135 vertalingen binnen het genre
fictie werden gepubliceerd (de herdrukken niet meegerekend).
In figuur 4.1 is te zien hoe dit aantal over de periode verdeeld was.234 Wat voornamelijk
opvalt is dat er in 2012, na een lichte stijging, een grote daling plaatsvindt in het aantal
vertalingen. In hoofdstuk 3 zagen we eenzelfde soort patroon voor het totaal aantal vertalingen.
In 2013 stijgt de grafiek weer, maar vanaf 2014 blijft het aantal vertalingen op een lager niveau
constant. Wat betreft het genre fictie is er dus geen opmerkelijke verandering te bespeuren na
2015, het jaar dat de literaire strategie werd opgezet. Het totaal aantal vertalingen steeg na 2015
echter wel iets harder.
Van de totale 135 fictie-vertalingen, werden er 113 genoemd in 824 artikelen en 85
werden er inhoudelijk besproken in 223 artikelen. Figuur 4.2 en 4.3 tonen een overzicht van de

Figuur 4.1: Aantal vertalingen Nederlands-Frans in
het genre fictie in de periode 2009-2018
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vijftien meest genoemde en meest besproken Nederlandse titels. In beide tabellen staat Herman
Koch bovenaan met zijn bestseller Het diner. In de Franstalige kranten werd deze titel maar
liefst 83 keer genoemd tussen 2009 en 2018. Wat meespeelt bij dit hoge aantal mentions is dat
deze roman twee keer in het buitenland is verfilmd: in Amerika en in Italië. Hiervan verschenen
veel besprekingen, waarbij Kochs roman uiteraard werd genoemd. Inhoudelijk werd de roman
zestien keer besproken in Franse kranten en tijdschriften. De roman En mer van Toine Heijmans
kwam in beide tabellen op de tweede plaats. Dit boek won in 2013 de Prix Médicis étranger,
een prestigieuze literaire prijs in Frankrijk. Jaarlijks bekroont de jury daarmee de beste vertaalde
roman.235 De boektitel werd 77 keer genoemd in Franstalige kranten, bijvoorbeeld in recensies
maar ook in lijsten met nominaties voor de Prix Médicis Étranger en in persberichten over het
winnen van de prijs. Opvallend is dat Pieter Aspe en Tom Lanoye, de meest vertaalde auteurs
tussen 2009 en 2018, hier geen prominente plek hebben. In de tabel met mentions zijn beide
auteurs afwezig en in de tabel met besprekingen staan ze wat verder onderaan.

Kort, Sebastiaan. (12 november 2013) ‘Prix Médicis étranger voor Toine Heijmans’, in: NRC Handelsblad,
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/12/prix-medicis-etranger-voor-toine-heijmans-a1467846, (geraadpleegd op
16 januari 2019).
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In figuur 4.4 is het jaarlijks aantal besprekingen weergegeven in absolute aantallen.236 In 2012
werden de minste vertalingen besproken, wat logisch te verklaren is doordat er in dat jaar ook
de minste vertalingen in het genre fictie verschenen. Het jaar 2013 vormt daarentegen een piek.
Dit komt enerzijds door het relatief hoge aantal fictie-vertalingen dat dat jaar verscheen
(zeventien titels), en anderzijds is de piek te verklaren doordat de Prix Médicis étranger dat jaar
werd toegekend aan Toine Heijmans met En mer (Op zee). In totaal werden er tien artikelen
gewijd aan het boek. Deze verschenen zowel in landelijke kranten (bijvoorbeeld Le Monde) als
in regionale kranten (zoals Ouest-France) en in weekbladen als L’Express. Met het winnen van
deze prijs heeft Heijmans niet alleen symbolisch kapitaal verworven in Frankrijk, maar ook
journalistiek kapitaal: aandacht in de Franse pers en daarmee naamsbekendheid in het land.
Daarnaast ging er dat jaar veel aandacht uit naar Villa avec piscine (Zomerhuis met zwembad)
van Herman Koch. In 2011 werd Koch al succesvol ontvangen in Frankrijk met Le dîner (Het
diner), dat zestien keer werd besproken (hierdoor vertoont de grafiek in figuur 4.1 ook een piek
in 2011). Villa avec piscine kwam in elf artikelen voor. In 2018 gaat de grafiek ook omhoog,
waarschijnlijk omdat in dat jaar de literaire campagne Les Phares du Nord startte, waarbij het
gastlandschap van Nederland en Vlaanderen op onder andere La Comédie du Livre (mei 2018)
in Montpellier veel aandacht in de pers opleverde en daarmee nieuwe Nederlandstalige auteurs
in Frankrijk onder de aandacht bracht.
236
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Figuur 4.4: Totaal aantal jaarlijkse besprekingen van
Nederlandse vertalingen in de periode 2009-2018
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Figuur 4.5: Percentage besproken boeken van het
totaal aantal jaarlijks verschenen vertalingen in de
periode 2009-2018
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Wanneer we bekijken welk deel van het totaal aantal jaarlijks verschenen vertalingen
inhoudelijk in de Franse pers werd besproken (figuur 4.5), zien we dat er in de periode van 2009
tot en met 2018 vrijwel nooit minder dan vijftig procent van de verschenen boeken werd
besproken.237 Oftewel: per jaar werd bijna altijd meer dan de helft van de vertalingen die
verschenen besproken. Alleen in 2012 lag het percentage lager, toen was het 38 procent. Vooral
in 2014 werd een groot deel van de gepubliceerde vertalingen besproken: maar liefst 91%. De
trendlijn in de grafiek toont aan dat er een lichte stijging heeft plaatsgevonden in het aandeel
237
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van de vertalingen dat in de Franse pers besproken wordt. Deze stijging toont niet per se aan
dat de aandacht voor Nederlandse literatuur daadwerkelijk is toegenomen, mede doordat het
aantal fictie-vertalingen in de bestudeerde periode afnam. Bovendien is in figuur 4.3 te zien dat
het jaarlijkse aantal besprekingen over de gehele periode gemiddeld genomen ongeveer gelijk
blijft. Na 2015 is er dus geen opmerkelijke verandering te bespeuren in het aantal besproken
vertalingen, maar beide grafieken tonen wel een stijgende lijn aan het eind. In 2018 nemen dus
zowel het absolute als het relatieve aantal besprekingen toe.

De besprekingen verschenen in vijfenveertig Franse kranten en tijdschriften. De meeste
besprekingen verschenen in de nationale krant Le Monde, een van de belangrijkste kranten van
Frankrijk. Daarnaast verschenen er veel besprekingen in Le Point (een nationaal weekblad),
Ouest-France, Sud Ouest (regionale dagbladen) en L’Express (een nieuwstijdschrift dat
wekelijks wordt uitgebracht). De aandacht vanuit de Franse pers vindt dus plaats op een brede
schaal: zowel bij grote, gezaghebbende kranten als Le Monde die erkenning en
naamsbekendheid opleveren, als bij regionale kranten die aantonen dat er niet alleen in de
‘literaire hoofdstad’ aandacht is voor Nederlandse literatuur maar ook in de provincie.
Opvallend is dat de twee regionale dagbladen waarin de meeste recensies verschenen, allebei
bladen uit het westen van Frankrijk zijn. Wellicht hebben de provincies die, net als Nederland,
aan zee grenzen meer aandacht voor literatuur uit Nederland of uit het noorden in het algemeen
doordat ze zich makkelijker kunnen herkennen in het decor uit de romans. Iets wat daarop zou
kunnen wijzen, is dat Toine Heijmans werd uitgenodigd op het festival Livre & Mer in
Concarneau (Bretagne) na het winnen van de Prix Médicis Étranger. Dat is een festival dat
compleet is gewijd aan ‘maritieme literatuur’.238
Onder de besproken vertalingen waren er zevenentwintig (twintig procent van het totaal)
die door het Letterenfonds werden gesubsidieerd, en zestien (twaalf procent) die door het
Vlaams Fonds voor de Letteren werden gesubsidieerd. In 138 gevallen bevatten de artikelen
ook evaluatieve opmerkingen, dat is 62% van het totaal. De gemiddelde lengte van de
besprekingen was 321 woorden. Dit varieerde van korte aankondigingen van nieuw verschenen
werk, tot uitgebreide inhoudelijke artikelen of interviews van meer dan duizend woorden lang.
Van de 223 besprekingen pasten de meeste (namelijk 105 artikelen) bij het derde type artikel
zoals geïntroduceerd aan het begin van dit hoofdstuk: signalisation d’une oeuvre, oftewel het
signaleren van een nieuw verschenen werk. Deze artikelen bestonden vaak uit korte stukjes
‘À propos de Livre & Mer… Le rendez-vous littéraire du monde marritime’,
https://www.livremer.org/historique/, (geraadpleegd op 9 februari 2019).
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tekst met een hoofdzakelijk samenvattend karakter. Er werd hierin weinig aandacht besteed aan
het evalueren van boeken. Het op een na meest voorkomende type artikel kwam 82 keer voor
en was type één: document entièrement consacré à une oeuvre particulière (artikel dat geheel
is gewijd aan één specifiek werk). Dit waren langere besprekingen met meer inhoudelijke,
analyserende en dus ook evaluerende opmerkingen erin verwerkt. Dit laat zien dat de
Nederlandse vertalingen niet alleen op een oppervlakkige manier besproken werden, maar dat
er ook aanzienlijke ruimte aan werd besteed in de kranten en dat critici zich inhoudelijk in de
werken verdiepten. De overige types die in het corpus voorkwamen, waren 2) Artikel met
meerdere recensies, 5) Persbericht, 6) Interview en 8) Overig.
De meeste besprekingen gingen dus over een literair werk zelf, en niet over een
gebeurtenis rondom een auteur, al verschenen er wel verschillende besprekingen naar
aanleiding van het winnen van de Prix Médicis Étranger door Toine Heijmans in 2013. Ook is
de media-aandacht rondom het Nederlandse en Vlaamse gastlandschap op de Comédie du Livre
in Montpellier in 2018 noemenswaardig. Er werden vijf pagina’s over Nederlandstalige
literatuur geschreven in de Franse krant Le Monde (Pays-Bas, Belgique: Haut la littérature!),
waarin belangrijke Nederlandse en Vlaamse auteurs worden besproken en waarin kort een beeld
wordt geschetst van het Nederlandse literaire veld (de letterenfondsen, het CPNB, de
Kinderboekenweek).239 Artikelen over het gastlandschap verschenen ook in regionale kranten:
Un vent du Nord souffle sur Montpellier (in: Midi Libre)240, Les pays plats submergent la ville
(in: Midi Libre)241, Comédie du Livre: une 33e très néerlandophone (in: L’Indépendant).242 Het
grootste deel van de berichten die hierover verschenen bevatten geen inhoudelijke besprekingen
van literaire werken, maar wel veel mentions van Nederlandse en Vlaamse auteurs. Dit zorgde
dan ook voor een hoog aantal mentions van bepaalde auteurs die op het festival aanwezig waren
(zoals Herman Koch, Inge Schilperoord en Anna Enquist).

Kwalitatieve analyse van de besprekingen
Na een aantal trends te hebben bekeken in de receptie van de vertalingen in het genre ‘fictie’,
kijk ik nu op een meer inhoudelijke manier naar een selectie van dertig recensies. Deze dertig
recensies bevatten allemaal evaluatieve opmerkingen en zijn minstens vierhonderd woorden
239

Noiville (25 mei 2018), op. cit.
(25 mei 2018) ‘Un vent du nord souffle sur Montpellier’, in: Midi Libre, via LexisNexis,
http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 4 februari 2019).
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Di Collalanza, Astrid. (3 mei 2018) ‘Les pays plats submergent la ville’, in: Midi Libre, via LexisNexis,
http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 11 januari 2019).
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Mathot, Rosanne. (25 mei 2018) ‘Comédie du Livre: une 33 e très néerlandophone’, in: L’Indépendant, via
LexisNexis, http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 4 februari 2019).
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lang; het zijn over het algemeen diepgaande besprekingen van een boek. Opvallend is meteen
dat de besprekingen vrijwel gelijk verdeeld zijn over titels van Vlaamse en Nederlandse auteurs:
veertien van de besprekingen gingen over het werk van een Vlaamse auteur, tegenover zestien
besprekingen van Nederlands werk. Meestal benoemt de recensent ook of het om een
Vlaamse/Belgische auteur of een Nederlandse auteur gaat en in veel gevallen wordt eerder werk
van de betreffende schrijver genoemd: meestal gaat dit om titels die ook naar het Frans zijn
vertaald, maar een enkele keer wordt ook een onvertaalde titel aangehaald. Hoewel we in
hoofdstuk 1 zagen dat de identiteit van Nederlandse literatuur in Frankrijk vaak als
onherkenbaar en onduidelijk wordt omschreven, wordt er in de besprekingen toch regelmatig
verondersteld dat het oeuvre van een schrijver bekend is bij het lezerspubliek. Zoals in een
recensie van Les Boîtes en carton (Kartonnen dozen) van Tom Lanoye, dat opent met het
aanhalen van een eerder werk van hem: « On se souvient du bouleversant La Langue de ma
mère (2011), dans lequel un fils suivait l’inexorable effilochage du verbe et de l’être chez celle
qui l’avait mis au monde. »243 In een recensie van L’Homme sans maladie (De man zonder
ziekte) van Arnon Grunberg doet de recensent uitspraken waarmee hij het hele oeuvre van de
auteur karakteriseert:
Quelle que soit l’identité sous laquelle l’auteur se présente, ce qui rend nombre de ses
personnages fous est en même temps ce qui témoigne de leur démence : leur soif de trouver un
sens au monde et aux choses. Toute l’oeuvre d’Arnon Grunberg semble affirmer que la sagesse,
s’il y en avait une, consisterait à s’accommoder du chaos du monde. En attendre une
amélioration (l’optimisme béat perd les personnages du Bonheur attrapé par un singe [Actes
Sud, 2007], du Messie juif ou de Notre oncle [Héloïse d’Ormesson, 2007 et 2011]) est aussi
déraisonnable que se complaire dans un nihilisme mortifère (L’oiseau est malade, [Actes Sud,
2006]).244

