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Zomer editie 

- Verkiezing van Het Belangrijkste Boek.

- Het verhaal van een enthousiaste bezoeker: “De

Boekenzolder wordt zelfs tot over de landgrenzen

heen gewaardeerd”.

- Interview in deze zomer editie is met Vlaamse

vertaler & literatuurwetenschapper Els Snick.

Het verhaal van een bezoeker 

Er is me gevraagd om te vertellen wat de 

Boekenzolder voor mij betekent. Dat wil ik graag 

doen. 

Mijn naam is Astrid van Willigenburg. Al enkele 

jaren kom ik met ontzettend veel plezier vanuit 

mijn woonplaats Alphen aan den Rijn naar De 

Boekenzolder toe. Iemand vertelde er over en 

toen wilde ik ook graag zelf komen kijken. Boeken 

horen vanuit mijn vroegste jeugd bij mijn leven. 

Het voormalige pand op de Middelste Gracht was 

een geweldige, ruime locatie: een krakende hoge 

trap, houten vloeren en die heerlijke geur van 

enorm veel boeken. Zeer regelmatig kwam ik 

daar met mijn man, alleen of met vriendinnen. 

Wie wilde, ging mee.  

Na een stilte-periode was De Boekenzolder er 

weer. Gelukkig! De weg naar de huidige locatie 

op de Admiraal Banckertweg 21, werd snel 

gevonden en wordt nu veelvuldig gereden.  

Vanwege enkele recente verhuizingen in de 

familie konden er grote dozen vol boeken mee 

naar De Boekenzolder. Bijzonder was dat na het 

inleveren van dozen met boeken van vroeger, er 

ook alweer bezoekers met ‘onze’ boeken onder 

de arm blij naar buiten liepen.. 

Uiteraard kies ik veel boeken voor mezelf uit. Wat 

is het heerlijk om boeken zo mee te kunnen 

nemen (met uiteraard voor zoveel fijne lectuur 

een vrijwillige gift in de collectebus bij de 

uitgang.) Maar er gaan meer boeken mee naar 

huis… 

In de periode dat mijn moeder in het 

verzorgingshuis ‘Mariënhaven’ in Warmond 

verbleef, heb ik voor de betreffende afdeling daar 

stapels boeken meegenomen. Bewoners en 

personeel waren er zo blij mee. Dat waren voor 

deze doelgroep voornamelijk boeken over het 

Koninklijk Huis, boeken met veel foto’s van  

Algemene info (website & facebook): 

www.boekenzolderleiden.nl/  

nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden 

Openingstijden: 

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur 

06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!) 
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bloemen, planten, dieren en landen, 

kerstverhalen en sprookjesboeken. Voor dit 

goede doel mocht ik onbeperkt boeken 

meenemen. Want wat kwamen ze goed terecht. 

De boeken van De Boekenzolder gaan ook mee 

naar Duitsland. Een vriendin van mij in 

Rosenheim (bij de Oostenrijkse grens) is daar lang 

geleden getrouwd met haar Duitse man en zij 

kent daar ter plekke meer Nederlandse dames die 

sinds hun huwelijk woonachtig zijn in Duitsland. 

Een aantal van deze NL-dames vormt sinds jaren 

een Nederlandse club. Regelmatig komen ze dan 

ook bij elkaar om even het NL-gevoel te ervaren. 

Naast typische Nederlandse hapjes en drankjes 

worden er ook Nederlandse tijdschriften en 

boeken uitgewisseld.  

Als mijn vriendin in Nederland is, of wij rijden met 

vakantie langs Rosenheim (dat weten we ruim 

van te voren en dan krijg ik wens-titels en namen 

van wens-auteurs toegemaild), dan gaan er in de 

auto dozen vol boeken van De Boekenzolder 

mee. De dames van de club hebben daar 

eindeloos veel plezier van het lezen en van het 

onderling uitwisselen van de nieuwe aanwinsten 

uit Nederland.  

Zomaar een greep hieruit: 

Kader Abdolah – Spijkerschrift/Het huis van de 

moskee 

Paulien Cornelisse – Taal is zeg maar echt mijn 

ding/ En dan nog iets 

Adriaan van Dis – Indische 

duinen/Casablanca/Van Dis in Afrika 

A.F.Th. van der Heijden: Tonio 

Arthur Japin - Een schitterend gebrek / Vaslav 

Geert Mak - De eeuw van mijn vader / In Europa / 

Reizen zonder John 

Vonne van der Meer - Eilandgasten / De 

avondboot  

Saskia Noort - De eetclub / Nieuwe buren  

Het is toch ook een luxe als je zomaar zoveel 

boeken krijgt! 

Ik kom dus met regelmaat even langs De 

Boekenzolder met een paar A-4tjes onder de arm. 

De meeste medewerkers kennen me inmiddels al. 

