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Voorwoord

Inhoud

Het is zomer en bij deAuteurs popelen we om af te reizen naar TAZ in Oostende waar dit 
jaar ook de uitreiking van de deAuteursprijs plaatsvindt. Laureaat is Annelies Verbeke. 
Zij wordt door de Raad van Bestuur bekroond om haar hele oeuvre én om haar sociaal 
engagement. Zij doet nu eenmaal meer dan enkel romans schrijven. Waarom dat ook 
voor haar belangrijk is, leest u in een interview met Annelies. 

Geen TAZ zonder centrale gast, en dit jaar valt Theater Zuidpool die eer te beurt. 
Koen van Kaam en Jorgen Cassier geven tekst en uitleg bij hun opzet en keuzes. 
Een selectie om duimen en vingers bij af te likken. Eén van de jaarlijkse toppers op 
TAZ is het openluchttheater Compagnie Marius. Waas Gramser licht toe waarom hun 
voorstellingen volgens haar onvergetelijk zijn.

Op TAZ steunt deAuteurs ook dit jaar weer het literatuurluik, waar onder andere het 
succesvolle programma ‘Uitgelezen’ in thuishoort. We zochten Peter vanden Eede 
op, bedenker en bezieler van dit concept. deAuteurs trekt samen met Poëziecentrum 
opnieuw volop de kaart van de dichters: PRINSEN EN PRINSESSEN DER POËZIE kent 
een nieuwe editie en wordt dit jaar uitgebreid met het ambitieuze  KONINGEN EN 
KONINGINNEN DER POËZIE. Het gedetailleerd programma vindt u terug in dit nummer. 

Verder trokken we de landsgrens over en spraken in Amsterdam met Timen Jan 
Veenstra, één van de twee oprichters van De Tekstsmederij, een succesvol initiatief 
dat banden smeedt tussen regisseurs en theaterschrijvers in Nederland. Een mogelijke 
inspiratiebron voor Vlaanderen?  De Tekstsmederij zal ook centraal staan op het 
theaterfestival in Amsterdam waar deAuteurs mee de Taalunie Toneelschrijfprijs uitreikt.  

In juni hield deAuteurs haar derde algemene vergadering waarop een nieuwe Raad 
van Bestuur gevormd werd. Wij stellen u met fierheid de nieuwe bestuurders voor 
en illustreren een succesvol jaar kort met mooie cijfers. Wij danken nogmaals onze 
uittredende voorzitter Willem Wallyn en enkele pioniers van het eerste uur – Erik 
Vlaminck, Paul Pourveur, Judith Van Istendael, Manu Riche - voor alles wat ze voor 
deAuteurs betekend hebben. We nemen afscheid met gemengde gevoelens : dankbaar 
voor hun tomeloze inzet, maar tegelijk met spijt omdat hun mandaat ten einde is gekomen. 
Wij zullen hen missen, maar weten dat zij ambassadeurs van deAuteurs zullen blijven. 

Wij wensen jullie een fijne zomer en hopen jullie op één van onze activiteiten te 
ontmoeten. 

 3 Annelies Verbeke - Laureaat deAuteursprijs 2014
 6 Theater Zuidpool - Centrale gast TAZ 2015
 8 Peter Van den Eede - Programmator Literatuur in de Vooruit
 9 Hoogachtend, dikke Freddy - Erik Vlaminck is opnieuw TAZ-columist
 10 Programma TAZ, deAuteurs, Poëziecentrum - Koningen en Koninginnen der Poëzie
 11 Programma TAZ, deAuteurs, Poëziecentrum - Prinsen en Prinsessen der Poëzie
 13 Programma TAZ - Salongesprekken
 14 Voorstelling van de nieuwe Raad van Bestuur van deAuteurs
 15 Enkele gegevenst ui het Jaarverslag 2014 van deAuteurs
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Proficiat met de deAuteurs prijs!  
Dankjewel! Ik ben blij dat ik een prijs krijg 
voor mijn hele oeuvre. Hoewel ik merk 
dat veel lezers vooral op romans zitten 
te wachten, hou ik namelijk van elke ma-
nier van schrijven die ik beoefend heb, 
ook van gekke uitstapjes zoals ‘Tirol In-
ferno’ met Klaas Verplancke, wat een no-
velle in jambische pentameters op rijm 
is, een oratorium schrijven, meewerken 

aan muziektheatervoorstellingen… Die 
minder voor de hand liggende dingen 
zetten mijn hersenen op heel andere ma-
nieren in werking en ik leer ontzettend 
veel. Ik vind het fijn om samen met ande-
re mensen creatief te zijn. Een zeer fijne 
samenwerking is die met Wunderbaum. 
Voor hen heb ik net een tekst voor ’In 
bed with Mozart’ geschreven, een een-
malige voorstelling voor de operadagen 

in Rotterdam. Maar ons grootste succes 
tot nu toe was voor mij ‘Rail Gourmet’, 
waarbij ik moest vertrekken van de kel-
der onder Brussel-Zuid waar de maaltij-
den voor Thalys en Eurostar worden ver-
pakt. Ik heb daar mensen geïnterviewd 
en schreef een stuk over geluk. Op de 
première was ik echt betoverd. Het is ma-
gisch wat er gebeurt wanneer je teksten 
tot leven komen op het toneel, de som 

‘Dertig dagen’ is haar laatste, veelbesproken en geprezen roman. Maar Annelies Verbeke 
schrijft meer dan enkel romans: verhalenbundels, essays, theaterteksten…: weinig genres 
laat ze onbeoefend. Hoewel velen het tegendeel denken, won ze tot nu toe geen enkele 
grote literaire prijs, op de Vlaamse Debuutprijs na. deAuteurs wil Libris, Gouden Uil en 
consoorten voor zijn en gaf haar alvast – en met veel overtuiging - de deAuteursprijs 2014. 
Niet voor één boek, maar voor haar hele oeuvre. Een gesprek met de winnares. 

Annelies Verbeke 
Auteur

® Alex Salinas

deAuteurs

PRIJS
2014



van de delen kan zoveel groter zijn dan 
de delen zelf. Na een intensieve samen-
werking wil ik ook wel graag helemaal 
alleen van nul beginnen, en dat worden 
dan romans of verhalenbundels.
 
Verkies je bepaalde vormen van 
schrijven boven andere? 
Korte verhalen dragen echt mijn voorkeur 
weg, omdat ik er een groter plezier uit haal. 
Na een lange weg een roman neerleggen 
geeft uiteraard ook genoegdoening maar 
bij verhalenbundels is het toch anders. 
Ik schrijf altijd 15 verhalen over 1 thema, 
wat een gevoel van vrijheid geeft omdat 
ik op 15 verschillende manieren iets 
anders kan zeggen over hetzelfde. Bij 
een roman sla je meer één weg in, die je 
anderhalf tot twee jaar moet volhouden. 
Ik heb soms het gevoel dat ik een 
optocht van mensen ben, eerder dan één 
consequente mens en in verhalenbundels 
is het speeltijd omdat er verschillende 
naar buiten kunnen. Maar er zijn nog 
redenen waarom ik zo graag verhalen 
schrijf: het duurt minder lang, geeft je 
sneller het fijne ‘dit is klaar’- gevoel, en je 
kunt de emotie of de gedachte waarmee 
je vertrekt goed vasthouden, waardoor 
het iets heel intens krijgt. Verhalen 
zijn ook mysterieuzer, ze zoeken meer 
associatief hun weg. Bovendien lenen 
korte verhalen zich goed tot experiment. 
Het verhaal ‘Lola’ uit ‘Groener Gras’ gaat 
over een vrouw die verliefd wordt op een 

stier, een thema waar ik geen hele roman 
mee vul. Ook qua stijl is er meer mogelijk: 
in een roman zou ik niet snel kiezen voor 
de tweede persoon enkelvoud, jij, maar in 
een verhaal kan dat wel. 