Soms wordt er zelfs een heel duidelijk beeld van de Nederlandse literatuur neergezet, zoals
vertaalster Yvonne Pétrequin doet wanneer ze vertelt over een thriller die ze van het Nederlands
naar het Frans heeft vertaald:
« Noir, le polar n’est cependant pas dénué d’un humour, d’une ironie assez glaçante. “Une
marque de fabrique néerlandaise”, souligne la traductrice, qui cite à l’appui un autre auteur
contemporain, Herman Koch, auteur de l’excellent mais très dérangeant “Le dîner”. “Aux Pays-

Lebrun, Jean-claude. (27 juni 2013) ‘Tom Lanoye; (…)’, in: L’Humanité, via LexisNexis,
http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 8 januari 2019).
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Leyris, Raphaëlle. (7 november 2014) ‘Kafka de Bagdad à Dubaï’, in: Le Monde, via LexisNexis,
http://academic.lexisnexis.nl.ru.idm.oclc.org/, (geraadpleegd op 9 januari 2019).
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Bas, nous sommes comme ça : assez terre à terre, soudés car en lutte contre notre terre (contre
la mer) : contrairement aux Français, on ne se prend pas aux sérieux”. »245

De Nederlandse literatuur wordt hier gekarakteriseerd met een apart soort humor, een ijzige
ironie. Ook wordt de nuchtere en zelfrelativerende instelling van Nederlanders genoemd; een
eigenschap die de vertaalster waarschijnlijk vindt passen bij de toon van veel Nederlandse
auteurs. Het verwijzen naar een andere hedendaagse Nederlandse auteur gebeurde nog een
enkele keer vaker. Hierdoor raakt het Franse publiek beter bekend met hedendaagse
Nederlandse auteurs, en kan het bepaalde werken ook beter contextualiseren. Wel wordt er af
en toe ook opgemerkt dat een bepaalde auteur nog te onbekend is in Frankrijk, te onzichtbaar
in de boekhandel of er wordt opgemerkt dat het veel te lang heeft geduurd voordat de auteur
naar het Frans werd vertaald. Er is dus blijkbaar een sterke wil bij de Fransen om beter kennis
te leren maken met de Nederlandse literatuur. Zo schrijft een recensent over het werk van
Tommy Wieringa: « “La Maison engloutie”, son deuxième roman traduit en français, très
(beaucoup trop) discrètement parvenu aux tables de nos librairies, est somptueux. »246 In een
recensie over De Engelenmaker van Stefan Brijs wordt het ontbreken van een Franse vertaling
zelfs een misstand genoemd: « “Le faiseur d’anges” (...) a été traduit dans une dizaine de
langues. Manquait le français. Cette injustice faite aux lecteurs francophones est désormais
réparée. »247 Ook de onbekendheid van schrijfster Anne Provoost wordt opgemerkt en het
ontbreken van een Franse vertaling van haar werk wordt hier een lacune genoemd: “Anne
Provoost est néanmoins quasi-inconnue en France (...). Regarder le soleil répare une lacune
évidente, mais classe d’emblée son auteur parmi les écrivains exigeants dont la prose réclame
du temps (…). »248
Het leven en de carrière van de auteurs komen meestal kort aan bod in de recensies: Wat
doet de auteur naast het schrijven? Gaat het om een debutant of is het een ervaren auteur met
status? Is de auteur succesvol in binnen- en buitenland? Om wat voor een schrijfstijl of
thematiek staat de auteur bekend? Door dit soort vragen te beantwoorden zorgen recensenten
ervoor dat de Franse lezers de Nederlandse literatuur kunnen contextualiseren, in een groter
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geheel kunnen plaatsen. Met name door te bespreken welke literaire prijzen een auteur heeft
gewonnen, naar hoeveel talen zijn of haar werk is vertaald en hoeveel exemplaren er van een
boek zijn verkocht, geeft de recensent aan hoeveel symbolisch en economisch kapitaal de auteur
bezit en welke positie de auteur inneemt in het literaire veld; ofwel in de Wereldrepubliek der
Letteren. Wanneer een titel bij een prestigieuze uitgeverij of binnen een erkende literaire reeks
wordt gepubliceerd, is dit ook een indicator voor het symbolisch kapitaal van een auteur. In
vrijwel iedere recensie wordt dan ook de uitgeverij van de vertaling genoemd. De kwaliteit van
bepaalde auteurs wordt erkend met omschrijvingen als: ‘grande figure des lettres
néerlandaises’249 (over Margriet de Moor), ‘le grand écrivain néerlandophone’250 (over Erwin
Mortier) of ‘une star des lettres néerlandaises’251 (over Arnon Grunberg). Ook wordt er hier en
daar een vergelijking met een bekende naam gemaakt, zoals bij de prijswinnende roman van
Toine Heijmans: « “En mer” est une histoire “d’une très grande force, de qualité égale à celles
des auteurs anglophones sélectionnés, comme l’excellent roman de Patrick McGuinness, “Les
cent derniers jours” (Grasset) (...) », aldus de juryvoorzitter van de Prix Médicis étranger.252
Tom Lanoye wordt in verschillende artikelen vergeleken met Hugo Claus. Tommy Wieringa
krijgt grote erkenning door in een rijtje met prestigieuze auteurs te worden genoemd:

Le roman américain moderne repose sur cette ambition littéraire et morale (parfois gâchée par
un excès de naturalisme). En France, nul ne sait faire cela. Houellebecq s’y est essayé, mais
c’est plus un satiriste qu’un romancier. Les seuls à être parvenus ces dernières années à atteindre
le Graal de ce roman total seraient (sans prétention à l’exhaustivité) le Roberto Bolaño des
« Détectives sauvages », le Sebald d’« Austerlitz », le Coetzee de « Disgrâce » ou le Philip Roth
d’« Un homme ». Il conviendrait désormais de rajouter à cette liste le nom de Tommy
Wieringa.253

De vergelijking met grote, internationale namen van auteurs met een groot symbolisch kapitaal
geeft aan dat de Nederlandse literatuur in Frankrijk serieus wordt genomen en ertoe doet.
Als we kijken naar welke eigenschappen er in de recensies worden benadrukt en
gewaardeerd, valt op dat er vaak wordt gezegd dat de plot van de besproken roman goed in

Singer, Ariane. (25 mei 2018) ‘Dans “Au premier regard”, la romancière néerlandaise explore avec adresse la
fragilité des traces que laisse une première idylle vécue sans passion ; L’introspection douce selon Margriet de
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elkaar zit, bijvoorbeeld doordat meerdere vertelperspectieven elkaar afwisselen of doordat er
verschillende tijdlagen in de roman zitten. Dit gebeurde in een derde van de artikelen.
Recensenten benoemen dan ook vaak dat de roman kundig is geschreven. Wat betreft de toon
en de stijl van de romans, zien we dat subtiliteit en soberheid meerdere keren voorkomen,
respectievelijk zes en vier keer. Nederlandse literatuur is niet bombastisch, maar met een
sobere, soms alledaagse toon geschreven. Gerbrand Bakker is volgens een recensent een auteur
met een unieke stem: “Minimaliste, atone, proche du quotidien, voire du trivial, de ces riens qui
sont la vie (...).”254 De stijl van Arnon Grunberg werd ‘droog’ en ‘gewiekst’ genoemd en zijn
boeken worden gekenmerkt door “une drôlerie douloureuse à force de lucidité.”255 De
eigenschap ‘humor’ wordt ook veel benoemd in de artikelen en lijkt deel uit te maken van de
Hollandse nuchterheid, zoals werd gesteld in het bovengenoemde citaat van Yvonne Pétrequin.
In een ander artikel zegt Pétrequin weer dat de Nederlandse literatuur een eigenaardig soort
humor kent, “un humour très particulier, un peu caustique et grinçant.” 256 Het gaat om ironie,
cynisme, spot of zelfs zwarte, ‘knarsende’ humor. Het lijken juist deze typisch Nederlandse
literaire karakteristieken te zijn (sobere stijl, spottende humor, korte en kortdate zinnen) die de
Fransen intrigeren, omdat de Nederlandse literatuur daarin zo verschilt van de Franse literatuur.
In mijn interview met Bart Hofstede vertelde hij dat de helderheid waarmee Nederlandse
literatuur is geschreven, positief gewaardeerd wordt in het buitenland:
Het succes van de Nederlandstalige literatuur in Duitsland hangt samen met het feit dat er een
heel elegant, eenvoudig en helder Duits ontstaat als je een Nederlandstalig werk naar het Duits
vertaalt. Duitse schrijvers hebben de neiging om hele lange zinnen te maken die alsmaar
doorgaan en aan het eind een heleboel werkwoorden hebben. Ze gebruiken moeilijke woorden
en etaleren hun belezenheid, en de Fransen doen dat ook. Dan kun je je voorstellen dat als
boeken wel degelijk literaire kwaliteit hebben maar heel eenvoudig en helder geschreven zijn
en dus ook zo lezen, dat die gewaardeerd worden.257

De helderheid van de schrijfstijl werd ook meerdere keren in de recensies benoemd.
Tegelijkertijd worden er ook eigenschappen benadrukt die wel worden gezien als kenmerkend
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voor de Franse literatuur, zoals diepgang, eruditie, symboliek, subtiliteit, filosofische en
psychologische aspecten.
Dat brengt ons bij de thematiek van de besproken boeken. Eigenschappen die iets
zeggen over de plot of de thematiek van een boek, zijn bijvoorbeeld: aangrijpend, spannend,
intens, emotioneel en angstaanjagend. In veel gevallen hebben de boeken dan ook een heftig en
intens thema. Enerzijds gaat het om spannende boeken, thrillers of detectives, die draaien om
een moord, verdwijning of inbraak. Maar de romans kunnen ook op een andere manier een
zwaar of heftig thema bevatten. Zo zijn er boeken die gaan over oorlog (Oorlog en terpentijn,
Stefan Hertmans), geweld (Het Smelt, Lize Spit), eenzaamheid (De omweg, Gerbrand Bakker),
identiteit (of identiteitscrisis) (Caesarion, Tommy Wieringa), uitsluiting (Les conséquences,
Niña Weijers), verlies, rouw (Slapeloze nacht, Margriet de Moor), trauma, verraad (Tikkop,
Adriaan van Dis), ziekte en aftakeling (Sprakeloos, Tom Lanoye en Gestameld liedboek:
moedergetijden, Erwin Mortier). De subgenres die het meest voorkomen onder de fictieboeken
zijn ‘thriller’ en ‘psychologische roman’. Ook komt de combinatie van de twee genres voor,
dan is het een psychologische thriller. De toevoeging van psychologische inzichten aan een
spannende roman, geeft een roman meer diepgang en kan dan ook het verschil maken tussen
een boek met een hoog economisch kapitaal en een boek met een hoog symbolisch kapitaal.
Een psychologische thriller zal in Frankrijk dan ook sneller gewaardeerd worden dan een boek
dat gewoonweg een thriller is en psychologische aspecten van een boek worden vaak uitgelicht
in de recensies met bijvoorbeeld termen als ‘monologue intérieur’. Opvallend is ook dat
psychologische aspecten uit een roman regelmatig worden gelinkt aan freudiaanse termen als
‘driften’. Bijvoorbeeld: ‘Tout dans “La Tanche” (Belfond) réside dans la tension de cet homme
qui tente de ne pas céder à ses propres pulsions’ (recensie van Muidhond van Inge
Schilperoord), en: ‘(…) Verhaeghen restitue toute la violence de notre monde, nos pulsions et
nos passions’ (recensie van Omega minor van Paul Verhaeghen). De besproken boeken
bevatten veelal universele thema’s waarmee ieder mens in zijn of haar leven te maken krijgt.
Thema’s die niet noodzakelijk aan cultuur gebonden zijn en daardoor zowel binnen als buiten
Nederland en Vlaanderen herkend en gewaardeerd kunnen worden.
Tot slot heb ik gekeken naar hoe het decor of de culturele context van de boeken wordt
geschetst in de artikelen. De meeste boeken spelen zich af in Nederland of Vlaanderen, al
komen er ook verhalen voor die plaatsvinden in de Verenigde Staten, Australië, Engeland,
Spanje en het Midden-Oosten. In een paar gevallen wordt er een typisch beeld geschetst van de
Nederlandse of Vlaamse omgeving: « ces campagnes humides », « les polders » (recensie van
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Juni, Gerbrand Bakker)258, « C’est le plein hiver », « Sur les routes de la campagne flamande
gelée » (recensie van Het Smelt, Lize Spit)259 en « dans son village du nord des Pays-Bas où les
arbres gèlent en hiver » (recensie van Slapeloze nacht, Margriet de Moor). Dat eigenschappen
als ‘kou’ en ‘winters’ zo worden benadrukt in de recensies geeft aan dat de Fransen algauw de
associatie hebben met ‘le grand Nord’. Opvallend is ook dat Anna Enquist in een van de
recensies wordt vergeleken met Ingmar Bergman, een invloedrijke Zweedse filmregisseur: « Ça
pourrait être du Bergman. C’est du Bergman. (...) Elle écrit de la même façon qu’Ingmar
Bergman filme les pensées. »260 Tegelijkertijd komen er geen echte stereotyperingen of
overdrijvingen van de Nederlandse en Vlaamse cultuur voor. De recensent geeft vooral een
beschrijving van de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt, bijvoorbeeld op een boerderij,
in de polder, tussen de koeien. Behalve het winterse aspect, worden er geen andere specifieke
aspecten uit het decor uitgelicht. Besprekingen waarin het Nederlandse of Vlaamse landschap
wordt beschreven komen in het corpus vier keer voor. In de andere besprekingen wordt meestal
wel genoemd in welke plaats het verhaal zich afspeelt, maar wordt er geen echte omschrijving
van de omgeving gegeven.

Conclusie
Na een receptieonderzoek te hebben gedaan op kwantitatief en kwalitatief niveau, kan ik
concluderen dat de aandacht voor Nederlandse literatuur in de geschreven Franse pers niet
opmerkelijk is veranderd in de periode van 2009 tot en met 2018. Het absolute aantal
besprekingen is gemiddeld genomen gelijk gebleven en het percentage besproken boeken van
het totaal aantal gepubliceerde boeken is licht gestegen. Wel is het opmerkelijk dat de aandacht
in de pers al veel hoger was dan ik in mijn hypothese had verwacht. Er zijn maar weinig auteurs
die compleet onopgemerkt bleven. Ook tonen de resultaten van mijn meting aan dat de
besprekingen van Nederlandse literatuur in de Franse pers op zowel absoluut als op relatief
niveau stijgen in 2018, wat een hoopvol teken is voor de literaire campagne die dat jaar startte.
Besprekingen van Nederlandse literatuur verschenen in nationale en regionale kranten, wat
aangeeft dat de aandacht zich niet beperkt tot één gebied of tot de literaire hoofdstad van
Frankrijk.
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De inhoudelijke besprekingen van de Nederlandse romans bestonden zowel uit korte,
samenvattende artikelen als uit uitgebreide recensies. Vaak zaten er inhoudelijke en diepgaande
stukken bij van soms wel vijfhonderd à duizend woorden. Critici verdiepten zich in Nederlandse
werken door ze te analyseren, soms ook verbanden te leggen met andere werken of auteurs en
door interviews met de schrijvers te houden. Zo nu en dan deden critici uitspraken over het hele
oeuvre van een schrijver, waardoor het leek alsof het werk van bepaalde Nederlandse auteurs
toch wel bekend zijn onder het Franse publiek. Ook werd er in veel gevallen een uitgebreid
beeld geschetst van de auteur: of de auteur uit Nederland of Vlaanderen komt, welke prijzen de
auteur won en hoe bekend hij of zij in binnen- en buitenland is. Op die manier contextualiseren
de recensenten Nederlandse literaire werken: ze maken duidelijk welke positie een auteur of
een boek inneemt in het literaire veld. Meestal werd de uitgeverij die het boek publiceerde
genoemd en soms ook de reeks waarbinnen de titel verscheen. Omdat iedere uitgever een andere
positie inneemt in het literaire veld, zorgt ook dit ervoor dat een boek geplaatst kan worden in
het grotere geheel van het literaire veld met uitgevers van symbolisch en economisch kapitaal.
Wat betreft de stijl van de besproken boeken, werden er vaak opmerkingen gemaakt
over de ironische, spottende of zelfs zwarte humor die vaak in Nederlandse boeken voorkomt.
Een sobere stijl is tevens kenmerkend voor de Nederlandse roman. Het lijkt alsof juist de
aspecten die in de Franse literatuur ontbreken worden gewaardeerd. Wellicht komt dit doordat
er diepe en ernstige thema’s worden besproken in de Nederlandse literatuur die universeel zijn
en dus voor veel mensen herkenbaar, maar die wel op een hele heldere en toegankelijke manier
zijn geschreven. Ook is het aannemelijk dat de psychologische aspecten uit de vertalingen
worden gewaardeerd, omdat deze vaak worden uitgelicht in recensies. Bij de karakterisering
van het decor viel op dat winterse begrippen en termen die horen bij het platteland werden
benadrukt. Dit kan betekenen dat de Fransen Nederland beschouwen als onderdeel van het hoge
noorden, als een land dat ver van hen vandaan ligt. Dat kan tegelijkertijd betekenen dat de
Nederlandse literatuur als exotisch en interessant wordt gezien.
Naast het feit dat er in de Franse kranten op een serieuze en inhoudelijke manier op de
Nederlandse vertalingen werd ingegaan, waren de recensies vrijwel altijd lovend. Sommige
Nederlandstalige auteurs en romans werden echt opgehemeld. Een enkele keer werd er ook een
aantal woorden gewijd aan de Nederlandse literatuur in het algemeen, waardoor er toch een
soort beeld van de Nederlandse cultuur en literatuur lijkt te bestaan in Frankrijk. De wil om
meer van de Nederlandse literatuur te kunnen proeven is groot: verschillende recensenten
vinden dat bepaalde boeken veel te laat naar het Frans werden vertaald en dat bepaalde auteurs
nog te onbekend zijn in Frankrijk en prominenter aanwezig zouden mogen zijn in de
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boekhandel. Deze interesse in een nadere kennismaking met de Nederlandse literatuur lijkt mij
een goed teken en het kan een drijfveer vormen om door te gaan met promoten van Nederlandse
literatuur in Frankrijk.
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Conclusie

In deze scriptie heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: Welke effecten heeft de
literaire strategie van de Nederlandse ambassade in Parijs en het Nederlands Letterenfonds op
de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk? Vervolgens heb ik twee deelvragen
opgesteld om deze vraag te kunnen beantwoorden: 1) Welk effect heeft de literaire strategie op
de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk? En 2) Welk effect heeft de
literaire strategie op de aandacht in de geschreven Franse pers voor Nederlandse literatuur?
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, heb ik de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen
naar Frankrijk bestudeerd in de periode van 2009 tot en met 2018, op basis van de vertalingen
database van het Nederlands Letterenfonds. Voor de tweede deelvraag heb ik besprekingen van
Nederlandse fictievertalingen in Franse kranten bekeken. Dit deed ik voor de bovengenoemde
periode, op basis van de internationale kranten- en tijdschriftendatabase LexisNexis.
In hoofdstuk 3 van deze scriptie heb ik de resultaten van mijn analyse van de
vertaalstroom besproken. Daaruit blijkt dat er sinds 2015, het jaar dat de literaire strategie werd
geïmplementeerd, een lichte stijging plaatsvindt in het aantal vertalingen van het Nederlands
naar het Frans. Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal van 30 naar 43 vertalingen. In 2018
verschenen er 41 vertalingen, maar naar verwachting zal dit aantal nog groeien in verband met
de tijd die het kost om de vertalingen op te nemen in de database. In de jaren vóór 2015
fluctueerde de vertaalstroom sterk, en de trendlijn over de hele periode van 2009 tot en met
2018 laat dan ook een nauwelijks zichtbare stijging zien. De implementatie van de literaire
strategie heeft dus vooralsnog geen opvallend grote groei in het aantal vertalingen van het
Nederlands naar het Frans veroorzaakt. Belangrijk is daarbij de opzet van de literaire strategie,
zoals besproken in hoofdstuk 2: die heeft als doel het promoten van Nederlandse literatuur in
heel Frankrijk, op festivals en beurzen in het hele land, verspreid over een periode van ongeveer
twee jaar.
Ten eerste betekent dit dat er met de strategie een duurzame groei van vertalingen wordt
beoogd, en geen korte opleving zoals in 2003 ten tijde van het Nederlandse en Vlaamse
gastlandschap op de Salon du Livre. Ten tweede loopt de literaire campagne Les Phares du
Nord, die deel uitmaakt van de literaire strategie, nog door tot het einde van 2019. Het aantal
vertaalsubsidies van het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren nam
toe in de bestudeerde periode. Vertaalsubsidies zijn een belangrijke stimulans voor uitgevers
om een werk te vertalen, omdat ze een grote financiële barrière wegnemen. Bovendien werkt
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de literaire campagne als een belangrijk promotiemiddel voor Nederlandse vertalingen in
Frankrijk, waardoor het risico van het publiceren van een Nederlandse vertaling minder wordt.
Dit zijn, naast de rencontres die de ambassade en het Letterenfonds tussen Nederlandse en
Franse uitgevers organiseren, manieren om Franse uitgevers te stimuleren Nederlandse
literatuur te publiceren. Het Letterenfonds verwacht dat het effect van de campagne pas over
één of twee jaar duidelijk zichtbaar zal worden. Het is om deze redenen aannemelijk dat het
aantal vertalingen van het Nederlands naar het Frans in de komende jaren verder zal toenemen,
en de huidige studie kan dan ook worden beschouwd als een tussentijdse meting van de effecten
van de literaire strategie.
Als antwoord op de eerste deelvraag (Welk effect heeft de literaire strategie op de
vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk?), stel ik dat de literaire strategie
een licht positief effect heeft gehad op de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar
Frankrijk, waarbij een verdere groei kan worden verwacht. Andere factoren kunnen mogelijk
ook hebben bijgedragen aan de toename van het aantal vertalingen, zoals het gastlandschap van
Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Maar omdat het aantal
vertalingen na 2016 blijft groeien, lijkt het me aannemelijk dat de literaire strategie heeft
bijgedragen aan de groei van de vertaalstroom. Bovendien hebben de ambassade en het
Letterenfonds inspanningen geleverd op verschillende niveaus in het literaire veld: op het
niveau van de uitgeverswereld (de productie) en op het niveau van de literaire kritiek (de
receptie). Het verbeteren van het netwerk tussen Franse en Nederlandse uitgevers door het
organiseren van professionele ontmoetingen, en het beter bekend maken van Nederlandse
literatuur bij Franse uitgevers door belangrijke spelers in het veld uit te nodigen naar Nederland,
stimuleren direct en indirect vertalingen van Nederlandse literatuur. Vervolgens worden
vertalingen gepromoot door zichtbaarheid te creëren op festivals, beurzen en andere literaire
evenementen.
De voornaamste twee doelen van de literaire strategie, zichtbaarheid en
marktverruiming, zijn dan ook niet alleen te meten aan de vertaalstroom van Nederland en
Vlaanderen naar Frankrijk. Alleen al het feit dat Nederlandse literatuur op veel meer Franse
festivals en beurzen aanwezig is dan voorheen, heeft meer zichtbaarheid gecreëerd. Ook de
verbeterde contacten tussen Nederlandse en Franse uitgevers zijn een positief resultaat van de
literaire strategie. Bovendien heeft de ambassade dankzij haar samenwerking met het
Letterenfonds en dankzij de implementatie van het intendantensysteem, een groot literair
netwerk gecreëerd en daarmee haar bemiddelende functie vergroot tussen het Franse en
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Nederlandse literaire veld. Met andere woorden: de resultaten van de strategie zijn breder dan
alleen de cijfers van het aantal vertalingen Nederlands-Frans.

Ik heb me in deze scriptie dan ook niet beperkt tot het meten van vertalingen, maar ik heb ook
de receptie van Nederlandse literatuur in Frankrijk bestudeerd. In hoofdstuk 4 kwamen de
resultaten van het receptieonderzoek naar voren. Daaruit bleek dat het aantal inhoudelijke
besprekingen van Nederlandse literatuur in de Franse pers niet direct enorm steeg na 2015. Over
de hele periode van 2009 tot en met 2018, blijft het absolute aantal vertalingen ongeveer gelijk
en stijgt het relatieve aandeel van besproken Nederlandse vertalingen licht. Vanaf 2018 stijgt
het aantal besprekingen op relatief en vooral op absoluut niveau wel opmerkelijk: terwijl er in
2017 nog zeventien inhoudelijke besprekingen verschijnen, zijn dat er het jaar erop
negenentwintig.
Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de literaire campagne Les Phares du Nord
die in 2018 van start ging. Verschillende auteurs die inhoudelijk werden besproken maakten
onderdeel uit van de campagne, door bijvoorbeeld op het programma te staan bij een festival,
beurs of literaire avond. Ook verschenen er verschillende artikelen over het Nederlandse en
Vlaamse gastlandschap op La Comédie du Livre in Montpellier, dat plaatsvond in mei 2018.
Hieraan is een directe positieve invloed van de literaire strategie op de Franse media-aandacht
af te lezen. Deze artikelen beïnvloedde voornamelijk het aantal mentions van Nederlandse en
Vlaamse auteurs in de Franse pers.
Wat opviel is dat de media-aandacht voor Nederlandse literatuur al hoger was dan dat
ik had verwacht. Van de meeste vertaalde auteurs die voorkwamen in de database werd het
werk in de Franse pers genoemd (84%) of inhoudelijk besproken (63%). In verschillende
artikelen werd het boek van de auteur gecontextualiseerd door het binnen zijn of haar oeuvre te
plaatsen of door vergelijkingen te maken met andere auteurs. Ook werd er een enkele keer
gesproken over de Nederlandse literatuur in het algemeen, waarbij typische kenmerken van
Nederlandse literatuur als ‘ironische humor’ en ‘sobere schrijfstijl’ vaak werden benadrukt. De
toegankelijkheid en helderheid waarmee Nederlandse literatuur wordt geschreven leek de
Franse lezer aan te spreken. Daarmee lijken de Fransen juist de eigenschappen te waarderen die
niet zozeer eigen zijn aan hun eigen literatuur.
Op de tweede deelvraag (Welk effect heeft de literaire strategie op de aandacht in de
geschreven Franse pers voor Nederlandse literatuur?) kan ik antwoorden dat er ook hier geen
direct effect zichtbaar is van de literaire strategie, dat wil zeggen dat er vanaf 2015 geen
opmerkelijke verandering is te bespeuren in het aantal inhoudelijke besprekingen van
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Nederlandse literatuur in de Franse pers. Maar, in tegenstelling tot de vertaalstroom, is het effect
van de literaire campagne op media-aandacht wel direct zichtbaar. Terwijl het voor vertalingen
relatief veel tijd kost om te worden gerealiseerd, zijn besprekingen van auteurs die worden
betrokken in het programma van Les Phares du Nord, wel direct meetbaar. De stijging die vanaf
2018 valt waar te nemen in het aantal inhoudelijke besprekingen van Nederlandse auteurs in de
Franse pers, lijkt dan ook een direct effect te zijn van de literaire campagne. Inhoudelijk worden
de Nederlandse werken uitgebreid besproken. Ook wordt er in veel artikelen meer informatie
gegeven over de auteur, het oeuvre van de auteur of over de Nederlandse of Vlaamse literaire
context waarin de auteur zich bevindt. Hoewel er in eerdere studies en in het rapport dat
Suzanne Elias in 2015 schreef voor de literaire strategie werd geconstateerd dat de Nederlandse
literatuur geen duidelijk imago heeft in Frankrijk, lijkt er in de bestudeerde artikelen toch een
bepaald beeld van te bestaan. Zo wordt er regelmatig verondersteld dat het oeuvre van een
auteur bekend is bij het Franse publiek en een enkele keer wordt er gesproken over de
Nederlandse literatuur in het algemeen.
Tegelijkertijd wordt er in de artikelen vaak geconstateerd dat de Nederlandse auteurs
nog te onbekend of te onzichtbaar zijn in Frankrijk. Dit geeft aan dat er nog steeds stappen
gemaakt kunnen worden. Uit verschillende artikelen blijkt dat er behoefte is aan een nadere
kennismaking met Nederlandse literatuur en dat critici vinden dat het te lang duurt voordat
Nederlandse werken naar het Frans worden vertaald. Deze vraag naar meer vertalingen lijkt mij
een goede stimulans om door te gaan met het leveren van inspanningen rondom de promotie
van Nederlandse literatuur in Frankrijk.