Vind je dat het korte verhaal te weinig 
aandacht krijgt? 
Absoluut! Daarom onderneem ik heel 
bewust acties. Het begon allemaal toen 
Sanneke van Hassel mij vroeg om een 
soort state of the union te geven op 
‘Hotel van Hassel’, een internationaal 
korteverhalenfestival in Amsterdam, dat zij 

organiseerde. We hebben elkaar daar echt 
gevonden en gaven later samen ‘Naar de 
stad’ uit, een bloemlezing van 40 verhalen 
waarin de grote stad een thema vormt. Het 
was een enorme klus waar we niet rijk van 
werden maar we deden het uit idealisme. 
Het boek is heel goed onthaald, wie het 
las vond het een fantastische bloemlezing 
en we zijn er zelf trots op, maar de verkoop 
was helaas minder goed.
Hetzelfde geldt voor ‘Veronderstellingen’, 

een korteverhalenbundel die ik zelf 
schreef in 2012. In elk verhaal komt 
minstens één personage uit een ander 
verhaal uit de bundel aan bod. Daardoor 
zijn alle verhalen met elkaar verbonden 
én confronteer ik de lezer met zijn 
veronderstellingen over personages. Ook 
dat is een boek waar ik heel trots op ben, 
maar het is ook één van mijn minst goed 
verkopende boeken, ondanks de goede 
recensies. Het is een commerciële kwestie: 
verhalenbundels zijn gewoon moeilijk aan 
de man te brengen. In tegenstelling tot 
sommige andere landen, heerst hier bij 
ons de perceptie dat het iets is waar je 
mee begint vooraleer je overgaat tot het 
echte werk. Korte verhalen mogen ook niet 
meedingen voor de Libris Literatuurprijs, 
waardoor men ze niet promoot als een 
serieus literair genre. Ik probeer dat nu 
overigens wel zelf: in de boekenbijlage 
van de Standaard schuif ik één keer per 
maand een internationale verhalenbundel 
die ik zelf goed vind, naar voren. 

Zijn er genres die je minder of nooit be-
oefent? 
Ik schrijf soms wel eens een gedicht maar 
het komt er altijd op neer dat ik het uit 
elkaar pluk en in mijn proza verwerk. En 
filmscenario’s zijn ook al een paar keer 
teleurstellend geweest, en niet het eer-
ste waar ik me nog op wil richten. Het 
budget vormt daar vaak een probleem, 
in tegenstelling tot literatuur waar je zon-
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‘De vraag naar het 
autobiografische wordt
wordt me inderdaad 
veel gesteld.’
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der nadenken alles kan laten gebeuren. 
Ook bij theater is meer mogelijk omdat 
je dingen kan suggereren. Bovendien is 
mijn ervaring dat er bij theater minder 
tussenstappen zijn. Het is een directer, or-
ganischer, te overzien proces tussen een 
aantal mensen. Een filmscenario is meer 
een handleiding die door heel veel men-
sen moet gebruikt worden, onder andere 
ook door producers die het geld beheren. 

Je laatste roman ‘Dertig dagen’ krijgt 
veel aandacht en men heeft het dan vaak 
over het al dan niet autobiografische ka-
rakter ervan. Hoe ga je daarmee om? 
De vraag naar het autobiografische wordt 
me inderdaad veel gesteld, maar al minder 
dan vroeger. Bij mijn debuut ‘Slaap!’ werd 
ik voortdurend gevraagd naar mijn eigen 
slaapproblemen. Het is natuurlijk een feit 
dat Alphonse, het hoofdpersonage uit 
‘Dertig Dagen’, zwart is en dat mijn eigen 
lief dat ook is. Daardoor heb ik bepaalde 
dingen gezien die in dit boek zijn terecht-
gekomen. Hij draagt vaak een hoed en ook 
de steeds weerkerende vragen ‘Hoe heb-
ben jullie elkaar leren kennen?’ of ‘Waar 
kom je vandaan’? zijn uit het leven gegre-
pen. Ik heb geen problemen om daarover 
te spreken maar ik vind het belangrijk te 
benadrukken dat Alphonse uit het boek 
niet mijn lief is - het is een personage- en 
de relatie in het boek is absoluut niet onze 
relatie. Alphonse en zijn vrouw zijn eerder 
twee stemmen in mij en het is een publiek 

geheim dat iets van jezelf in je boeken te-
recht komt. Al schroef ik soms wel bewust 
terug. Ik wil niet dat een tv-programma 
een foto van mijn lief toont, omdat dat er 
werkelijk niets mee te maken heeft. En ook 
een dubbelinterview over racisme hebben 
we geweigerd. Hetgeen ik daarover wil 
zeggen, heb ik verwerkt in een boek dat 
nog over zoveel meer gaat.

Wil jij altijd iets vertellen met jouw 
boeken? 
Zonder belerend te zijn, moet een boek 
voor mij ergens over gaan. Het is meer 
dan met mooie woorden lucht aan elkaar 
rijgen. Ik zie het eerder als iets tonen, 
een blik op de realiteit die voor mij waar 
of in ieder geval legitiem is. Ik werk ook 
met thema’s die zijn komen bovendrijven 
en waar ik blijkbaar belang aan hecht. In 
de verhalenbundel  ‘Veronderstellingen’ 
zijn dat veronderstellingen, in ‘Groener 
gras’ gaat het over winnaars en verlie-
zers. Wat de romans betreft, draait het
in ‘Slaap’ om onrust, in ‘Reus’ om gewe-
ten, in ‘Vissen redden’ om wanhoop en 
in ‘Dertig dagen’ staat goedheid centraal. 

Hoe krijg jij inspiratie? 
Het werkt op twee vlakken. Als ik met 
een boek bezig ben, lijk ik op een gege-
ven moment in een soort zelfhypnoti-
sche staat, een gerichtheid, te zitten. Dan 
komt het over of de hele wereld over dat 
boek gaat. Ik snap wel dat het natuurlijk 
net omgekeerd is, maar het is alsof ik al-
les zie oplichten, alsof het me aangereikt 
wordt. Anderzijds is het na een tijd ook 
gewoon op. Op dit moment ben ik leeg-
geschreven. Sinds ‘Dertig dagen’ klaar is, 
heb ik nog geen moment gerust, niet al-
leen door promotiecampagnes maar ook 
omdat ik opdrachten had opgespaard 
voor na het boek. Ik zit aan de absolute 
limiet van wat ik kan doen, ik moet nu 
ontlading van mijn geest opzoeken. Door 
te ontspannen en te lezen, raak ik wel 
weer opgeladen. 

Heb jij altijd van je schrijven kunnen 
leven? 
Ik heb geluk gehad dat mijn debuut 
‘Slaap!’ een - naar Belgische normen - 
bestseller was. Anderzijds heeft dat com-
mercieel succes wel gemaakt dat ik door 
bepaalde mensen enorm gehaat werd, 
of dat althans zo ervoer. Ik vond mijn 
tweede boek heel lastig om te schrijven 
omdat ik het gevoel had dat iedereen in 
mijn nek aan het ademen was. Maar van-
af het derde boek, ‘Groener Gras’, heb ik 
mijn schrijfplezier teruggevonden. Ik ben 
tot het zeer kostbare inzicht gekomen 
dat de allereerste reden om te schrijven 
is dat ik het zo graag doe, nodig heb en 
wil doen. Ik denk wel aan de lezers maar 
ik ben toch altijd mijn eigen eerste lezer 
en ik moet het goed vinden. Dan mag het 
naar de wereld en zie ik wel wat de we-
reld ermee doet. 

‘Zonder belerend te zijn, 
moet een boek voor mij
ergens over gaan.’
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Wie hebben jullie op TAZ uitgenodigd? 
Koen Van Kaam: We wilden geen lap-
pendeken van vrienden die we nog in 
de kast hadden steken, maar zochten 
naar inhoudelijke fundamenten en heb-
ben gezelschappen uit zowel Nederland, 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië uitge-
nodigd. Het is belangrijk om mekaars 
werk te blijven zien, en TAZ is de perfecte 
gelegenheid om alles eens naast elkaar 
te zetten. 
Verder houden we rekening met de ge-
nen van TAZ, dat oorspronkelijk bedoeld 
was voor afstuderende theaterstuden-
ten. In die geest hebben we een paar 
monumenten uit de theaterwereld uitge-
nodigd: onder anderen Paul Koek van De 

Veenfabriek zal een masterclass geven 
en ook Jonathan Burrows en Matteo Far-
gion geven samen workshops. Burrows 
is een choreograaf wiens werk dichter 
bij performance aanleunt, Fargion is een 
componist, en samen ontwikkelden ze 
een heel eigen manier van werken. Het 
zijn mensen waar wij echt bewondering 
voor hebben en die ons inspireren. 
Jorgen Cassier: De keuze voor idolen 
heeft ook met onze leeftijd te maken. 
We zijn zowat op middelbare leeftijd 
en zitten tussen twee generaties, we 
hangen ergens tussen het ‘jonge hon-
derige’ en de grootmeesters in. Theater 
Zuidpool steunt in zijn dagelijkse wer-
king wel al jong werk: we bieden een 

residentieruimte en presentatieplek 
voor wie aan de weg begint te timmeren. 

deAuteurs ondersteunt ook dit jaar 
weer het literatuurluik op TAZ. Wat is 
jullie aandeel daarin? 
Jorgen: Wat literatuur betreft hebben 
we één vraag gesteld en daar is positief 
op gereageerd. We wilden aan de ‘Prin-
sen en Prinsessen van de Poëzie’ graag 
een luik ‘Koningen en Koninginnen’ toe-
voegen, in de geest van het opvoeren 
van een aantal meesters. Er komen dus 
een aantal gevestigde waarden met de 
thematische suggestie zich tot de jonge 
garde te richten. Verder is er een ronde-
tafelgesprek over theaterschrijven met 

Sofie Decleir, Jorgen Cassier en Koen van Kaam studeerden samen aan 
Studio Herman Teirlinck en kennen elkaar al bijna een kwarteeuw. In 
2005 bliezen ze Theater Zuidpool nieuw leven in, en deze zomer, exact 
10 jaar later, zijn zij de centrale gast op TAZ 2015. We trokken naar Ant-
werpen en vroegen Koen en Jorgen om tekst en uitleg.