Na het beantwoorden van de deelvragen, kom ik nu terug op mijn hoofdvraag: Welke effecten
heeft de literaire strategie van de Nederlandse ambassade in Parijs en het Nederlands
Letterenfonds op de positie van Nederlandse literatuur in Frankrijk? De positie van de
Nederlandse literatuur in Frankrijk heb ik gemeten aan de hand van zichtbaarheid in de vorm
van vertalingen en van aandacht in de geschreven Franse pers. Naar aanleiding van mijn
analyses kan ik concluderen dat er niet direct een opmerkelijke verandering heeft
plaatsgevonden in de positie van de Nederlandse literatuur. Wel is er een positieve trend in gang
gezet: het aantal vertalingen stijgt langzaam en zal waarschijnlijk nog verder groeien in de
komende jaren, en de literaire campagne levert meer media-aandacht op in de Franse pers.
In het theoretisch kader van deze scriptie hebben we gezien dat de positie van de
Nederlandse taal en letteren een perifere positie hebben in de wereld. De Nederlandse literatuur
is daarmee automatisch meer geïsoleerd dan bijvoorbeeld de Engelse of de Franse literatuur.
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Hierdoor is het niet realistisch te verwachten dat het aantal vertalingen uit het Nederlands nog
veel intensiever zal stijgen dan het in het verleden heeft gedaan. Daarnaast beperkt de sociaalculturele afstand tussen Nederland en Frankrijk een grote groei in boekvertalingen. Een land
als Duitsland heeft een veel kortere sociaal-culturele afstand tot Nederland en zal dan ook altijd
meer Nederlandse literatuur blijven importeren dan Frankrijk. Ten slotte is het belangrijk te
benoemen dat vertaalde literatuur een kwetsbaar genre is. Het kost een Franse uitgever meer
geld om een Nederlands boek uit te geven dan een Frans boek, door de vertaalkosten die erbij
komen kijken. Vertaalsubsidies van het Letterenfonds of het Vlaams Fonds voor de Letteren
kunnen een dergelijke barrière verkleinen, maar niet wegnemen. Bovendien krimpt de
boekenmarkt in het algemeen: de lezersgroep wordt kleiner en grijzer, jongeren lezen minder.
‘Het aandeel vertaalde literatuur neemt af in een markt die krimpt’, aldus Bas Pauw.261 Dit heeft
tot gevolg dat een groei als in 2003 nu niet meer haalbaar is. De cijfers die in deze scriptie naar
voren kwamen, moeten dan ook in een ander perspectief worden gezien.
Het effect van een literaire strategie is moeilijk meetbaar, omdat het op verschillende
zaken betrekking heeft. In deze scriptie heb ik me beperkt tot de vertaalstroom en de mediaaandacht in de geschreven Franse pers. Wat ik daarmee niet heb gemeten, is bijvoorbeeld de
verkoop van Nederlandse titels, de zichtbaarheid van Nederlandse literatuur in Franse
boekhandels, de bekendheid van Nederlandse literatuur onder de Franse lezers, et cetera. Dit
zijn zaken die moeilijk te meten zijn: verkoopaantallen worden niet vaak vrijgegeven door
uitgevers262, een betrouwbare meting van de aanwezigheid van Nederlandse literatuur in Franse
boekhandels zou erg tijdrovend zijn en hetzelfde geldt voor de bekendheid van Nederlandse
literatuur onder de Franse lezers. Wel hebben we in het tweede hoofdstuk van deze scriptie een
aantal voorbeelden gezien van positieve effecten van de literaire strategie. Zo zijn de contacten
tussen Franse en Nederlandse uitgevers verbeterd door het organiseren van professionele
rencontres, zoals de jaarlijkse B2B in Parijs. Ook heeft het Letterenfonds meermaals belangrijke
spelers (uitgevers en journalisten) uit het Franse literaire veld uitgenodigd naar Nederland en
Vlaanderen om hen kennis te laten maken met Nederlandstalige uitgevers en schrijvers.
Bovendien heeft de aanwezigheid op allerlei Franse festivals en beurzen door het hele land de
zichtbaarheid van de Nederlandse literatuur in Frankrijk verbeterd. Dit zijn allemaal resultaten
die als positieve effecten van de literaire strategie kunnen worden beschouwd. Daarmee zijn de
bulletpoints die op voorhand waren opgezet voor de literaire campagne dan ook al deels
geslaagd: het bezorgen van een zichtbaarder, herkenbaarder profiel aan de Nederlandse
261
262

Interview met Bas Pauw. (30 november 2018) Parijs.
Ibidem.
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literatuur in Frankrijk, het vergroten en vernieuwen van het netwerk met Franse uitgevers,
festivals, critici en journalisten en het promoten van Nederlandse literatuur in Frankrijk als
ondersteuning voor Franse uitgevers.
Met de literaire campagne hebben het Letterenfonds en de ambassade, twee
overheidsinstellingen met een verschillende focus (enerzijds cultureel/literair, anderzijds
diplomatiek), maar met beiden een bepalende en tot op zekere hoogte consacrerende functie in
het veld, hun krachten gebundeld om een effectieve samenwerking aan te gaan. Margot
Dijkgraaf heeft als literair intendant een grote bijdrage geleverd met haar sociale kapitaal,
waarmee zij gemakkelijk contacten kan leggen tussen belangrijke literaire contacten en de
ambassade en het Letterenfonds, maar ook tussen spelers onderling (zoals tussen Franse en
Nederlandse uitgevers). Bovendien kan zij hiermee Nederlandse aanwezigheid op Franse
festivals stimuleren.

Tijdens het schrijven van mijn scriptie liep ik soms tegen bepaalde zaken aan, die bijvoorbeeld
door de afbakening van het onderwerp of door de gekozen methode op mijn pad kwamen.
Achteraf gezien zou ik sommige dingen dan ook anders hebben aangepakt. Ik heb dit onderzoek
afgebakend door te kijken naar de vertaalstroom van Nederland en Vlaanderen naar Frankrijk,
omdat de literaire strategie zich hoofdzakelijk richt op Frankrijk en niet op het hele Franse
taalgebied. Om die reden heb ik bij het analyseren van het aantal vertalingen alleen gekeken
naar in Frankrijk gepubliceerde boeken. Dit betekent dat ik een redelijk groot aantal vertalingen
buiten beschouwing heb gelaten, dat wel Nederlands-Franse vertalingen betrof maar dat
verscheen bij bijvoorbeeld Zwitserse en Belgische (Waalse/Brusselse) uitgevers. Een aantal
kwalitatief goede uitgeverijen die zich in deze gebieden bevinden, publiceren boeken die
doorgaans ook in de Franse boekhandel verschijnen. Zij bevinden zich dus op de Franse markt
en bovendien subsidieert het Letterenfonds ook vertalingen die in Zwitserland en Franstalig
België verschijnen (mits zij een goede distributie hebben). Het aantal vertalingen was dus een
stuk hoger uitgevallen als ik deze vertalingen wel had meegerekend, en bovendien was het
aantal subsidiëringen vanuit de literaire fondsen dan waarschijnlijk minder bescheiden geweest
dan in mijn huidige analyse. Voor vervolgonderzoek zou het dan ook nuttig zijn om publicaties
van deze uitgeverijen wel mee te nemen.
Een ander interessant vervolgonderzoek zou kunnen zijn om literaturen uit verschillende
perifere taalgebieden in Frankrijk te vergelijken. Daaruit kan worden afgeleid hoe Nederland
het doet in verhouding tot andere kleine landen, en daarmee kan ook worden gekeken hoe
succesvol en hoe vernieuwend Nederland is met de literaire strategie. Het is ten slotte zeer de
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moeite waard om over een aantal jaren nog eens een meting te doen naar het aantal vertalingen
Nederlands-Frans en naar de receptie van Nederlandse literatuur in Frankrijk. Omdat de literaire
campagne nog tot eind 2019 doorloopt en omdat verwacht wordt dat het effect van de campagne
in de komende jaren duidelijker zichtbaar zal worden, geeft een onderzoek op lange termijn
waarschijnlijk een beter beeld van de effecten van de literaire strategie.
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Dankwoord

Tijdens mijn stage bij de Nederlandse ambassade in Parijs heb ik gezien hoe intensief mensen
zich inzetten voor het promoten van Nederlandstalige literatuur in Frankrijk, iets waar ik me
voorheen niet zo bewust van was. De passie en intensiteit waarmee dit gebeurt vind ik
indrukwekkend en ontroerend. Omdat ik mij vóór het schrijven van deze scriptie nooit eerder
heb verdiept in vertaalstromen tussen Nederland en Frankrijk, was er veel wat ik nog niet wist.
De interviews die ik voor deze scriptie heb gehouden, hebben mij dan ook veel opgeleverd aan
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bedanken voor hun tijd en bereidheid om mijn vragen te beantwoorden. In het bijzonder wil ik
Bart Hofstede en Bas Pauw bedanken, met wie ik twee keer in gesprek ging, en Margot
Dijkgraaf, met wie ik een uitgebreid en interessant gesprek heb mogen voeren over de promotie
van Nederlandstalige literatuur in Frankrijk. Zonder deze personen had ik mijn scriptie niet
kunnen schrijven. Marlies Hoff bedank ik graag voor het bijhouden van alle vertalingen in de
database van het Letterenfonds, en voor het advies dat ze mij gaf bij het gebruik daarvan. Ten
slotte gaat mij dank uit naar Maaike Koffeman, omdat zij voor de tweede keer mijn scriptie
wilde begeleiden, waarbij ze mij altijd op een goede manier heeft weten te ondersteunen en
adviseren (zowel op afstand als in persoon). Ook gaat mijn dank uit naar Marjolijn Voogel,
voor haar bereidheid om de tweede lezer van mijn scriptie te zijn.
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Bijlagen

Datagegevens vertalingen Nederlands-Frans (2009-2018)263

263

Voor een overzicht van alle vertalingen, zie aparte bijlage in Excel.
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Datagegevens receptie Nederlandse literatuur in Frankrijk (2009-2018)

Aantal mentions en besprekingen per vertaling NL-FR (fictievertalingen, 2009-2018)
Jaartal
en nr.
2009

Gesub. door
Letterenfonds

Voornaam
auteur
Franse titel

1
2
3

Aspe
Aspe
Aspe

Pieter
Pieter
Pieter

La quatrième forme de
Satan
Le Collectionneur d'armes
Les masques de la nuit

5
8
4

4
1
3

Fictie
Fictie
Fictie

4

Bakker
Brink, van
den
Elsschot
Enquist
Grunberg
Grunberg

Gerbrand

Là-haut, tout est calme

24

1

Fictie

Sur l'eau
Le bateau-citerne
Le retour
L'Oiseau est malade
Tirza

1
0
5
3
8

0
0
1
0
2

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Ne plus jamais dormir
Le voyage vers l'enfant
Petits meurtres entre
voisins

0
2

0
0

Fictie
Fictie

Ja

7

3

Fictie

Ja

Provoost
Anne
Woerden, van Henk

Regarder le soleil
Outremer

12
2

1
1

Fictie
Fictie

Ja

Aspe
Aspe
Brijs
Enquist
Fàbregas
Kornmehl

Pieter
Pieter
Stefan
Anna
Laila
Ariëlla

7
4
25
11
0
1

2
2
6
2
0
0

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Ja

Lauryssens
Mersbergen,
van
Moor, de
Mortier
(Erwin)
Pauw, de
Post

Stan

De sang royal
La mort à marée basse
Le Faiseur d'anges
Contrepoint
La Fille aux neuf doigts
Le mois des papillons
Ma vie criminelle avec
Salvador Dali

0

0

Fictie

Jan
Margriet

Demain, à Pampelune
Une catastrophe naturelle

1
10

1
3

Fictie
Fictie

Erwin
Josse
Elvin

Sommeil des dieux
Le temps d'être
Faux et usage de faux

14
1
2

1
1
1

Fictie
Fictie
Fictie

5
6
7
8
9
10
11

H.M.
Willem
Anna
Arnon
Arnon
Willem
Hermans
Frederik
Meer, van der Vonne

12

Noort

13
14
2010
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Saskia

Aantal
mentions

Aantal
besprekingen
Genre

Achternaam
auteur

124

Ja

Ja
Ja

27
28
29
30
31
2011
32
33

Reve

Gerard

En route vers la fin

1

0

Tex, den
Valens
Verhaeghen
Vlugt, van der

Charles
Anton
Paul
Simone

Identité volée
Homme de ménage
Oméga mineur
La mémoire assassine

1
2
6
1

1
0
2
0

Fictie
Fictie;
Crime
Fictie
Fictie
Fictie

Aspe
Aspe

5
2

4
2

Fictie
Fictie

1

0

Fictie

3
5
3

3
2
0

Fictie
Fictie
Fictie

83
19
1

16
4
0

Fictie
Fictie
Fictie

6
1
0

2
1
0

Fictie
Fictie
Fictie

0
0
1

0
0
1

34

Benali

35
36
37

Broeckhoven
Grunberg
Haasse

Pieter
Le tableau volé
Pieter
Pièce détachée
Abdelkade
r
Le Tant Attendu
Une journée avec
Diane
Monsieur Jules
Arnon
Notre oncle
Hella S.
La chasse aux étoiles

38
39
40

Koch
(Herman)
Lanoye
Noort

Herman
Tom
Saskia

41
42
43

Nooteboom
Palmen
Post

Cees
Connie
Elvin

44
45
46

Royen, van
Sandes
Thomése

Heleen
David
P.F.