Theater Zuidpool 
Centrale gast TAZ

© Koen Broos
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Bart Meuleman, Abke Haring, Judith De 
Joode en Jeroen Olyslaegers. Het is in-
teressant om na te denken over wat the-
aterschrijven nu wel of niet is en het te 
bekijken vanuit verschillende tradities.  

Welke eigen voorstellingen brengen 
jullie? 
Koen: We bestaan op TAZ 10 jaar. We 
studeerden samen, maar ontmoetten el-
kaar pas echt als makers in het Toneel-
huis tijdens de voorstellig ‘Ivanov’. Die 
werd geregisseerd door Jorgen Cassier 
en Peter Seynaeve en deed heel wat 
stof opwaaien. Een recensent - ik ga zijn 
naam niet noemen - vond dat Jorgen 
en Peter nooit meer, al was het maar de 
intentie zouden mogen vertonen om te 
regisseren. Als ze dat wel zouden doen, 
zou hij hen persoonlijk een eenrich-
tingsticket naar Siberië betalen. Daarom 
hebben wij onze allereerste voorstelling 
‘Siberië’ genoemd. Ze gaat over Vladimir 
Vysotsky, één van de meest geliefde Rus-
sische volkszangers, een dissident maar 
echte volksheld. Wij leerden zijn liedjes, 
die nooit over het ijzeren gordijn geraakt 
zijn, toevallig kennen en zijn mentaliteit 
sprak ons wel aan. We maakten een con-
cert dat we nu bij de opening van TAZ 

opnieuw brengen samen met Jan Bijvoet 
die er oorspronkelijk ook bij was, ver-
sterkt met Mauro Pawlowski, Tijs Delbeke 
en Sjoerd Bruil. 
Verder brengt Sofie ‘Opus XX’, de mo-
noloog waar ze in 2009 hoge ogen mee 

gooide, en Jorgen en ik hernemen ‘Al te 
luide eenzaamheid’ een stuk van Hrabal 
met Koen de Sutter als regisseur. En dan 
brengen we nog één van onze lievelin-
gen, de theatraal muzikale Shaskespea-
revertolking van ‘MACBETH’.

Is er een visie of rode draad die Theater 
Zuidpool kenmerkt? 
Jorgen: Dat valt nogal tegen. Je kan 
achteraf dingen vaststellen, maar het is 
nooit een a priori artistieke keuze; zo kan 
je intussen vaststellen dat we met tekst 
werken, in welke vorm dan ook. 
Koen: De meeste keuzes vertrekken ook 

vanuit een fascinatie voor het onmogelij-
ke van het project. We houden van stuk-
ken die zich technisch, inhoudelijk of in 
de traditie waarin ze geschreven werden, 
nog amper laten opvoeren. Die weer-
barstigheid daagt ons uit om er vandaag 
toch vorm aan te geven. Verder hebben 

we het meestal niet over de waan van 
de dag, maar zijn we meer gefascineerd 
door verhalen over de condition humai-
ne in het algemeen. Grotere lijnen als de 
ontwikkeling van de westerse bescha-
ving boeien ons meer dan wat er nu in 
de politiek gaande is. Onze voorstellin-
gen verschillen ook qua vorm heel erg 
van elkaar. De ene keer spelen we iets 
heel traditioneels, de andere keer wordt 
een klassieke tekst een concert. Een tijd-
je terug werkten we met een ingewikkeld 
projectiesysteem en videokunstenaars 

terwijl we gekend stonden als het gezel-
schap dat met één stoel alles vertelde. 
We zijn moeilijk onder één noemer te 
vatten; dat er geen rode draad is, is op 
zich wel een rode draad.
Jorgen: Meestal werken we ook met 
anderen samen. Welke kunstenaars we 
vragen maakt deel uit van het idee, en ze 
krijgen een groot aandeel in wat er ge-
beurt.
Koen: Het maakproces is totaal af-
hankelijk van de energie en de ken-
nis die de gast binnenbrengt. Mauro 
heeft van nature chaos in zich, ideaal 
voor ‘MACBETH’, Bert Dockx werkt heel 
landschappelijk en die weidsheid had-
den we bij ‘EMPEDOKLES’ nodig, enz.  

Waar zijn jullie nu mee bezig? Wat ge-
beurt er na TAZ? 
Jorgen: Momenteel zijn we een subsidie-
dossier aan het schrijven. Nadenken over 
waar we de komende jaren heen willen, 
is nodig, goed en interessant, maar het 
wordt spannend. In het verleden was er 
een scheeftrekking waarin theater pro-
centueel meer kreeg dan andere kun-
sten, en het nieuwe decreet zet nu in op 
een historische correctie. Wat mij breteft 
is dat juist, maar wat het precies bete-

kent en hoe hard we het zullen voelen, 
weten we niet.
Koen: Volgend seizoen gaan we in Vlaan-
deren en Nederland op tournee met ‘Al 
te luide eenzaamheid’, dat ook geselec-
teerd is voor het Theaterfestival. En we 
brengen twee nieuwe creaties: Jorgen 
maakt en speelt de nieuwe compositie 
‘SHAKESPEARES SONNETS’, en ‘De fiet-
sendief’ is een nieuwe coproductie met 
MartHa!tentatief en Toneelhuis.

‘Dat er geen rode 
draad is, is op zich 
een rode draad.’

© Raymond Mallentjer

© Raymond Mallentjer



deAuteurs • iTems •8•

Hoe is ‘Uitgelezen’ ontstaan? 
In 2003 zetten we binnen de Vooruit 
naast de vaste pijlers muziek, theater 
en dans 2 nieuwe programmatielijnen 
uit: de ene was actualiteit, de andere 
literatuur. We wilden graag een nieuwe 
invalshoek en bedachten ‘Uitgelezen’ 
met als ondertitel: voor en door lezers. 
Het kamikaze-achtige was dat er geen 
auteur op het podium zat én dat we 
recente boeken voorstelden die het 
publiek misschien nog niet gelezen 
had. 4 mensen met enige bekendheid 
bespreken 3 boeken. Ze zitten er 
niet als de minister, de journalist, de 
sportman of de acteur maar als lezer, 
en praten alsof ze in een leesclub of 
rond een cafétafel zitten. Het is ook 
geen applausprogramma, kritisch uit 
de hoek komen mag, moet zelfs; alle 
boeken, zowel de publiekslievelingen, 
de onontdekte parels als de klassiekers 

komen aan bod. Na de pauze zet elk 
panellid een boek in de schijnwerpers. 
Ze krijgen carte blanche maar het boek 
moet nog verkrijgbaar zijn. Het geheel 
wordt ook nog doorspekt met muziek, 
voorleesmomenten en een echte 
boekentombola. 

Is het format op TAZ identiek? 
Op TAZ brengen we een afgeslankte 
versie, telkens om 16u., zodat het publiek 
nadien nog een avondvoorstelling kan 
meepikken. Onze vaste mensen zijn er 
wel: Fien Sabbe is moderator, Jos Geysen 
en Anna Luyten zijn de vaste panelleden 
die ervoor zorgen dat het gesprek nooit 
in elkaar zakt. Ondertussen zitten er ook 
schrijvers in ‘Uitgelezen’, wat ik in het 
begin niet wou om duidelijk te maken 
dat het om lezers ging, maar schrijvers 
lezen natuurlijk ook. In Oostende 
komen er veel auteurs omdat we graag 

bruggetjes willen maken naar de rest van 
het TAZ-programma. Annelies Verbeke, 
die de Auteursprijs krijgt, komt en we 
bespreken, uiteraard tijdens een andere 
aflevering, haar recente ‘Dertig dagen’, 
en ook Joseph Roth en Bohumil Hrabal 
krijgen een plek omdat er voorstellingen 
zijn rond hun werk. Verder komt ook Erik 
Vlaminck weer, of beter: zijn alter ego 
Dikke Freddy blijft meningen spuien, in 
de vorm van een brief aan gelijk wie.
 
Hoe gaat het volgens jou met de 
literatuur? 
Mocht ik niet naar de boze buitenwereld 
gaan, dan leefde ik in een soort Nirvana 
en zou ik vragen wat in godsnaam het 
probleem is. Maar wanneer we met 
‘Uitgelezen’ op reis gaan, merk je dat 
de 300 man publiek van Gent zich 
bijvoorbeeld niet vertaalt naar Antwerpen 
wat nochtans een grotere stad is. 

‘Ik ben niet enkel met mijn gat in de boter gevallen, maar helemaal. Geloof me,
ik weet hoe Obelix zich voelde nadat hij in de ketel viel: zijn kracht is mijn lezen.’ 
Het zijn de woorden van Peter Van den Eede die uitdrukt hoe blij hij is met zijn job
als programmator Literatuur in de Vooruit. Hij stond mee aan de wieg van het
format ‘Uitgelezen’, dat deze zomer opnieuw naar TAZ reist. 

Peter Van den Eede  
Programmator Literatuur in de Vooruit

Foto’s 
© Michiel Devijver
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Ik merk ook aan ‘Mind the book’, het 
non-fictie boekenfestival dat wij organi-
seren, dat de dingen veranderen: vroeger 
kostte het soms niets om auteurs te vragen 
omdat de uitgeverijen hen promotioneel 
naar voor schoven, nu moet er fel onder-
handeld worden. Maar als uitgeverijen 
organisatoren niet meer ondersteunen - 
beiden moeten besparen - kom je uit bij 
eenheidsworst: uitgeverijen investeren 
in grote namen en organisatoren kunnen 
enkel nog die namen op de affiche zet-
ten. Dat doen wij gelukkig niet: we zijn 
een kunstinstelling, met een andere taak 
dan een cultureel centrum, wij moeten 
scherper en pikanter uit de hoek komen. 
Daarom nodig ik zowel Kader Abdolah en 
Isabel Allende uit als Christophe Van Ger-
rewey en Jeroen Theunissen. 

Maar er wordt dus nog gelezen? 
Zeker! Mijn opperste geluk dit jaar was 
‘Uitgelezen op school’. De scholen 
kiezen boeken waar ook andere 
vakken zich aan vasthaken: een blog 
schrijven, een affiche ontwerpen enz. 
Enkele leerlingen zitten mee in het 

panel op het podium, we brengen één 
Nederlandstalige auteur naar die school 
en voor het muziekgedeelte zijn ze vrij: 
scholieren mogen zelf voor de muziek 
zorgen ofwel regelen wij iemand bekend. 
Dat project is heel enthousiast onthaald, 
maar helaas rijst nu al de vraag of er in 
de toekomst nog subsidies voor zijn. 
Als dat niet zo is, gaan we discussiëren 
of de Vooruit het op zich kan nemen 

vanuit zijn educatieve taak. Dit project 
haalt het al te makkelijke cliché ‘ze lezen 
niet’ onderuit. Ze lezen wel als je het 
presenteert op een intrigerende manier, 
waarbij ze zich betrokken voelen. En dat 
zijn ze echt, zo bewijzen bijvoorbeeld 
de – allesbehalve domme – vragen aan 
Dimitri Verhulst. En je verwezenlijkt ook 

dingen. Zo stonden nogal wat zwarte 
leerlingen achterdochtig tegenover 
Herman Brusselmans. Ze vonden het 
begin van zijn boek ‘Poppy en Eddie’, 
waarin het gaat over de borsten van 
een zwarte vrouw die dan ook nog eens 
Paraplubak Bongo Bongo heet, racistisch. 
Maar Herman pareerde dat op een 
ontwapenende manier met veel humor 
en nadien wilden ze zelfs selfies met 
hem. Schitterend, toch? 

‘Dit project haalt het al 
te gemakkelijke cliché 
‘ze lezen niet’ 
onderuit.’

Aan de firma Thomas Cook

Geachte heer Cook, beste Thomas,

Via affiches op de zijwanden van de 
bushokjes kom ik te vernemen dat ik tien 
dagen in volpension in hotel Popi Star 
op het eiland Corfu kan verblijven voor 
de prijs van 219 euro. Als ik goed reken 
komt dat op 657 euro per maand.
Ik zou mij met deze willen inschrijven 
voor een levenslang verblijf in hotel Popi 
Star op het eiland Corfu. U kunt mijn 
reisticket sturen naar De Wilde Wingerd, 
opvangcentrum voor daklozen, waar ik 
momenteel verblijf en waar ik eveneens 
657 euro per maand moet dokken voor 
een krakend bed, een stinkend gemak en 
veel te weinig eten.
 
Met zakelijke hoogachting,
Dikke Freddy.

Aan de burgemeester van Antwerpen.

Geachte heer De Wever, beste Bart,

Ik sta al jaren op alle mogelijke 
wachtlijsten voor een sociale woning 
maar ik kom op die wachtlijsten geen 
stap vooruit omdat ik voortdurend voorbij 
gestoken wordt omdat ik geen personen 
ten laste heb. 
Nochtans heb ik met mijn 
schuldbemiddelaar, mijn trajectbegeleider, 
mijn sociaal assistent, mijn 
thuisbegeleider en verschillende GAS-
ambtenaren meer personen ten laste dan 
de gemiddelde Belg.
Daarom heb ik besloten om uw stad 
te verlaten. Ik zoek te verhuizen naar 
Knokke. Naar het schijnt zijn daar 
geen schuldbemiddelaars, geen 
trajectbegeleiders, geen sociale 
assistenten, geen thuisbegeleiders en 
ook geen GAS-ambtenaren. Naar het 
schijnt zijn daar zelfs geen wachtlijsten. 

Met hoogachting,
Dikke Freddy.

Aan de directrice van het OCMW
van Antwerpen.

Geachte mevrouw,

Op uw vraag waarom ik brieven verstuur 
in enveloppen waar ik op de zijde van 
de geadresseerde mijn eigen naam en 
adres vermeld en op de zijde van de 
afzender de naam en het adres van de 
bestemmeling kan ik slechts antwoorden 
dat ik helaas geen geld heb om 
postzegels te kopen. 
Vermits de Belgische Posterijen 
ongefrankeerde post altijd aan de 
afzender bezorgen schrijf ik op 
de envelopzijde waar de afzender 
moet staan altijd de naam van de 
bestemmeling. Meer moet u daar met de 
meeste hoogachting niet achter zoeken. 

Dikke Freddy.

De bundeling 
‘Hoogachtend, Dikke Freddy’
verscheen in 2013
bij Van Halewyck.

Hoogachtend, dikke Freddy
Erik Vlaminck is opnieuw TAZ-columist, en dit in de gedaante van Dikke Freddy. Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, leeft aan 
de zelfkant. Hij fulmineert, reclameert, corrigeert en filosofeert in brieven aan ‘de leiders van dit land’. Elke brief is een aanklacht 
tegen de wantoestanden die hem en zijn lotgenoten treffen in hun dagelijkse geploeter. Dikke Freddy schrijft vanuit de buik, zijn 
humor is scherp, zijn blik op de samenleving meedogenloos. Elke dag in Uitgelezen, de TAZette en op theateraanzee.be.

UITGELEZEN AAN ZEE
Gasten: Natali Broods, Marc Didden, 
David Van Reybrouck, Job Cohen, Tommy 
Wieringa, Phara De Aguirre, Griet Op de 
Beeck, Annelies Verbeke, Paula Semer, 
Wouter Deprez, Maaike Cafmeyer, Marc 
Reugebrink, Erwin Mortier, Tom Lanoye...
 
ZA 1/8 > VR 7/8 | 16u | 90’
Raadpleeg de TAZ-brochure
cc DGP - Panoramazaal  
€ 8 | add € 9
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voor auteurs, door auteurs

deAuteurs & aan zee...

Charles Ducal, 
Dichter des Vaderlands, 
debuteerde in 1987 met 
de bundel Het huwelijk 
en schreef tot nu toe zes 
dichtbundels. Daarnaast is hij 
de auteur van het essay Alle 
poëzie dateert van vandaag 
waarin hij uitlegt wat het 
belang van poëzie zou kunnen 
zijn. Dit jaar verschijnt zijn 
nieuwe bundel De buitendeur.

Joke van Leeuwen 
schrijft, dicht en tekent, zowel 
voor volwassenen als voor 
kinderen. Ze debuteerde in 
1978 met het prentenboek De 
appelmoesstraat is anders. In 
2008 en 2009 was ze stads-
dichter van Antwerpen. Haar 
werk is veelvuldig bekroond 
en boeken als Iep! en Het 
verhaal van Bobbel die in een 
bakfiets woonde en rijk wilde 
worden zijn klassiekers.