Le dîner
La langue de ma mère
D'excellents voisins
La nuit viennent les
renards
Lucifer
Losers-nés
Et surtout, ne cherchez pas
à me joindre!
Le pont
Izak

47
48
49
2012

Verhoef
Verhulst
Winter, de

Esther
Dimitri
Leon

Plan serré
La mertitude des choses
Le droit au retour

1
0
0

1
0
0

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie;
Crime
Fictie
Fictie

50
51
52

Aspe
Aspe
Fàbregas

Pieter
Pieter
Laila

2
1
4

2
1
0

Fictie
Fictie
Fictie

53
54
55

Meer, van der Vonne
Moor, de
Margriet
Sherif
Vamba

2
1
0

0
0
0

Fictie
Fictie
Fictie

0
5

0
2

Fictie
Fictie

0
1

0
1

Fictie
Fictie

56
57
2013
58
59

Uyterlinde
Wieringa

Judith
Tommy

Coup de pub
Le message du pendu
Atterrir
Les invités de l'île; Le
bateau du soir
Le peintre et la jeune fille
Borderland
Chronique d'un désir
d'enfant
La maison engloutie

Aspe
Aspe

Pieter
Pieter

13
L'affaire du tarot

125

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2014
75
76
77
78
79

Bakker
Brouwers
Buwalda
Heijmans
Koch
(Herman)
Lanoye
Lanoye
Meer, van der
Mortier
(Erwin)

Gerbrand
Jeroen
Peter
Toine

Le détour
Jours blancs
Bonita Avenue
En mer

5
8
2
77

3
1
0
10

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Herman
Tom
Tom
Vonne

Villa avec piscine
Les Boîtes en carton
Tombé du ciel
La femme à la clé

14
9
2
9

9
4
0
2

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Erwin

Psaumes balbutiés

17

3

Noort
Nooteboom
Terrin
Laerhoven,
van

Saskia
Cees
Peter

0
1
2

0
1
1

0

0

Fictie

Verhulst
Wolkers

Dimitri
Jan

Retour vers la côte
Lettres à Poséidon
Le gardien
La vengeance de
Baudelaire
L'Entrée du Christ à
Bruxelles
Les délices de turquie

Fictie
Fictie;
Crime
Fictie
Fictie

3
10

0
4

Fictie
Fictie

Aspe
Böhler
Dis, van
Enquist
Grunberg

Pieter
Britta
Adriaan
Anna
Arnon

Dernier tango à Bruges
La décision
Tête à crack
Les endormeurs
L'homme sans maladie

1
4
3
7
16

1
3
2
3
5

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

13

1

Fictie

1
6
20
0

1
1
6
0

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Bob

80

Hemmerechts Kristien

81
82
83
84

Jong, de (Oek)
Lanoye
Staal
Valens
Laerhoven,
van

Oek
Tom
Eva Maria
Anton

La femme qui donnait à
manger aux chiens
Robes d'été flottant au
vent
Troisièmes noces
Trafiquante
Poisson

Bob

Le mensonge d'Alejandro

1

1

Fictie

Alberts
Brijs
Bulnes
Enter
Goldschmidt
Grunberg
Hertmans
Lanoye
Mortier
(Erwin)

A.
Stefan
Miquel
Stephan
Saskia
Arnon
Stefan
Tom

Îles
Courrier des tranchées
Le sang dans nos veines
Prises
La frabrique d'hormones
Tout cru
Guerre et térébenthine
Esclaves heureux

1
19
4
3
0
4
22
3

0
4
1
1
0
2
3
2

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Erwin

Miroitements

5

0

Fictie

85
2015
86
87
88
89
90
91
92
93
94

126

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

95
96
2016
97
98
99

Verhulst
Wieringa

Dimitri
Tommy

Comment ma femme m'a
rendu fou
Voici les noms

1
2

1
0

Fictie
Fictie

Ja

Bakker
Enquist
Heijmans

Gerbrand
Anna
Toine

Juin
Quatuor
Pristina

16
19
6

3
7
0

Fictie
Fictie
Fictie

Ja

0

0

Fictie

1

0

Fictie

100

Hemmerechts Kristien

101

Jolien

102

Janzing
Koch
(Herman)

Celle qui donnait à manger
aux chiens
L'amour caché de
Charlotte Brontë

Herman

Cher monsieur M.

3

2

103

Lanoye

Tom

2

0

104

Lucius

Walter

3

1

Fictie

105

Mourik

Mariska

Gaz
Un papillon dans la
tempête
Ne laissez pas les chiens
garder la viande

Fictie
Fictie;
Toneelstuk

1

1

Ja

106

Nooteboom

Cees

J'avais bien mille vies et je
n'en ai pris qu'une

12

2

Fictie
Fictie;
Poëzie;
Reisliteratu
ur

107

Simons

Ida

Une heure avant minuit

0

0

Ja

108
109
2017
110
111

Terpstra
Wagendorp

Anita
Bert

La Loi du silence
Ventoux

1
3

0
2

Fictie
Fictie;
Crime
Fictie

Elsschot
Gerritsen

Willem
Esther

3
1

0
1

Fictie
Fictie

Ja

112

Groen

Hendrik

Fromage
Frère et soeur
Les flagrants délires
d'Hendrik Groen

1

0

Fictie

Ja

113

Lucius

Walter

114
115

Op de Beeck
Schilperoord

Griet
Inge

Le combat de l'ombre. La
trilogie Hartland; 2
Bien des ciels au-dessus du
septième
La Tanche

116
117

Snijders
Terrin
Vries, de
(Joost)
Weijers
Wieringa

A.L.
Peter

N'écrire pour personne. De
toutes petites histoires
Monte-Carlo

20
1

2
1

Fictie
Fictie

Joost
Niña
Tommy

L'héritier
Les conséquences
Une femme jeune et belle

11
6
2

4
2
0

Fictie
Fictie
Fictie

118
119
120
2018

127

0

0

Fictie

1
22

0
7

Fictie
Fictie

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

121
122
123
124
125

Abdolah
Aspe
Brijs
Dehouck
Enter

Kader
Pieter
Stefan
Bram
Stephan

Le Messager
Regrets éternels
Taxi Curaçao
Un été sans dormir
Compassion

1
1
12
6
3

0
1
2
2
1

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Ja

126
127
128
129

Groen
Hertmans
Janzing
Kooten, van

Hendrik
Stefan
Jolien
Kim

Le journal intime d'Hendrik
Groen, 83 ans 1/4
Le coeur converti
Audrey & Anne
Petit coeur

0
23
0
0

0
7
0
0

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Ja

130
131
132
133
134
135

Moor, de
Op de Beeck
Palmen
Spit
Verbeke
Vlugt, van der

Margriet
Griet
Connie
Lize
Annelies
Simone

Au premier regard
Viens ici que je t'embrasse
Ton histoire, mon histoire
Débâcle
Trente jours
Bleu de Delft

7
1
1
15
8
1

3
1
1
8
4
1

Fictie
Fictie
Fictie
Fictie
Fictie

Ja

Ja

Mentions Besprekingen

Totaal aantal mentions;
Totaal aantal besprekingen
Aantal titels die werden genoemd;
Aantal titels die werden besproken
(voor beide geldt: minimaal 1x)
Percentage genoemde titels;
Percentage besproken titels van
totaal

824

223

Totaal
gesubsidieerd
door
Letterenfonds

113

85

In percentage
van totaal

84%

63%

128

41

Totaal
gesubsidieerd
door
Vlaams.F.vd.L.

21

30%

In percentage
van totaal

16%

Gegevens over besprekingen (fictievertalingen NL-FR, 2009-2018)
Jaartal
publ. en
boeknr.264 Titel artikel
2009
Une ville, un polar; Grabuge
à Bruges
1
Des satanistes à Bruges :
« La quatrième forme de
Satan », de Pieter Aspe; Bons
à se flinguer
Les bons bouquins de vos
vacances
Livres
2
3

4
5
6

Krant/
tijdschrift

Type
artikel265

Gérard
Meudal

Le Monde

1

684

29-8-2009

Ja

Le Point
ParisNormandie
L'Est
Républicain
ParisNormandie
L'Humanité

3

236

18-6-2009

Ja

3

94

11-7-2009

Nee

3

57

17-6-2009

Nee

1
3

125
227

26-12-2009
2-4-2009

Nee
Nee

L'Express

2

181

28-5-2009

Ja

Relaxnews

3

75

5-5-2009

Nee

Le Monde

1

556

4-9-2009

Ja

OuestFrance

8

155

28-3-2012

Nee

3

101

24-9-2009

Nee

1

204

26-10-2009

Ja

3

63

17-6-2009

Nee

JacquesPierre
Amette
n.b.266
Michel
Vagner

7
8

[Niet besproken]
[Niet besproken]
Une lecture spectacle autour
d'Anne Enquist
n.b.
[Niet besproken]

9

Sélection livres du 5 au 11
octobre (J-11) : Tim Parks publie
son 11ème roman
n.b.

10
11

[Niet besproken]
[Niet besproken]

12

Livres

Johanna
Luyssen

Relaxnews
Le Figaro
Economie

Michel
Vagner

L'Est
Républicain

264

Corresponderen met nummers in vorige tabel.
Zie p. 81 voor de verschillende type artikelen.
266
N.b. staat voor ‘Niet bekend’.
265

129

Datum
publicatie

Eval.
Opmerkingen?

Auteur
artikel

Trafic d'armes ou d'influence A.B.
Les morts de Bruges
A.N.
Aimée-Rose
Palmarès; Prix des Lecteurs
Rozetde L'Expres
Sylvestre
Sélection de 10 romans
policiers à lire cet été
n.b.
Emilie
La vie commence a 55 ans
Grangeray

Jamais sans ma fille

Lengte art.
/relev.
passage
(in
woorden)

13
14
2010

Cauchemar en banlieue
d'Amsterdam; Polar
2666
Un océan de perceptions
sous le soleil austral
Outremer (Ultramarijn)

15

Le retour du commissaire
Van In

16

" De sang royal ", de Pieter
Aspe.;
Le coin du polar
La mort à marée basse Par
Pieter Aspe

17

n.b.
n.b.

Ouest-France
Centre Presse

3
2

88
65

1-8-2009
17-4-2011

Nee
Nee

Nils C. Ahl

Le Monde

1

529

28-8-2009

Ja

Nils C. Ahl

Le Monde

1

191

10-4-2009

Ja

n.b.

ParisNormandie

1

59

3-7-2010

Nee

Julie Malaure Le Point

1

194

26-8-2010

Ja

Eric Libiot

1

141

15-12-2010

Ja

1

100

17-12-2010

Ja

n.b.

L'Express
La Voix du
Nord

« Le faiseur d'anges » du
Belge Stefan Brijs enfin
traduit en français
Les enfants vieux (...)

Isabelle
Ellender
Nathalie Six

La Voix du
Nord
Le Figaro

1
1

556
342

11-3-2010
11-3-2010

Ja
Ja

L'atelier d'écriture;
Stefan Brijs ou l'art de la
lenteur
A la rencontre d'un auteur

Nils C. Ahl
n.b.

Le Monde
Sud Ouest

1
5

794
234

16-4-2010
18-10-2010

Ja
Nee

Philippe
Ménard

Sud Ouest

5

587

21-10-2010

Nee

5
3

147
55

23-10-2010
12-1-2014

Nee
Nee

n.b.

Sud Ouest
Ouest-France
Le Berry
Républicain

3

155

22-1-2014

Nee

Le Monde
Valeurs
Actuelles

1

160

4-6-2010

Ja

3

169

18-2-2010

Marianne

1

232

7-8-2010

19
20

Les lecteurs consacrent un
roman sur le clonage (...)
Un Prix des lecteurs
dérangeant
Poches en poche
Vierzon, berceau de la
psychanalyse urbaine
[Niet besproken]
[Niet besproken]

21

[Niet besproken]

22

Demain, à Pampelune
(Morgen zijn we in
Pamplona) de Jan Van
Mersbergen

23

Guide Culture Livres

P.R.L.
Stéphanie
des Horts

Armanda, ou les infortunes
de l'inconscient (...)

A. Lie

18

n.b.
n.b.

130

Ja

Un livre et des images sur
une catastrophe naturelle

J.G.

Sud Ouest

8

146

24-5-2010

Nee

Le Figaro

1

433

14-10-2010

Ja

1

115

31-3-2011

Ja

Adrien Goetz Le Figaro

1

1239

4-8-2010

Ja

n.b.

Centre Presse

3

93

29-1-2012

Ja

Le Point

1

283

3-6-2010

Ja

Le Monde

1

915

11-6-2010

Ja

1

151

15-6-2011

Ja

1

133

29-6-2011

Ja

3

187

11-8-2011

Nee

1
3

110
107

13-1-2012
18-12-2011

Nee
Nee

3

133

1-2-2011

Nee

Le Monde
Le
Télégramme
L'Indépendant

1

346

7-10-2011

Ja

1
1

323
208

13-11-2011
20-7-2014

Nee
Ja

Le Monde

1

746

14-10-2010

Ja

n.b.

Le Monde

3

77

15-10-2011

Nee

Centre Presse
La Montagne
; Le populaire
du centre ; Le
Berry

6

508

15-5-2011

Nee

1

334

22-5-2011

Nee

25

Françoise
La fin d'une belle époque (...) Dargent
Marion
Nouvelles - Tranches de vie
Tours

26
27
28
29

Le Musée Gardner ? Idéal
pour le casse du siècle
[Niet besproken]
Le sang d'Aphrodite
[Niet besproken]

24

30

31
2011
32

Un roman monstre
Paul Verhaeghen; Bâtir des
ruines
[Niet besproken]
Le Tableau volé Par Pieter
Aspe

Marine De
Tilly
Paul
Benkimoun

Marianne
Payot

34

L'Express
ParisEpicurien
n.b.
Normandie
Guide livres dans le jardin de
Valeurs
Claude Monet, il n’y a
Jerôme Leroy Actuelles
La Voix du
Le tableau volé
C. L.
Nord
Frissons de Noël
n.b.
Centre Presse
ParisMon petit doigt m'a dit
A.B.
Normandie
[Niet besproken]

35

prière d'insérer;
La force de l'habitude

Jean
Birnbaum

Conversation avec un mort
Dans la poche

Juillac
C.A.
Raphaëlle
Leyris

33

36

37

La vie est horrible (...)
La sélection livre du weekend
[Niet besproken]

38

« Le dîner » : une comédie
glaçante

n.b.