Hedwig Speliers, 
dichter, criticus en essayist, 
debuteerde in 1961 met Ons 
bergt een cenotaaf. Sindsdien 
verschenen dichtbundels 
als Een bruggehoofd (1963), 
Villers-la-Ville (1988), Suites 
francaises (2001), L’en de l’El 
(2009) ... Hij publiceerde ook 
een aantal geruchtmakende 
boeken over Stijn Streuvels.

Tom Lanoye 
is auteur van tal van 
gelauwerde romans, 
theaterstukken en essays 
en was al meermaals te gast 
op TAZ (zie ook Uitgelezen/
de zevende dag p.47 TAZ-
brochure) ). Volgend seizoen 
is hij de spilfiguur van het 
project VERS van cc De Grote 
Post.

KONINGEN & KONINGINNEN DER POËZIE
Op zaterdag 1 aug gaat op TAZ het poëzieluik (i.s.m. Poëziecentrum en deAuteurs) van start met Koningen en Koninginnen der 
Poëzie (21 u in de Panoramazaal van CC De Grote Post). Curator David Troch vond enkele klinkende namen bereid om langs te 
komen op de openingsavond van de poëzieweek.
Vier grootheden verklappen u wie hun helden zijn, wie van de jonge garde ze een warm hart toedragen en lezen verder uiteraard 
voor uit eigen werk. Het belooft een warme literaire avond te worden!

ZA 1/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 75’ | € 10 | add € 11

Voorstelling van de genomineerden
Annelies Verbeke, Jeroen Theunissen & Peter Theunynck
Uitreiking  van de prijs aan Annelies Verbeke door Fikry El Azzouzi, laureaat van de editie 2013.
Aansluitend bieden deAuteurs en Poëziecentrum u een drankje en een hapje aan.

Bevestigen:
uiterlijk vrijdag 24 juli 2015 
op info@deauteurs.be 
of 02/551.03.20

Op vertoon van de beves-
tigingsmail heeft u gratis 
toegang tot Koningen en 
Koninginnen der Poëzie.

De eerste 50 inschrijvers ont-
vangen een verrassingspak-
ket met ondermeer “Reizen 
Jihad” van Fikry El Azzouzi.

AANSLUITEND | Uitreiking deAuteursprijs

© Merlijn Doomernik © Tessa Posthuma de Boer

© Alex Salinas © K. Ghyselinck.© Koen Broos
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PRINSEN & PRINSESSEN DER POËZIE
David Troch interviewt zes avonden op rij  
een jong dichttalent uit Vlaanderen en Nederland. 
Het jonge geweld verklapt o.a. wie hun grote voorbeeld is 
en leest vanzelfsprekend voor uit eigen werk. 

ZO 2/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

MA 3/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

DI 4/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

Maarten Inghels (BE, 1988) is dichter en schrijver. Zijn 
debuutbundel Tumult verscheen in de Sandwich-reeks onder 
redactie van Gerrit Komrij. Na zijn tweede bundel Waakzaam 
volgden de roman De handel in emotionele goederen, het non-
fictieboek Een landloper op batterijen en het reportageboek 
De eenzame uitvaart, 40 verhalen en gedichten bij vergeten 
levens.

Laura van der Haar (NL, 1982) is archeoloog, redacteur bij 
hard//hoofd en dichter. Ze debuteerde vorig jaar met de 
bundel Bodemdrang en won het Nederlands Kampioenschap 
Poetry Slam in 2012.

Hanneke van Eijken (NL, 1981) is dichter en jurist. Haar 
debuutbundel Papieren veulens werd genomineerd voor de 
C. Buddingh’-prijs en bekroond met de Lucy B. en CW van der 
Hoogtprijs. Zowel Opzij als Vogue tipten Hanneke als één van 
de veelbelovende, jonge schrijvers van dit moment.

Sylvie Marie (BE, 1984) debuteerde met Zonder. Haar tweede 
bundel Toen je me ten huwelijk vroeg werd genomineerd voor 
o.a. de Herman de Coninckprijs en de J.C. Bloemprijs. Haar 
derde bundel heet Altijd een raam. Ze doceert literaire creatie 
in de academies van Tielt en Ieper en is redacteur bij het 
literaire tijdschrift Deus ex Machina.

Lucas Hirsch (NL, 1975) debuteerde met de dichtbundel 
Familie gebiedt. Tastzin en Dolhuis zijn de titels van zijn 
tweede en derde bundel. Hirsch is ook de oprichter van 
het Haarlemse literaire productiebureau Kleine Revolutie 
Producties.

Ruth Lasters (BE, 1979) beschouwt schrijven als de 
‘verrukkelijkste variant’ van piekeren. Naast proza legt ze 
zich ook toe op columns en poëzie. Met haar roman Poolijs 
won ze de Debuutprijs. Haar dichtbundel Vouwplannen werd 
bekroond met de debuutprijs van het tijdschrift Liegend 
Konijn. Haar tweede roman heet Feestelijk zweet, haar derde 
Vlaggenbrief.

voor auteurs, door auteurs

deAuteurs & aan zee...

© Koen Broos

© Nadine Ancher

© Jochem Jurgens

© Vera Duijvenvoorde

© Nadine Ancher

© Filip Soete
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PRINSEN & PRINSESSEN DER POËZIE
David Troch interviewt zes avonden op rij  
een jong dichttalent uit Vlaanderen en Nederland. 
Het jonge geweld verklapt o.a. wie hun grote voorbeeld is 
en leest vanzelfsprekend voor uit eigen werk. 

WO 5/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

DO 6/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

VR 7/8 | cc DGP - Panoramazaal | 21u | 60’ | € 8 | add € 9

Reine De Pelseneer (BE, 1982) publiceerde drie dichtbundels 
voor volwassenen (Doorgrond, Omzicht en Aan alles vast) en 
een tiental kinderboeken. Dit jaar publiceerde Reine met 
Is liefde lastig? voor het eerst een roman voor jongeren en 
jongvolwassenen, over de moeilijke, maar fascinerende puzzel 
van de liefde.

Pim te Bokkel (NL, 1983) werd voor zijn debuutbundel Wie 
trekt de regen aan? genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. 
Daarna volgden de bundels De dingen de dingen de dans en 
de dingen en Dit is hoe een storm ontstaat.

Yannick Dangre (BE, 1988) debuteerde op tweeëntwintigjarige 
leeftijd met de roman Vulkaanvrucht, waarvoor hij de 
Debuutprijs kreeg. Voor zijn eerste dichtbundel, Meisje dat ik 
nog moet, kreeg hij een nominatie voor de C. Buddingh’-prijs 
en hij won er de Herman de Coninckprijs mee. Zijn tweede 
roman Maartse kamers werd getipt voor de AKO Literatuurprijs.

Anne Büdgen (NL, 1979) woont en werkt afwisselend 
in Amsterdam en Den Haag. Ze schrijft gedichten en 
theaterteksten, geeft workshops poëzie en maakt concepten 
voor (ervarings) theater, vaak in samenwerking met andere 
makers. Na haar debuutbundel ze hapte van een tomaat, 
volgde de dichtbundel Ik schrijf u nog.

Roderik Six (debuutroman: Vloed) huldigt Thomas Blondeau 
(BE, 1978-2013), de schrijver, journalist die postuum 
debuteerde als dichter met Mijn beste gedicht dat u nooit zult 
lezen. Thomas Blondeau overleed op 35-jarige leeftijd.

Dichter/schrijver Erik Jan Harmens (In menigten, 
Underperformer, Gospels en Psalmen, Open mond, Kleine 
doorschijnende man, De man die in zijn eentje de Olympische 
Spelen organiseerde, Hallo muur)  brengt hulde aan muzikant 
en dichter Martijn Teerlinck (NL, 1987-2013) van wie in 2014 
postuum de debuutbundel Ademgebed verscheen. Martijn 
Teerlinck overleed op 26-jarige leeftijd.

voor auteurs, door auteurs

deAuteurs & aan zee...

© Jorinde Speelman

© Bert Nienhuis

© An-Sofie Kesteleyn
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SALONGESPREKKEN
Tijdens TAZ vinden vier Salongesprekken plaats, gekoppeld aan en geïnspireerd door voorstellingen, boeken, mensen …
Op zo 2/8 een salongesprek over ‘Hrabal en Al te luide eenzaamheid’, op ma 3/8 over ‘Europese Vluchtverhalen. Emigratie en 
culturele identiteit in Europa’, op wo 5/8 over ‘De schande’ die armoede is en afsluiten doen we op do 6/8 met ‘Schrijven voor 
theater vandaag’. Vier boeiende salongesprekken, met tal van sprekende gasten.  

ZO 2/8 | cc DGP - Panoramazaal | 11u | 90’ | € 10 | add € 11

Over Hrabal en Al te luide eenzaamheid
Zuidpool en TAZ organiseren een open gesprek over Al
te luide eenzaamheid en auteur Bohumil Hrabal.
Eerst situeert Kees Mercks (Hrabal-kenner en -vertaler) het
werk in zijn historische en literaire context. Daarna verdiept 
Charlotte De Somviele (DeStandaard, UA) zich in het boek en
de voorstelling samen met het publiek en Hrabal-liefhebbers
Dimitri Verhulst, Koen van Kaam en Kees Mercks. Ze praten
over de voorstelling, het maakproces, dramaturgische keuzes
en het leven en werk van deze bij ons al te onbekende auteur.
Een open gesprek. Luister of stel vragen; het mag!

Aansluitend op het gesprek presenteren Zuidpool, TAZ
en uitgeverij en boekhandel Pegasus het boek Lieve
Dubenka. Bohumil Hrabal, bekend geworden door proza als
Zwaarbewaakte treinen, Al te luide eenzaamheid en Ik heb de
koning van Engeland bediend legde zich aan het einde van
zijn literaire loopbaan toe op de briefvorm. Zijn brieven zijn
gericht aan ene Dubenka of Miss April. Hrabal werd meteen
op haar verliefd en schreef haar een groot aantal brieven. Ook
de voorstelling De bloedmooie Julinka kadert binnen
het Hrabal-parcours van Theater Zuidpool.
Boekvoorstelling door Susan van Oostveen, directeur Pegasus,
en vertaler Kees Mercks.

WO 5/8 | cc DGP - Panoramazaal | 11u | 90’ | € 10 | add € 11

De Schande
De schande en de keerzijde is de titel van een publicatie van
Jos Geysels en Erik Vlaminck naar aanleiding van de dag van
de armoede op 17 oktober 2014. Ondertussen werden cijfers
bekend gemaakt over armoede in Vlaanderen. Daaruit bleek
dat in Oostende meer dan 25 % van de kinderen geboren
worden in armoede.

Dit zijn cijfers een democratie onwaardig. Redenen genoeg
om er eens stevig over door te praten met John Crombez
(publicatie Kansen voor kinderen), Erik Vlaminck (vroeger
voorzitter van het Centrum Algemeen Welzijn Antwerpen en 
ook TAZ-columnist met zijn Brieven van Dikke Freddy),
Reinhilde Decleir (artistieke leiding Tutti Fratelli, zie ook 
Ten Huwelijk  p9. TAZ-brochure) en ervaringsdeskundige. 
Jos Geysels, vast panellid Uitgelezen aan zee, modereert 
en uiteraard is het aanwezige publiek een volwaardige 
gesprekspartner.

MA 3/8 | cc DGP - Panoramazaal | 11u | 90’ | € 10 | add € 11

Europese Vluchtverhalen. Emigratie en
culturele identiteit in Europa
In de zomer van 1936 zochten kunstenaars die nazi-Duitsland
waren ontvlucht een veilig onderkomen in Oostende. Onder
hen de schilder Felix Nussbaum en beroemde schrijvers
als Joseph Roth en Stefan Zweig, wier werk weer volop in
de belangstelling staat. Ze leefden en werkten in goedkope
pensions en in cafés en gingen koppig door met hun artistieke
werk, waar soms ook een afkeer van Hitler uit bleek. Hun
werk is weer actueel, nu we dagelijks geconfronteerd worden
met beelden van vluchtelingen die Europa overspoelen
in de hoop op een menswaardig bestaan. De crisis van de
jaren dertig wordt vaak met de huidige crisis vergeleken,
maar gaat deze vergelijking wel op? Wat kunnen Europese
vluchtelingenverhalen van toen voor ons betekenen? Hoe
kunnen ze een plaats krijgen in de hedendaagse literatuur?

Een gesprek met niemand minder dan auteurs Tommy
Wieringa, Geert Mak en Mark Schaevers, gemodereerd door
Els Snick (Joseph Roth Genootschap) (zie ook De Zomer van 36 
p. 53, Café Paradis p.22, Uitgelezen/de zesde dag p.47 in de 
TAZ-brochure )

DO 6/8 | cc DGP - Panoramazaal | 11u | 90’ | € 10 | add € 11

Schrijven voor theater vandaag & boekpresentatie
Het moderne theater, schreef professor Hans-Thies Lehmann,
is de geschiedenis van één grote verstoring tussen de tekst en
de scène. De dialoog, bouwsteen van het klassieke toneelstuk,
ruimde baan voor andere soorten van taal. Van fragment en
essay tot monoloog en romanbewerking.

In dit debat komen die uiteenlopende gestalten van de
hedendaagse theaterauteur aan het woord. Schrijvers, makers
en regisseurs Judith De Joode (BOG, TAZ#2013), Abke
Haring, Bart Meuleman en Jeroen Olyslaegers lichten hun
schrijfpraktijk toe. Moderator is Thomas Crombez, medeauteur
van Theater: een westerse geschiedenis en docent aan
KASK Antwerpen.
Naar aanleiding van dit salongesprek wordt ook het boek
Theater: een westerse geschiedenis door Karel Vanhaesebrouck
en uitgeverij Lannoo voorgesteld. Gedreven door jarenlange
ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen
de auteurs (Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, 
Luk Van den Dries en Karel Vanhaesebrouck) het toneel vanuit 
een breder cultuurhistorisch perspectief. 
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Rik D’hiet
Scenario

Freek Mariën 
Theater

Gerda Dendooven  
Illustratie & literatuur

Eva Cardon (Ephameron)
Illustratie & beeldverhaal

Patrice Toye 
Regie
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Lies Van Gasse 
Literatuur

Thom Vander Beken  
Documentaire

Koen Stassijns
Poëzie
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Carlo Van Baelen 
Literatuur

Hans Herbots 
Regie © Johan Jacobs

Eva Küpper 
Documentaire© Ellen van den Bouwhuysen

De nieuwe
Raad van Bestuur
van deAuteurs

Een van de talrijke agendapunten op de algemene vergadering van 16 juni jongstleden, was de 
samenstelling van een nieuwe Raad van Bestuur. Deze elf auteurs werden verkozen (herkozen) 
voor een periode van vier jaar. Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur in 
september zullen de voorzitter en ondervoorzitters worden verkozen.
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Evolutie aansluitingen  

Het ledenaantal ging in de loop van 2014 met ruim 67% om-
hoog. Opnieuw kozen ook  heel wat Nederlandstalige leden van 
SACD en SCAM ervoor om de overstap te maken naar deAu-
teurs. Daarnaast vonden ook nieuwe auteurs en auteurs van 
andere beheersvennootschappen hun weg naar deAuteurs.

Evolutie inningen  

Het totaal van de in 2014 geïnde auteursrechten bedraagt ei zo 
na het viervoud van het eindresultaat van 2013, of een stijging 
met 371% om precies te zijn.

De audiovisuele en de theaterrechten volgden deze 
stijgingscurve bijna exact. De kopierechten stegen iets minder 
snel, maar gingen niettemin ook met meer dan 300% de hoogte 
in. In 2014 staan voor het eerst leen- en thuiskopierechten bij 
de inkomsten.

Enkele gegevens uit
het jaarverslag 2014
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Evolutie inningen

In 2014 vonden verschillende contacten 
plaats met het kabinet van Vlaams Mi-
nister van cultuur Sven Gatz, het kabinet 
van federaal Minister Kris Peeters, be-
voegd voor auteursrecht en het kabinet 
van federaal Minister Alexander Decroo, 
bevoegd voor de digitale agenda.

Op basis van deze vergaderingen stelde 
deAuteurs stelde een prioriteitennnota 
op. We lichten er een aantal zaken uit:
 
Vlaams niveau: 
Inzake het leenrecht is het belangrijk om 
na te gaan wat er nodig is aan gegevens 
om verdeling op basis van collectie en 
uitleningen mogelijk te maken en wat 
er beschikbaar is. De rol die de overheid 
hier kan in spelen is het organiseren van 
een overleg tussen de verschillende sta-
keholders zoals Bibnet/Locus, boek.be, 
Reprobel (inningparameters en verdeel-
parameters) en Agentschap sociaal-cul-
tureel werk.

Specifiek voor de audiovisuele sector 

moet gezocht worden naar een oplossing 
voor een vergoeding aan scenaristen en 
regisseurs bij bioscoopexploitatie (naar 
analogie met muziekauteurs: vergoeding 
via beheersvennootschap). De onder-
handelingen moeten worden opgestart 
en de verschillende modellen moeten 
worden onderzocht. 
Wij lieten eveneens verstaan dat het een 
goed signaal zou zijn mocht de cultuur-
prijs voor Film naar een scenarist zou 
kunnen gaan. Scenaristen zijn de grond-
stofleveranciers van het audiovisueel 
werk en helaas nog te veel ondergewaar-
deerd. 