Un intime corrosion

Daniel
Martin

131

Républicain ;
Le Journal du
Centre
Cuisine explosive
Homo-boulot-dodo
Un "Diner" qui tourne au
vinaigre
Une addition salée (...)

Guide Livres
Un café et l'addition (...)
Le dîner

Philippe
Chevilley
Jean-Claude
Lamy

Les Echos

1

460

24-5-2011

Nee

Midi Libre

3

228

3-6-2011

Nee

L'Indépendant

1

473

4-6-2011

Ja

Le Figaro

1

349

16-6-2011

Nee

Valeurs
Actuelles

3

167

23-6-2011

Ja

Presse Océan
Le
Télégramme
La Voix du
Nord
Aujourd'hui
en France ; Le
Parisien

1

390

24-6-2011

Ja

1

147

26-6-2011

Ja

1

107

28-6-2011

Ja

3

90

30-6-2011

Nee

Marianne
L'Est
Républicain

3

316

2-7-2011

Nee

3

263

21-7-2011

Ja

Karin Soulard
n.b.
Anne-Lore
Pham
n.b.

Ouest-France
Centre Presse

6
3

267
88

24-7-2011
13-1-2013

Nee
Nee

My Cuisine
L'Express

3
1

174
112

1-2-2014
2-2-2011

Ja
Ja

n.b.
Philippe
Barthelet
Florence
Noiville

L'Humanité
Valeurs
Actuelles

1

609

24-3-2011

Ja

3

198

4-8-2011

Ja

Le Monde

8

880

20-11-2014

Ja

Le Monde

2

954

4-3-2011

Ja

Le Monde
L'Echo
Républicain

3

149

5-3-2011

Ja

3

96

20-1-2012

Ja

Sylvie Lainé
Françoise
Dargent
Stéphanie
Leclair De
Marco
Frédérique
Bréhaut
Corinne
Abjean
n.b.

Dîner piégé
Les porcs d'Amsterdam
Un dîner de trop...; Un été à
la page
La faute et la culpabilité
passent à table

39

Des romans qui donnent
(vraiment) faim !
Histoire belge
Tom Lanoye;
Une véritable histoire belge;
(...)

40

Guide Livres
Tom Lanoye, Gourmand du
verbe
[Niet besproken]

41

Sous le signe des ombres

n.b.
Alexis
Liebaert
L.G.

Florence
Noiville

Notre sélection livres célèbre
"Les Liaisons dangereuses"
n.b.
42

Lucifer.

n.b.

132

43

[Niet besproken]

44
45
46
47
48
49
2012

[Niet besproken]
[Niet besproken]
Un rêve d'enfant
Plan serré de E. Verhoef
[Niet besproken]
[Niet besproken]

50

n.b.
Ph.C.

Ouest-France
Presse Océan

3
3

143
61

18-8-2011
28-1-2012

Ja
Nee

Un été tout en noir
Meurtre dans un manoir
brugeois

A.B.

ParisNormandie

3

118

4-7-2012

Ja

3

89

21-7-2012

Nee

51
52

Réservés aux nuits blanches
[Niet besproken]

O.C.

3

137

6-2-2013

Ja

53

[Niet besproken]
[Niet besproken]

1

530

29-4-2012

Ja

2

316

11-5-2012

Ja

54
55
56
57

2013
58
59

60

61
62
63

M.I.C.

Sud Ouest
ParisNormandie

[Niet besproken]
[Niet besproken]
La quête de Césarion; tommy
Wieringa
Olivier Mony Sud Ouest
Jean-Guy
Le populaire
Des littératures d'ailleurs
Soumy
du centre
[Niet besproken]
Polars sans frontières
Une Néerlandaise quitte son
pays pour la campagne
galloise (...)
Le détour
POCHES Destinations
ténèbres
Un récit bouleversant sur la
paternité
[Niet besproken]
Réchapper à l'accident
En mer
Le Néerlandais Toine
Heijmans, Médicis étranger
pour "En mer"

n.b.

L'Express

2

246

12-6-2013

Ja

Florence
Noiville
n.b.

Le Monde
Centre Presse

1
1

930
302

8-3-2013
24-3-2013

Ja
Ja

n.b.

Centre Presse

3

93

27-4-2014

Ja

n.b.

Ouest-France

1

166

23-4-2013

Ja

8
3

522
75

4-9-2013
6-9-2013

Nee
Ja

5

560

12-11-2013

Ja

Avril Ventura Le Monde
n.b.
Le Monde

n.b.

Agence
France Press

133

Le prix Médicis à Marie
Darrieussecq pour "Il faut
beaucoup aimer les
hommes"
Marie Darrieussecq remporte
le prix Médicis
Prix Médicis : Marie
Darrieussecq couronnée
Le prix Médicis attribué à
Marie Darrieussecq
L'âme de fond EN MER (...)
Livre & Mer. Toine Heijmans
remporte le prix HenriQueffélec
Toine Heijmans remporte le
prix Queffélec

64

Drames en bourgeoisie
Coup de massue
Cynisme médical
Herman Koch récidive
Que lire cet été au soleil... ou
sous la pluie ?
Séjours agités sous le soleil
de la Méditerranée

n.b.

Agence
France Press

5

176

12-11-2013

Nee

n.b.

Les Echos

5

158

12-11-2013

Nee

n.b.

5

169

12-11-2013

Nee

n.b.

Le Point
Service de
base français

5

146

12-11-2013

Nee

B.L.

L'Express

1

170

13-11-2013

Nee

n.b.

Le
Télégramme

5

211

19-4-2014

Nee

Ouest-France
La Montagne
; Le populaire
du centre

6

505

19-4-2014

Nee

3

301

26-5-2013

Ja

Les Echos
Le
Télégramme
L'Indépendant
Agence
France Press

1

401

28-5-2013

Ja

1
1

255
427

2-6-2013
8-6-2013

Ja
Ja

3

63

15-6-2013

Nee

Midi Libre

3

217

28-6-2013

Ja

Marianne

3

199

6-7-2013

Ja

Presse Océan

3

365

12-6-2013

Ja

Valeurs
Actuelles

3

108

8-8-2013

Nee

Le Monde

1

780

18-1-2013

Ja

Le Monde

3

84

21-6-2013

Ja

L'Humanité

1

615

27-6-2013

Ja

Le Monde

3

91

12-1-2014

Ja

Jad Chacra

n.b.
Philippe
Chevilley
Juillac
Sylvie Lainé

n.b.
Jean-Marie
Gavalda
Alexis
On joue au docteur?; Roman Liebaert
Frédérique
Le goût d'un été toxique
Bréhaut
Stéphanie
Leclair De
Guide Livres
Marco

65

66

Le Flamand Tom Lanoye
évoque, dans un roman (...)

Tom Lanoye;
Les désarrois de l'élève L.;
(...)
Ce que nous avons aimé dans
les librairies en 2013
[Niet besproken]

Catherine
Simon
Catherine
Simon
Jean-Claude
Lebrun
Catherine
Simon

134

67

Dans le coeur d'Amsterdam,
il y a une femme
La Femme à la clé;
de Vonne van der Meer
La mort avant l'heure; RÉCIT
(...)
Erwin Mortier;
Devenue nuage; (...)

Karin
Cherloneix
Estelle
Guimbretière
Françoise
Dargent
Jean-Claude
Lebrun
Stéphanie
Dupays

Ouest-France
L'Echo
Républicain

1

354

22-9-2013

Ja

1

188

17-1-2014

Nee

Le Figaro

1

421

18-4-2013

Ja

L'Humanité

1

614

2-5-2013

Ja

Le Monde

1

598

21-6-2013

Ja

Françoise
Noiville
Eve Charrin

Le Monde
Les Echos

1
1

206
414

20-12-2013
3-12-2013

Ja
Ja

N.C.A.

Le Monde

3

144

11-1-2013

Nee

"Les délices de Turquie",
l'anti "Fifty Shades of grey"

n.b.

3

309

18-1-2013

Nee

Une passion dévastatrice

n.b.

Le Point
Aujourd'hui
en France ; Le
Parisien

3

108

27-1-2013

Nee

Le roman culte du Hollandais
Wolkers ;
Réédition
n.b.

Ouest-France

3

184

6-2-2013

Nee

75

Mafia russe

ParisNormandie

3

219

2-10-2014

Nee

76

Premier roman. Trois jours
dans la vie de Thomas Mann; Francine De
(...)
Martinoir

La Croix

1

624

4-9-2014

Nee

Les coups de coeur des
libraires;
Spécial Nancy

Le Point

8

283

11-9-2014

Ja

Sud Ouest

3

362

14-9-2014

Ja

Sud Ouest
Le Point
Le Berry
Républicain

3
1

367
1323

23-3-2014
7-6-2014

Ja
Ja

3

92

29-1-2014

Nee

68

69

Crépuscule maternel
[Niet besproken]

70
71
72
73
74

"Le Monde des livres" sera
très bientôt entièrement
tourné vers la rentrée
littéraire de janvier.(...)
Paranoïa en sous-sol
[Niet besproken]
[Niet besproken]
Une gourgandine

2014

L'écrivain et Hitler
77

78

Le rêve trahi
Roman : après l'apartheid
Martin et le Mystère de la
langue bleue

O.C.

n.b.
Gérard
Guégan
Gérard
Guégan
n.b.
n.b.

135

L'anesthésie des sentiments
selon la Néerlandaise Anna
Enquist;(...)

79

1

772

7-3-2014

Nee

3

71

28-3-2014

Ja

3

271

11-9-2014

Nee

1

478

24-9-2014

Ja

Evene.fr

3

119

25-9-2014

Ja

Le Monde

1

899

7-11-2014

Ja

Le Monde

1

274

7-11-2014

Ja

L'Express

3

125

13-3-2014

Nee

Le Monde

3

170

28-3-2014

Ja

Le Monde
L'Est
Républicain
Sud Ouest

3

264

21-11-2014

Ja

8
3

674
269

8-3-2014
6-4-2014

Ja
Ja

3
3

286
285

6-6-2014
25-6-2014

Ja
Ja

3

252

14-7-2014

Ja

T.C.

Marianne
L'Express
L'Est
Républicain
Le
Télégramme

3

179

11-10-2014

Ja

Mensonges et trahisons ;
Dans l'oeil du photographe

St. Sc.

ParisNormandie

3

236

2-10-2014

Nee

[Niet besproken]
Stefan Brijs: un roman sur le
mensonge

n.b.

1

115

5-10-2015

Nee

Bravoure ou clairvoyance

Daniel
Martin

3

283

1-11-2015

Nee

Kafka de Bagdad à Dubaï
Un conte cruel

81
82
83

85
2015
86
87

Eric Neuhoff
Raphaëlle
Leyris
Raphaëlle
Leyris

Affaire Dutroux: le roman qui Delhpine
fâche
Peras
Paloma
BlanchetL'étoffe de l'enfance
Hidalgo
Un drôle de mariage blanc
Yvonne dans son jardin de
mots (...)
PME du crime
Maman vendait des armes
10 polars pour l'art
Noir comme les canons de
l'enfer batave

84

Le Monde

En mars, votre supplément a
notamment défendu
n.b.
Le Monde
Éric Naulleau : ma rentrée
littéraire (2)
Éric Naulleau Le Point
L'homme sans maladie :
Le Figaro
pauvre Sam
Eric Neuhoff Online
Critique du livre «L'homme
sans maladie», par Éeric
Neuhoff (Le Figaro)

80

Nils C. Ahl

Trafiquante
[Niet besproken]

Fl. N.
Sophie
Dougnac
L. G.
Alain
Léauthier
D.P.
Sophie
Dougnac

La Voix du
Nord
La Montagne;
Le populaire
du centre

136

La guerre est un mensonge;
(...)

Astrid Eliard

Le Figaro

1

358

10-12-2015

Nee

Critique du livre «Courrier
des tranchées», par Astrid
Éliard (Le Figaro)

Astrid Eliard

Evene.fr

3

45

11-12-2015

Nee

88

Aux origines du franquisme

Abel Mestre

Le Monde.fr

1

624

18-12-2015

Ja

89
90

Chaud, chaud, les romans
[Niet besproken]

Isabelle Vial

Pèlerin

3

127

9-7-2015

Ja

91

Plus grinçant que jamais (...)
Éric Naulleau : ma rentrée
littéraire (3)
Avec " Guerre et
térébenthine ", (...)
Stefan Hertmans;
Le miroir de l'imagination
Un livre avant la pièce de
théâtre de ce soir
Loin de la Belgique
Tragi-comédie flamande

Nicolas Weill Le Monde

1

752

4-9-2015

Nee

Éric Naulleau Le Point
Florence
Noiville
Le Monde

8

333

1-11-2015

Ja

1

727

18-12-2015

Ja

n.b.

Le Monde

1

801

20-5-2016

Nee

PH. M.
Fl. N.
n.b.

Midi Libre
Le Monde
L'Humanité

3
1
1

370
191
452

29-5-2018
11-9-2015
24-12-2015

Ja
Nee
Ja

Jean-Marie
Gavalda

Midi Libre

3

278

10-4-2015

Ja

Ouest-France

3

254

9-6-2016

Nee

Sud Ouest

1

666

3-7-2016

Ja

Roman Poésie du deuil

n.b.
Jean-Marie
Planes
Paloma
Hidalgo

Le Monde

3

179

29-7-2016

Ja

Musique, médecine et
délabrement aux Pays-Bas
Dans le cocon de la musique;
(...)
Livres : Anna Enquist donne
le tempo
Quator

n.b.
Emmanuelle
Giuliani
Florence
Noiville
n.b.