In de sector van de podiumkunsten 
zouden meer stimuli gecreëerd moeten 
worden voor originele toneelteksten. 
Bij de toekenning van subsidies in het 
kader van het Kunstendecreet moet de 
billijke vergoeding van kunstenaars be-
waakt worden. Daarnaast moet aan de 
Kunstencentra niet alleen de opdracht 
worden toevertrouwd  om zorg te dragen 
voor startende uitvoerende podiumkun-

stenaars en gezelschappen maar ook 
voor de creators van podiumproducties, 
de auteurs. 

Federaal niveau: 
Verschillende zaken werden aangekaart 
waaronder  de zorgwekkende wantrou-
wende houding van de Belgische wet-
geving tav beheersvennootschappen 
(repressief model). Beheersvenootschap-
pen zijn partners in de bescherming van 
de kwetsbare sociaal-economische po-
sitie van de auteur. Hier moet ook aan-
dacht aan besteed worden bij de omzet-
ting van de Europese Richtlijn over be-
heersvennootschappen. 

Europees niveau: 
De hele discussie over multiterritori-
aliteit en portability moet nauwgezet 
worden opgevolgd. Het begrippenkader 
goed gedefinieerd worden en er moet 
vooraf een impact assessment worden 
uitgevoerd. 

Prioriteitennota voor Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers
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Wie of wat is de Tekstsmederij? 
De Tekstsmederij zijn Malou en ikzelf, 
allebei jonge toneelschrijvers. Na ons af-
studeren merkten we dat er weinig ont-
wikkelingsmogelijkheden voor schrijvers 
waren. We misten een plek om teksten 
te laten zien en er in het openbaar over 
te praten. Het inmiddels wegbezuinigde 
Rozentheater hielp ons op weg, en het 
werd snel duidelijk dat we ontmoetingen 
wilden faciliteren tussen schrijvers en 
regisseurs. Vlaanderen heeft meer een 
makerscultuur van acteurs en breedge-
oriënteerde theatermensen, maar in de 
theatersector in Nederland heerst echt 
nog een regiecultuur, met minder col-
lectieven, die zich eerder met het expe-
riment bezighouden. Het leek ons beter 
om te investeren in het smeden van ban-
den tussen schrijvers en regisseurs in 
plaats van enkel nieuwe teksten te laten 
ontwikkelen, die dan op de plank blijven 
liggen.

 Hoe doen jullie dat concreet? 
Intussen zijn we verhuisd naar theater 
Bellevue en is ons eerste idee geëvolu-
eerd naar één traject met twee stadia. Be-
ginnende schrijvers en regisseurs melden 
zich aan, wij koppelen ze aan elkaar en 
geven ze een maand om een eerste aan-
zet te doen. In die maand begeleiden en 
coachen we hen, om hen te inspireren en 
te leren communiceren met elkaar. 
Nadien presenteren ze in een avondpro-
gramma gedurende een kwartier hun 
teksten en praat iedereen met elkaar. Ze 
kunnen het publiek vragen welke perso-
nages ze leuk vinden, waar het volgens 
hen heen moet, of wat dan ook. Als we ge-
noeg artistieke potentie zien in de tekst 
of in de match op zich, gaan ze een ver-
diepingstraject in om de tekst verder te 
ontwikkelen, en krijgen ze een externe 
begeleider, zoals onlangs bijvoorbeeld 
Luk Perceval. Daardoor smeden we ook 
de andere kant op: die grote namen kun-

nen weer heel andere deuren openen. 
Wij leggen verbanden die anders niet ge-
legd zouden worden en gaan daarbij door 
grenzen, barrières, ego’s en genres heen, 
op een artistiek neutrale manier. Heel 
vaak komt er ook echt een voorstelling, 
wat fijn is voor het publiek dat er bij de 
kiem bij was, het maakt hen betrokken en 
verantwoordelijk.

Intussen zijn we enorm gegroeid en ver-
breed, en krijgen we ook vragen van groe-
pen. Zo zetten we onlangs voor een pop-
pentheatergroep een leertraject op voor 
schrijvers. We werken mee aan projecten 
zoals ‘Noorderwoord’, waar schrijvers op 
basis van een interview met een bewo-
ner van Amsterdam-Noord een monoloog 
maken, we werken samen met uitgeverij-
en, festivals, organiseren symposia, zetten 
net een nieuwe tak van de Tekstsmederij 
op in Rotterdam, enzovoort. 

Toen Timen Jan Veenstra in 2009 en Malou de Roy van Zuydewijn in 2010 in Amsterdam 
afstudeerden als toneelschrijvers werden ze meteen geconfronteerd met sterke 
bezuinigingen in het Nederlandse theaterlandschap. Toch lieten ze het hoofd niet 
hangen en richtten ze - met succes - De Tekstsmederij op om een nieuwe generatie 
schrijvers en regisseurs te laten aantreden. Geïntrigeerd trokken we ook noordwaarts 
voor een babbel met Timen. 

Timen Jan Veenstra
De Tekstsmederij

Foto’s
© MaartjeStrijbis
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deAuteurs ondersteunt de Toneel-
schrijfprijs van de Taalunie, die op 
5 september wordt uitgereikt. Wat is 
jullie rol op die dag? 
Vorig jaar hebben we de ‘Staat van de 
Nederlandse Theatertekst’ opgemaakt: 
in samenwerking met de universiteit van 
Utrecht deden we onderzoek naar het 
theaterschrijven in Nederland, presen-
teerden we cijfers en organiseerden we 
een symposium met workshops. Dit jaar 
organiseren we een hele dag en mogen 
we ook de uitreiking van de Taalunie To-
neelschrijfprijs en het TheaterTekstTalent 
Stipendium van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds integreren. Het wordt de ‘Dag 
van de Nederlandstalige theatertekst’ 
op het Theaterfestival in Amsterdam. We 
zijn het programma nu in elkaar aan het 
timmeren. Het idee is dat je als publiek 
op één avond een doorsnede van de top 
van het Nederlandstalige schrijven ziet 
samen met een inkijk naar de toekomst. 

Hoe zien jullie de positie van de 
toneelschrijver? 
Wij willen liever een nieuwe toneel-
schrijfcultuur creëren dan de positie 
van de toneelschrijver bevechten. Het 
argument van velen om Shakespeare 
te blijven doen is dat de thematieken 
universeel zijn en dat enscenering en 
interpretatie ze actueel kunnen maken. 
Dat is absoluut waar, maar Shakespeare 
kan geen stuk schrijven over robots die 
jobs overnemen, of over artificiële intel-
ligentie als bedreiging van het mense-
lijke leven. Dat kan alleen een moderne 
schrijver, en de toekomst van het theater 

zit voor ons net in dat inzichtelijk maken 
van problemen die heel nauw aansluiten 
bij het publiek van vandaag. 

Ik ben overigens heel trots op mijn eigen 
generatie en de iets jongere. We worden 
vaak beticht van lanterfanten en zich van 
de wereld afkeren. Maar weinigen zijn 
geëngageerder dan de nieuwe theater-
schrijvers: ze zijn erg bezig met de we-
reld en hun plek daarin en met het be-
spreekbaar maken van onbespreekbare 
onderwerpen. Ze dwingen hun plek ook 
meer af en in plaats van problemen op 
te werpen zoeken ze actief naar oplos-

singen. Ze starten collectiefjes of groe-
pen, laten zich horen op de belangrijke 
momenten. Dat wij De Tekstsmederij op-
startten, hoort precies in die lijn. 

Schrijven jullie eigenlijk nog zelf? 
Ja, al is dat een uitdaging nu we zo ge-
groeid zijn. Malou is bezig met jeugdthe-
ater, ik met politiek geëngageerd 
volwassenentheater, en we werken ook 
allebei aan een boek. Het feit dat we 
zelf jonge schrijvers zijn is natuurlijk de 
levenslijn met de Tekstsmederij en het 
onderscheidt ons ook van andere ta-
lentontwikkelingsinitiatieven: De Tekst-
smederij is geboren uit de praktische 
problemen waar wij als schrijvers tegen 
aan liepen en lopen. De directe band 
met het werkveld is ontzettend belang-
rijk, het voedt alles wat wij met De Tekst-
smederij doen. Daarbij werken we niet 
top down, maar als makelaar: wij brengen 
verschillende invloedssferen bij elkaar in 
programma’s die we speciaal daarvoor 
opzetten. Zo kunnen we steeds weer op-
nieuw inspelen op nieuwe vragen en/of 
ontwikkelingen.  