Ouest-France

3

128

4-2-2016

Nee

La Croix

1

589

18-2-2016

Ja

Le Monde
Le Monde

1
3

830
76

19-2-2016
26-2-2016

Ja
Ja

Musique, médecine et
délabrement aux Pays-Bas

n.b.

Ouest-France

3

128

5-3-2016

Nee

92

93

94
95
96
2016

97

[Niet besproken]
Peut-on échapper au
naufrage de la vieillesse ?
[Niet besproken]

Radioscopie d'une famille
enfermée dans le silence ;
Roman
La reine et la petite fille

98

137

Un père à l'écoute;
Livres

Catherine
Thauzies

Pèlerin

3

124

28-4-2016

Ja

Elodie
Corvee

La Nouvelle
République

3

72

17-8-2017

Ja

99

" Quatuor " d'Anna Enquist
pour coup de coeur
[Niet besproken]

100

[Niet besproken]

101

[Niet besproken]
Frédérique
Bréhaut
R.L.

Presse Océan
Le Monde

3
3

347
97

17-6-2016
30-6-2017

Ja
Ja

103

Koch, maître du roman
toxique
Cher monsieur M.
[Niet besproken]

104

Une Audincourtoise traduit le
meilleur polar des Pays-Bas,
« Un papillon dans la
tempête »; (...)
n.b.

L'Est
Républicain

6

691

10-3-2016

Ja

105

Dérives

B.

ParisNormandie

3

142

26-1-2017

Nee

106

Livres Un poète européen

François
Kasbi

Valeurs
Actuelles

3

333

12-5-2016

Nee

6

1972

20-5-2017

Nee

Olivier Mony Sud Ouest
Delhpine
Peras
L'Express

1

495

26-6-2016

Ja

3

408

20-7-2016

Ja

n.b.

Vosges Matin

3

110

26-11-2017

Ja

Marianne

8

1136

25-8-2017

Nee

Libération

6

765

9-9-2017

Nee

102

107
108
109

"Nous ne sommes pas
condamnés à une guerre des
civilisations"; (...)
Alexis Libaert Marianne
[Niet besproken]
[Niet besproken]
Laura et les garçons
Un été 82

2017
110
111

[Niet besproken]
Frère et soeur
[Niet besproken]

112
[Niet besproken]
113
[Niet besproken]
114
115

Dans la tête d'un monstre
Poissons dans eaux troubles

Hubert
Prolongeau
Thomas
Stélandre

138

116

Pulsions et raison

Florence
Noiville

L'innocence envoyée par le
fond

Blandine
HutinMercier

Inge Schilperoord: « Je savais
que j'écrivais un livre qui
dérange en traitant de la
pédophilie »
'La Tanche'' : dans la peau
d'un pédophile

Sophie
Vigroux
Amandine
Schmitt

120
2018
121
122
123

151

20-10-2017

Nee

3

268

22-10-2017

Ja

La Dépêche
du Midi

6

538

25-11-2017

Nee

L'Obs

6

914

21-12-2017

Ja

3

152

14-8-2018

Nee

R.L.

Le
Républicain
Lorrain

Vient de paraître

V.B.L.

Libération

3

172

2-9-2017

Nee

Philippe
Simon
n.b.

Ouest-France
Midi Libre

1
3

151
156

30-9-2017
27-5-2018

Ja
Ja

Le Monde

3

136

13-10-2017

Ja

La Vie

1

398

26-10-2017

Ja

Le Figaro
Midi Libre
Le Point

1
3
1

316
53
485

2-11-2017
27-5-2018
2-3-2017

Ja
Ja
Ja

Le Monde

1

784

3-3-2017

Ja

La Voix du
Nord

3

141

28-12-2018

Nee

Le Monde.fr

1

577

20-9-2017

Ja

117

119

3

La tanche, de Inge
Schilperoord;
Sous les pavés ... la page;
une lecture pour l'été

A.L. Snijders écrit pour
personne et pour tous ;
Autobiographie

118

Le Monde
L'Echo
Républicain ;
Le Berry
Républicain ;
Le Journal du
Centre ; Le
populaire du
centre ; La
Montagne

Le legs sulfureux
Être un héritier ou un
Robespierre; (...)
Impostures ;
JOOST DE VRIES (...)
L'art et la manière
(...) De l'autre côté du
Plexiglas
[Niet besproken]

Florence
Bouchy
Marie
Chaudey
François
Rivière
n.b.
n.b.
Florence
Noiville

[Niet besproken]
Regrets éternels
Stefan Brijs sous le soleil de
Curaçao

A.S.H.
Elena
Balzamo

139

Stefan Hertmans et Stefan
Brijs, ambassadeurs de la
littérature flamande

Michel
Schneider

Le Point

3

205

27-11-2018

Ja

124

«Un été sans dormir», polar
aussi belge que noir qui
arrive près de chez vous

n.b.

La Voix du
Nord

6

405

18-10-2018

Ja

Isabelle
Lesniak
Elena
Balzamo

Les Echos
Weekend

3

444

15-11-2018

Ja

125

Rayon polar : « Les éoliennes
sont arrivées près de chez
vous »
Comédie du livre. Parutions
et rendez-vous

Le Monde.fr

8

248

24-5-2018

Nee

126

[Niet besproken]

127

"Ma voisine imaginaire du
Vaucluse", par Stefan
Hertmans

6

742

7-9-2018

Nee

Le Coeur converti, (...)

n.b.
L'OBS
MarieJoseph Biziou La Croix

3

126

27-9-2018

Ja

Hamoutal, itinéraire d'une
convertie;
Rentrée littéraire
Livres en bref

n.b.
Pèlerin
Nicolas Weill Le Monde.fr

3
3

214
210

11-10-2018
31-10-2018

Ja
Ja

3

244

11-11-2018

Nee

Rencontre avec Stephan
Hertmans à la médiathèque;
Apt
n.b.
Stefan Hertmans et Stefan
Brijs, ambassadeurs de la
littérature flamande

128
129

130

131

L'Est
Républicain

Michel
Schneider
Hélène
Tournaire

Le Point
L'Echo
Républicain

8

265

27-11-2018

Nee

3

160

23-12-2018

Ja

Margriet de Moor inspecte
l'amour à la hollandaise
Dans " Au premier regard ",
(...)
La sélection littéraire
du«Monde»

Estelle
Lenartowicz

L'Express

1

332

23-4-2018

Ja

Ariane Singer Le Monde

1

770

25-5-2018

Ja

A.S.

3

255

28-5-2018

Ja

Viens ici que je t'embrasse

I.E.

3

129

14-9-2018

Nee

Le choix du libraire
[Niet besproken]
[Niet besproken]

Le Monde.fr
La Voix du
Nord

140

132
133

Les ouvrages que «Le Monde
des Livres» vous conseille de
lire... ou offrir
n.b.
Jeux interdits
Laïla Slimani
Le livre qui dérange: jeux
dangereux
E. Le.
Brillant et dérangeant
n.b.

199
585

14-12-2018
9-2-2018

Ja
Ja

3
3

224
215

14-2-2018
24-2-2018

Ja
Ja

3

111

15-4-2018

Ja

Débâcle

C.P.

Coup de coeur pour Lize Spit

n.b.

Le Point

8

272

24-5-2018

Ja

?oeDébâcle? ou l?extrême
attention portée aux détails
par une enfant broyée

n.b.

Midi Libre

1

698

24-5-2018

Ja

Marine De
Tilly

Le Point

1

313

25-5-2018

Ja

S.C.
Jean-Paul
Guéry
Florence
Bouchy

Midi Libre
Le Maine
Libre

6

187

27-5-2018

Nee

3

113

2-3-2018

Nee

Le Monde.fr

3

246

24-5-2018

Ja

n.b.
Florence
Bouchy
Florence
Bouchy

Midi Libre

3

100

24-5-2018

Nee

Le Monde

3

200

25-5-2018

Ja

Le Monde.fr

3

235

24-5-2018

Ja

Confidences
Comédie du livre. Parutions
et rendez-vous
?oeDébâcle? ou l?extrême
attention portée aux détails
par une enfant broyée

135

3
1

L'Express
Sud Ouest
La Voix du
Nord

La jeune romancière belge
Lize Spit en guest star à
Montpellier
Un premier roman pour «
sauvegarder le souvenir »
134

Le Monde.fr
Le Monde

L'oreille d'Alphonse
Comédie du livre. Parutions
et rendez-vous

Totaal aantal artikelen

223

Totaal aantal artikelen met
evaluatieve opmerkingen

138

In percentage van totaal

62%

Type artikel
1
2
3
4
5
6

Aantal keer
voorgekomen
82
5
105
0
9
11

141

7
8

0
11

Analyse van de besprekingen (fictievertalingen NL-FR, 2009-2018)

Jaartal
2009
2010

Aantal
Aantal
besproken
Gemiddeld aantal
vertalingen Waarvan
vertalingen in Totaal aantal besprekingen per
fictie NL-FR besproken percentages
besprekingen titel
14
9
64%
17
1,2
17
11
65%
22
1,3

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totaal

18
8
17
11
11
13
11
15
135

10
3
11
10
7
7
6
12
86

56%
38%
65%
91%
64%
54%
55%
80%

Aantal besproken
vertalingen die zijn
gesubsidieerd door het
Letterenfonds
28
21%
Aantal besproken
vertalingen die zijn
gesubsidieerd door het
2,0 Vlaams F. v.d. Letteren
0,6
16
2,3
12%
2,2
1,3
1,4
1,5
2,1

36
5
39
24
14
18
17
31
223

Frequentie van de voorkomende kranten/tijdschriften
Le Monde
Le Point
ParisNormandie

50
14
10

Le Figaro
Sud Ouest
Le Berry
Républicain

9
12
4

Midi Libre
Presse Océan
Aujourd'hui en
France

9
4

Evene.fr
Le Monde.fr

2
8

2

Pèlerin

3

2
1

La Nouvelle
République
Vosges Matin

1
1

L'Est
Républicain
L'Humanité

7
5

L'Express

11

Valeurs
Actuelles
Marianne
Le
Télégramme

Relaxnews

2

L'Indépendant

3

OuestFrance

13

3

Le Figaro
Economie

1

La Montagne
Le Journal du
Centre

Le Parisien
My Cuisine
L'Echo
Républicain
Agence France
Press
Service de base
français

2

Le Figaro

7

Le populaire
du centre

5

La Croix

Centre Presse

6
6
5

142

4

Libération
La Dépêche du
Midi

2

2

3

L'Obs
Le Républicain
Lorrain

3

La Vie

1

3
1

1

1

La Voix du
Nord

9

Les Echos

5

Le Figaro Online

143

1

Les Echos
Weekend
Le Maine Libre

1
1

Artikelen close-reading
Nr.
artikel Titel artikel
Une ville, un polar; Grabuge à
1
Bruges
2
La vie commence a 55 ans
Un océan de perceptions sous le
3
soleil austral
« Le faiseur d'anges » du Belge
Stefan Brijs enfin traduit en
4
français
L'atelier d'écriture;
5
Stefan Brijs ou l'art de la lenteur
Le Musée Gardner ? Idéal pour le
6
casse du siècle
7
Paul Verhaeghen; Bâtir des ruines
8
La vie est horrible (...)
Tom Lanoye;
9
Une véritable histoire belge; (...)
La quête de Césarion; tommy
10
Wieringa
Une Néerlandaise quitte son pays
11
pour la campagne galloise (...)
Le Néerlandais Toine Heijmans,
12
Médicis étranger pour "En mer"
Le Flamand Tom Lanoye évoque,
13
dans un roman (...)
Tom Lanoye;
14
Les désarrois de l'élève L.; (...)
Erwin Mortier;
15
Devenue nuage; (...)
16
Crépuscule maternel
17
Roman : après l'apartheid
18
Kafka de Bagdad à Dubaï
19
Aux origines du franquisme
Avec " Guerre et térébenthine ",
20
(...)

Achternaam
auteur boek
Aspe
Bakker

Voornaam
auteur boek Franse boektitel
La quatrième forme de
Pieter
Satan
Gerbrand
Là-haut, tout est calme

Provoost

Anne

Regarder le soleil

Brijs

Stefan

Le Faiseur d'anges

Brijs

Stefan

Le Faiseur d'anges

Post
Verhaeghen
Grunberg

Elvin
Paul
Arnon

Faux et usage de faux
Oméga mineur
Notre oncle

Lanoye

Tom

La langue de ma mère

Wieringa

Tommy

La maison engloutie

Bakker

Gerbrand

Le détour

Heijmans

Toine

En mer

Lanoye

Tom

Les Boîtes en carton

Lanoye

Tom

Les Boîtes en carton

Mortier
Mortier
Dis, van
Grunberg
Bulnes

Erwin
Erwin
Adriaan
Arnon
Miquel

Psaumes balbutiés
Psaumes balbutiés
Tête à crack
L’homme sans maladie
Le sang dans nos veines

Hertmans

Stefan

Guerre et térébenthine
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21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

La reine et la petite fille
Dans le cocon de la musique; (...)
Livres : Anna Enquist donne le
tempo

Une Audincourtoise traduit le
meilleur polar des Pays-Bas, « Un
papillon dans la tempête »; (...)
'La Tanche'' : dans la peau d'un
pédophile
(...) De l'autre côté du Plexiglas
Stefan Brijs sous le soleil de
Curaçao
Dans " Au premier regard ", (...)
Jeux interdits
?oeDébâcle? ou l?extrême
attention portée aux détails par
une enfant broyée

Bakker
Enquist

Gerbrand
Anna

Juin
Quator

Enquist

Anna

Quator

Lucius

Walter

Un papillon dans la
tempête

Schilperoord
Weijers

Inge
Niña

La Tanche
Les conséquences

Brijs
Moor
Spit

Stefan
Margriet
Lize

Taxi Curaçao
Au premier regard
Débâcle

Spit

Lize

Débâcle

Aantekeningen close-reading
Artikel- Literaire context
nr.267
(auteur)
Benoemen van oeuvre ;
Leven van de auteur ;
1
Vlaams ; Succesauteur

Culturele
context (decor) Thematiek

Positieve
waardering

Genre

Brugge ;
Oostende ; Bier
Noord
Nederland ;
Boerderij ;
Koeien

Fantastisch plot ;
Precisie ; Humor

Thriller ; Detective

4

Debuutauteur ;
Succesauteur in
Nederland
Nederlandstalig ;
Belgisch ; Succesauteur
in België ; Groot
schrijftalent ; Nog (te)
onbekend in Frankrijk ;
Benoemen van oeuvre ;
Literaire prijzen
Belgisch ;
Nederlandstalig ;
Succesauteur ; Veel
vertaald ; Literaire
prijzen ; Eindelijk
vertaald naar het Frans

5

Succesauteur ; Literaire Wolfheim ;
prijzen ; Belgisch ;
Grensgebied
Nederlandstalig
België

2

3

267

Australisch
achterland

Wolfheim ;
Begin jaren
tachtig

Moord ; Politie ;
Detective

Dood ; Herinnering ;
Familie ;
Verfijnd ;
Eenzaamheid
Betoverend
Eenzaamheid ;
Ziekte ; Aftakeling ;
Onzekerheid ;
Mens-natuur
verhouding ; Dood ;
Dieren
Religie ;
Vooroordelen ;
Cloning ; Uitsluiting
; Wetenschap ;
Psychologisch
aspect

Toegankelijk ;
Intensiteit ;
Spanning ;
Puurheid

Ontwikkelingroman

Ontwikkelingroman

Filosofische roman ;
Psychologische
Spannend ;
roman ; Thriller ;
Filosofisch aspect ; Wetenschappelijke
Diepgang
roman
Kundig geschreven Zedenroman ; Thriller
Cloning ; Moraliteit ; ; Plotconstructie ; ; Wetenschappelijke
Religie ; Syndroom Open voor
roman ; Filosofische
van Asperger
interpretaties
roman

Corresponderen met nummers in vorige tabel.
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Nederland
Duitsland

6

Uitgegeven bij
prestigieuze uitgever
(Seuil)

7

Hoogleraar cognitieve
psychologie ; Belgisch ;
Vlaamstalig ;
Vergelijking met groot
auteur

8

Boston ;
Verenigde
Staten

9

Benoemen van oeuvre
Vergelijking met grote
auteur ; Weinig bekend
in Frankrijk ; Vlaams ;
Bekende auteur ;
Sint-Niklaas ;
Statusauteur ; Veel
Omgeving
vertaald
Antwerpen

10

Nederlands ;
Vergelijking met grote
auteurs ; Nog te weinig
zichtbaar in Frankrijk ;
Journalist ;
Succesauteur ;
Succesvol in Nederland

11

12

Nederlands ; Benoemen
van oeuvre ;
Schaatsleraar ; Tuinier ;
Literaire prijzen
Nederlands ; Journalist ;
Literaire prijzen
(Médicis étranger) ;
Debuutauteur ;
Benoemen van oeuvre ;
Vergelijking met

Hedendaags ;
Klein dorp in
Oosten van
Engeland

Wales ;
Engeland ;
Winterse
natuur

Noordzee ;
Tussen
Denemarken
en Nederland

Waargebeurde
elementen ; Kunst ;
Kunstroof
Religie ;
Geschiedenis ;
Schepping ; Nazisme
; Atoombom ;
Wetenschap ;
Geweld ;
Natuurrampen ;
Driften ; Passies ;
Mens-natuur
verhouding ;
Filosofisch aspect ;
Mystiek aspect ;
Macht en onmacht
van de mens
Tragedie ;
Burgeroorlog ;
Geweld ; Spanning ;
Hoop ; Zingeving ;
Optimisme ; Religie

Afasie
(Spraakverlies) ;
Aftakeling ; Familie ;
Portret van moeder
Zoektocht ; Wereld
van
vermaak/spectakel ;
Innerlijk lijden ;
Eenzaamheid ;
Verdriet (van de
tijd) ; Herinnering ;
Identiteit ; Liefde ;
Afwezigheid ;
Monoloog ; Natuur ;
Vluchten/Ontsnapp
en ; Verdwijning ;
Schaamte ;
Eenzaamheid ;
Identiteit

Goede detective >
Geen hoogstaande
literatuur
Thriller ; Detective

Literaire kwaliteit ;
Plotconstructie ;
Vertelkwaliteit ;
Zet aan tot
nadenken
Indrukwekkend ;
Droge stijl ;
Gewiekste stijl ;
Veelomvattend ;
Kundig geschreven

Absurdistische roman
; Spanning

Autobiografische
Levendig ; Details ; roman ;
Diepgang
Ontwikkelingsroman

Prachtig ; Literaire
en morele ambitie
; Diepgang ;
Road novel ;
Essentieel
Postmoderne roman

Kalmte ;
Betoverend ;
Volwassen stijl ;
Emotionaliteit ;
Bescheidenheid
Sterk verhaal ;
Huis clos ; VaderGoede vertaling ;
dochter relatie ;
Kundig geschreven
Drama op zee ;
; Kortdate
Zeiltocht ; Innerlijke schrijfstijl ;
strijd ; Avontuur
Symboliek ;
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Filosofische roman ;
Psychologische
roman ;
Wetenschappelijke
roman

Psychologische
roman

Psychologische
thriller

Engelstalige
kwaliteitauteurs

14

Rebelse auteur ;
Benoemen van oeuvre
(ook van niet-vertaalde
roman) ; Vijftiger ;
Veelzijdig ; Alleskunner
; Theatermaker ;
Vlaams ; Literaire
prijzen ; Succesauteur
in België, Nederland en
Duitsland
Benoemen van oeuvre
(als bekend
verondersteld) ;
Statusauteur ;
Vergelijking met groot
naam (Hugo Claus) ;
Vlaams

15

Nederlandstalig ;
Statusauteur ;
Benoemen van oeuvre

16

Unieke auteur ; Vlaams

13

Plottwist ;
Spanning

Vlaanderen ;
Ardennen ;
Jaren zeventig

Populistisch
Vlaanderen ;
Na-oorlogs

17

Nederlands ; Leven van
de auteur
Zuid-Afrika

18

Absurdistische
romanschrijver ;
Nederlands ;

Liefde ;
Homoseksualiteit ;
Seksualiteit ;
Moederfiguur ;
Vlaams
nationalisme

Goede vertaling ;
Bondig geschreven Autobiografische
; Intensiteit ;
roman ; Politieke
Zwarte humor
roman

Puberteit ;
Herinnering ;
Verliefdheid ;
Homoseksualiteit ; Helderheid ;
Religeuze en morele Spottende toon ;
principes
Schoonheid
Aangrijpend ;
Alzheimer ;
Subtiele vertaling ;
Aftakeling ;
Fragmentatie ;
Spraakverlies ;
Subtiliteit ;
Verlies ;
Emotionaliteit ;
Moederportret ;
Poëtisch ;
Naderen van de
Suggestief ;
dood ; Herinnering Spiritualiteit
Alzheimer ;
Spraakverlies ;
Aftakeling ; Portret
van moeder ;
Herinnering ;
Aangrijpend ;
Transformatie ;
Fragmentatie ;
Vervreemding ;
Subtiliteit ; Sobere
Naderen van de
stijl ; Precies ;
dood ; Afscheid ;
Suggestief ;
Ouderdom
Emotionaliteit
Apartheid ; Oorlog ;
Vriendschap ;
Geweld ; Sociale
spanningen ;
Aangrijpend ;
Maatschappelijke
Complexiteit ;
problematiek ;
Subtiliteit ;
Armoede ;
Realistisch
Ongelijkheid ;
(menselijk) ;
Verraad
Emotionaliteit

Absurdistisch ;
Bagdad ; Dubaï Geweld ; Kafkaësk ;
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Grappig ; Zwarte
Humor ;
Helderheid ;

Autobiografische
roman ; Politieke
roman

Autobiografische
roman ; Getijdenboek

Autobiografische
roman ; Getijdenboek

Psychologische
roman ;
Geëngageerde roman
; Deels
autobiografisch
Absurdistische roman
; Psychologische
roman ; Spanning

Statusauteur in
Nederland ; Benoemen
van oeuvre ; Literaire
prijzen ; Journalist

19

20

21

22

23

24

Gevangenschap ;
Psychologisch

Spanning ;
Angstaanjagend ;
Ironisch

Intensiteit ;
Spaanse
Diepgang ;
geschiedenis ;
Veelzijdige
Onderzoeker ; Arts ;
Spanje ; Anoual Rifoorlog ; Oorlog ; schrijfstijl ;
Nederlands ; Auteur
; Begin 20e
Politiek ; Tijdsgeest Aangrijpend ;
met pseudonym
eeuw
jaren '20 ; Revolutie Eruditie
Eerste
Wereldoorlog ;
Oorlog ; Kunst ;
Intensiteit ;
Schilderkunst ;
Emotionaliteit ;
Statusauteur ;
Trauma ;
Toegankelijk ;
Succesauteur ; Nog te
Herinnering ;
Schoonheid ;
onbekend in Frankrijk ; Vlaanderen ;
Vergetelheid ;
Symboliek ;
Poëet ; Essayist ; Veel
Personage uit Familierelaties ;
Plotconstructie ;
vertaald
Gent
Waargebeurd
Spanning
Nederland als
vreemd land
met onbekende
literatuur,
Stereotypering
(framing
recensent) ;
Texel ; Noord
Nederland ;
Vochtig
Nederlands
Minimalistisch ;
Nederlands ; Unieke
platteland ;
koningshuis ;
Banale/alledaagse
auteur ; Benoemen van Polders ;
Koninklijke
stijl ;
oeuvre ; Succesauteur ; Boerenleven ; (machts)positie ;
Plotconstructie ;
Veel vertaald ; Literaire Eind jaren
Verveling ; Tragedie Traag ; Vertelkunst
prijzen
zestig
; Familiegeheimen
; Origineel
Kundig geschreven
; Sobere stijl ;
Veelzijdig ;
Kunst ; Muziek ;
Intelligent ;
Cultuurpolitiek ;
Origineel ;
Muzikante ;
Moderne
Veroudering ;
Muzikaal ;
Psychotherapeute
cultuurpolitiek Modernisering
Helderheid
Muzikante ;
Sobere stijl ;
Psychotherapeute ;
Kunst ; Muziek ;
Plotconstructie ;
Serieus ; Vergelijking
Veroudering ;
Psychologisch
met grote naam ;
Moderne
Eenzaamheid ;
inzicht ; Subtiliteit
Benoemen van oeuvre cultuurpolitiek Modernisering
; Nuance
Plotconstructie ;
Debuutauteur ;
Goede uitwerking ;
Scenarist ; Auteur met
Psychologisch
pseudonym ;
inzicht ;
Succesauteur ; Veel
Hollandse/bijtend
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Historische roman ;
Politieke roman

Oorlogsroman ;
Historische roman

Geschiedenisroman ;
Spanning

Psychologische
roman ; Kunstroman ;
Spanning

Psychologische
roman ; Kunstroman ;
Spanning

Thriller ; Deel 1 van
trilogie

vertaald ; Literaire
prijzen

25

Hollandse ;
Debuutauteur ;
Literaire prijzen ;
Nominaties ; Journalist ;
Juridisch psycholoog

26

Jonge auteur ;
Debuutauteur ;
Succesauteur ; Veel
vertaald ; Literaire
prijzen

27

28

29

30

e/knarsende
humor
Pedofilie ;
Uitsluiting ;
Eenzaamheid ;
Psychische ziekte ;
Driften ; Identiteit ;
Seksualiteit ;
Innerlijke strijd

Nederlandse
kunstwereld ;
Amsterdam

Curaçao ;
Autonome
staat van
Nederland in
Caribisch
gebied ; Begin
jaren zestig

Kunst ; Identiteit ;
Eenzaamheid ;
Uitsluiting
Melting-pot ;
Slavenverleden ;
Sociaal
determinisme ;
Ongelijkheid ;
Universeel drama ;
Postcoloniaal drama
; Herinnering ;
Onmacht

(Interne) Spanning
; Intensiteit ;
Nuance (zonder
oordeel) ; Sobere
toon ; Symboliek
Ironie ; Spot ;
Symboliek ;
Plotconstructie ;
Filosofische
reflectie ;
Nuchtere toon ;
Eruditie

Aangrijpend ;
Subtiliteit ;
Plotconstructie
(Klassieke
Benoemen van oeuvre
tragedie)
Subtiliteit ;
Ervaren auteur ;
Fijngevoelig ;
Statusauteur ;
Liefde ; Herinnering Suggestief ;
Benoemen van oeuvre ; Noordelijk
; Verlies ; Rouw ;
Plotconstructie ;
Verwijzing naar Enquist decor
Zelfmoord
Kundig geschreven
Aangrijpend ;
Plotconstructie ;
Succesauteur in
Kundig geschreven
Nederland en
Vriendschap ;
; Spannend ;
Vlaanderen ; Jonge
Puberteit ; Geweld ; Magistraal einde ;
auteur ; Mooie auteur ;
Eenzaamheid ;
Realistische stijl ;
Vlaams ; 'anti-Elena
Vernedering ;
Intensiteit ;
Ferrante'
Brussel ; België Schaamte
Precisie ; Cynisme
Herinnering ;
Jeugdtrauma ;
Geweld ;
Spannend ;
Jonge auteur ;
Vriendschap ;
Aangrijpend ;
Debuutauteur ; Vlaams Vlaanderen ;
Eenzaamheid ;
Kundig geschreven
; Literaire prijzen
Koud ; Winter Identiteit
; Toegankelijk
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Psychologische
roman ; Spanning

Kunstroman ;
Filosofische roman

Postcoloniale roman ;
Tragedie ; Roman
over meerdere
generaties

Psychologische
roman

Thriller ;
Ontwikkelingsroman

Thriller ;
Ontwikkelingsroman