‘Shakespeare kan
geen stuk schrijven 
over robots die  
jobs overnemen...’

deAuteurs steunt het 
literatuurluik op TAZ. 

Eén van de initiatieven is 
een salongesprek over de 
uiteenlopende gestalten 

van de hedendaagse 
theaterauteur op 

6 augustus. 

Uitreiking van de 
Toneelschrijfprijs op 

zaterdag 5 september 
tijdens het Theaterfestival 

in Amsterdam. 

© Ilja Keizer © Frits Droog
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Hoe is Comp.Marius ontstaan? 
Kris Van Trier en ikzelf staan bijna 25 
jaar onafscheidelijk op het toneel, maar 
Comp.Marius werd pas in 2006 opgericht. 
We wilden het openluchtwerk waar we al 
even mee bezig waren, productioneel 
beter omkaderen. ‘Marius’ was de naam 
van de voorstelling die voor ons toen 
belangrijk was: we speelden ermee voor 
de eerste keer in openlucht, koppelden 
er toneel aan eten en toerden ermee in 
het buitenland. In openlucht spelen was 
een rebelse daad tegen het theater waar 
we tot dan toe deel van uitmaakten en 
we verlangden naar grotere vrijheid. De 
eerste gesprekken met Patrick de Groote 
van de Zomer van Antwerpen hebben 
ons gezelschap ook erg gevormd. Hij 
stelde enkele simpele vragen op het 
moment dat wij met spelen in openlucht 
nog geen geschiedenis hadden: krijgen 

de mensen iets te drinken wanneer 
ze aankomen en zo ja, wat? Gaan ze 
op hetzelfde moment samen op de 
tribune zitten of druppelsgewijs etc. Ons 
publieksgerichte denken en spelen viel 
plots mooi samen met de behoefte om 
het publiek ook echt te ontvangen. Het 
was een organische stap, die niet in de 
weg staat dat wij op vlak van dramaturgie, 
vertaling en enscenering in de eerste 
plaats ons eigen publiek blijven, onze 
eigen smaak volgen en hopen dat het 
publiek zich daaraan spiegelt. 

En dat gebeurt, zo blijkt?
Het is een mes dat langs twee kanten 
snijdt. Wat op artistiek vlak onze kracht 
is, is op zakelijk vlak onze zwakte. In 
openlucht spelen is namelijk veel 
duurder. We worden gesubsidieerd 
voor de productie, maar nemen ook 

de presentatie en logistiek op ons. Een 
toeschouwer op onze tribune kost meer 
dan iemand in een zaal, die 800 mensen 
ontvangt en technisch uitgerust is voor de 
ploeg van de volgende dag. Tegelijkertijd 
durf ik zonder blikken of blozen, maar 
zonder arrogante bedoelingen, zeggen 
dat de meeste toeschouwers die naar 
ons komen kijken, zich dat jaren later nog 
herinneren. Het gaat er dan niet enkel over 
dat we goed of slecht gespeeld hebben. 
Volgens mij heeft het te maken met een 
soort engagement dat het toneelspel 
overschrijdt en een positieve kracht bij 
mensen losmaakt om er zelf ook iets van 
te maken. Wij doen bijvoorbeeld moeite 
om linnen servetten te voorzien en ice 
tea te maken met verse munt en limoen; 
door bij onszelf het beste naar boven te 
halen, doen we dat ook bij het publiek. 
We maken de toeschouwer medeplichtig 

Een hartelijke ontvangst, lange theaterstukken, feel good en engagement. 
Ziedaar in een paar woorden waar Comp. Marius voor staat. Ook dit jaar 
staan ze weer op TAZ met hun stuk ‘Figaro’. We zochten één van de twee 
bezielers, Waas Gramser, op voor een gesprek in hun mobiele werkplaats 
in het Middelheimmuseum. 

Waas Gramser
Comp. Marius 

© Raymond Mallentjer
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aan het gebeuren en in openlucht spelen 
is daar een goede methode voor: als het 
regent, regent het voor iedereen. Ook de 
langere voorstellingen maken mensen 
meer betrokken: bij de anekdote van de 
tekst én bij dat grotere verhaal, dat werk 
in de diepte. De grote contradictie is dat 
daar grote nood aan lijkt te zijn maar dat 
men er geen geld in wil stoppen. Het is 
dus aan ons om de politiek te overtuigen 
van het belang van zulke kleinschalige 
projecten waarbij het effect verder gaat 
dan de paar uur op de tribune. 

Hoe beginnen jullie aan een voor-
stelling? 
We lezen het hele jaar door stukken. De 
teksten die we bewerken moeten - voor 
ons - nieuw zijn, en een mooi antwoord 
bieden op of een verderzetting zijn 
van waar we mee bezig zijn. Er moeten 
spelmogelijkheden en lichtheid in zitten, 
en op één of andere manier moeten er 
ook uitspraken in staan die iets zeggen 
over de positie van het individu in het 
leven. De meeste tijd gaat naar vertalen 
en bewerken, wat door Kris en mezelf 
gebeurt. Wij hebben dan al duidelijke 
ideeën over de scenografie, rolverdeling 
en de ontvangst van het publiek. 
Wanneer de gastacteurs en techniekers 
in dienst komen, is het kader af. Dan 
leren we de tekst vanbuiten en ‘regelen 
we het verkeer’: welke scène speelt 
zich waar op het toneel af? We spelen 
niet binnen de conventie of het juk van 
een bepaalde stijl, maar houden van de 
complementariteit van verschillende 

spelers. Het kader waarbinnen we 
iedereen samenbrengen is zeer strak, 
de tekst wordt letterlijk gevolgd en de 
scenografie is zeer bepalend, maar voor 
de rest is er alle ruimte om mekaar tegen 
te komen op de vloer.

Hoe ziet jullie zomer en de rest van het 
jaar eruit? 
Het wordt een zomer met veel verschil-
lende voorstellingen door elkaar, zowel 
in het Nederlands als in het Frans. Wat 
er nu nieuw bijkomt, is ‘Figaro’ in het 
Frans. Het is één van de pijlers van onze 
werking om onze stukken altijd op het 
repertoire te houden. In die zin zijn we 
economisch voorbeeldig bezig: dit jaar 

spelen we ‘Manon’ voor de 160e keer, en 
volgend jaar zullen we het stuk ‘Marius’ 
229 keer gespeeld hebben. 
Buiten ons eigen werk gaan Kris en ik 
verder maar twee artistieke liaisons aan: 
met ‘t Barre land, waarmee we eind dit 
jaar ‘Umsonst’ van Nestroy spelen en 
met Jan Decorte met wie we volgend jaar 
onze vierde Shakespeareproductie ‘Ot-
hello’ gaan maken.

Tot slot: hoe zijn jullie in deze 
containers in het Middelheimmuseum 
terechtgekomen? 
We wilden graag containers om het 
idee van tijdelijke constructies en het 
publieke ook door te trekken in onze 
dagdagelijkse werking. De rekeningen 
voor huur, gas en elektriciteit werden 
ook te hoog in vergelijking met de 
subsidies die al jaren hetzelfde bleven. 
Maar de containers moesten onze kracht 
en niet onze zwakte zijn. We hechtten 
belang aan detail, hadden oog voor 
duurzaamheid en omgeving, en wilden 
gezien en naar waarde geschat worden. Ik 
kom elke dag joggen in dit park en vond 
het een plek die uitermate geschikt was. 
Toen ik de vraag simpelweg stelde aan de 
voormalige en inmiddels spijtig genoeg 
overleden directeur Menno Meewis, 
was zijn antwoord onmiddellijk ‘ja’. 
Zijn opvolgster heeft de samenwerking 
met een grote vanzelfsprekendheid 
verdergezet. Het was een verhaal zonder 
voorbedachte rade waaruit blijkt dat 
nieuwe wegen openen als je zonder 
vooroordelen en verwachtingen met 
elkaar in gesprek gaat. Het idee was 
om maximaal 3 jaar te blijven, maar nu 
bloeien er ideeën om dingen te doen 
met inspiratie uit het park en krijgen we 
extra speeltijd. 

‘Als het regent,
regent het 
voor iedereen.’

Foto’s
© Raymond Mallentjer
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auteursrechten
Als het over

gaat...

deAuteurs int en verdeelt
kopie- en leenrecht
audiovisuele rechten
opvoerings- en bewerkingsrechten,

deAuteurs biedt
haar leden gratis professioneel en juridisch advies

deAuteurs ondersteunt
actief haar leden en biedt
een beurzenprogramma aan.

deAuteurs voert
permanent een constructieve dialoog met
de gebruikers van haar repertoire