Is het niet geweldig leuk dat juist door het werk 

van de vele vrijwilligers bij De Boekenzolder, tot 

ver over de landsgrenzen mensen dit concept 

wordt gewaardeerd en mensen plezier hebben 

van de boeken?  

Ik zal nog héél vaak binnenlopen! Wat fijn dat 

jullie er zijn!! 
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Verkiezing van Het Belangrijkste Boek 

Het jaar 2016 is het jaar van het boek. Iedereen 

kan tot en met 22 september zijn stem 

uitbrengen op www.belangrijksteboek.nl. De 

voorlopige top tien-lijst levert de volgende titels 

op: 

1 De Nieuwe Bijbelvertaling (stamt uit 2004) 

2 Het Achterhuis – Anne Frank 

3 De ontdekking van de hemel – Harry Mulisch 

4 In de ban van de ring – J.R.R. Tolkien 

5 Kruistocht in spijkerbroek – Thea Beckman 

6 Haar naam was Sarah – Tatiana de Rosnay 

7 Hersenschimmen – J. Bernlef 

8 De vliegeraar – Khaled Hosseini 

9 Max Havelaar – Multatuli 

10 De donkere kamer van Damocles – W.F. 

Hermans 

Liefhebbers van geschiedenis en cultuur kunnen 

hun hart op halen bij deze speciale editie van de 

Expositie Topstukken. Uit de meer dan tien 

eeuwen omspannende collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, selecteren 

de collectiespecialisten vier keer per jaar nieuwe 

topstukken die een gevarieerd beeld geven van 

de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Van 

romans en dichtbundels tot atlassen, 

modebladen, jeugdtijdschriften, sierpapier, 

boekbanden en brieven. Van de middeleeuwen 

tot nu. 

Enkele topstukken in deze editie uitgelicht. 

Genomineerd in de categorie Kinderboeken, door 

Jan Paul Schutten: 

-De schippers van de Kameleon-H. de Roos (1949)

-Nijntje-Dick Bruna (1955)

-Jip en Janneke-Annie M.G. Schmidt (1953)

-Kleine gedigten voor kinderen-Hieronijmus van

Alphen (1778)

Genomineerd in de categorie Literatuur voor 

WOII door Adriaan van Dis: 

-De stille kracht-Louis Couperus (1900)
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-Max Havelaar-Multatuli (1860)

-Die Historie van Reynaerdt die Vos (1479)

-Gysbregt van Aemstel-Joost van den Vondel

(1637)

Genomineerd in de categorie Dagelijks leven, 

gezondheid, sport & spel door Frank Evenblij: 

-Aaltje de keukenmeid (1803)

-Den Nederlandtschen hovenier-Jan van der

Groen (1669)

-Verkade albums-Jac. P. Thijsse (1906)

-Hoe hoort het eigenlijk? –Amy Groskamp-ten

Have (1939)

Genomineerd in de categorie Wetenschap & taal 

door José van Dijck: 

-Sociaal gedrag bij de dieren-Niko Tinbergen

(1953)

-De Dikke van Dale (1872)

-Verhandeling over het licht-Christiaan Huygens

(1690)

-Vesalius over het menselijk lichaam-Andreas

Vesalius (1543)

De beste boekverfilming 

De films Beyond Sleep, De Helleveeg, Knielen op 

een bed violen, Schone handen en Publieke 

Werken dingen mee naar de Parel, de 

publieksprijs voor de Beste Boekverfilming. 

Vanaf 5 augustus tot en met 15 september kan 

iedereen via de 

website www.besteboekverfilming.nl stemmen 

op zijn of haar favoriet. Op 16 september wordt 

op ‘Film by the Sea’, het festival voor film en 

literatuur in Vlissingen, de Parel uitgereikt aan de 

film die de meeste stemmen heeft behaald.  

De vijf nominaties zijn door bezoekers van de 

Pathé bioscopen gekozen uit het aanbod aan 

verfilmingen van oorspronkelijk Nederlandstalige 

boeken, die uitkwamen tussen 1 juli 2015 en 31 

juli 2016. Vorig jaar ontving Still Alice, gebaseerd 

op het boek Ik mis mezelf van Lisa Genova, de 

Parel voor de beste Boekverfilming. Dit jaar 

dingen alleen verfilmingen van oorspronkelijk 

Nederlandstalige boeken mee naar de Parel.  

Stem op jouw favoriet en lees meer over de 

genomineerde boekverfilmingen 

op besteboekverfilming.nl. 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
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De vijf films zijn vanaf 11 augustus opnieuw te 

zien in een groot aantal Pathé 

theaters. www.pathe.nl/parel.  

Tijdens Film by the Sea, van 9 t/m 18 september, 

worden naast de genomineerde films, ook I Nostri 

Ragazzi, J. Kessels,- The Novel en Problemski 

Hotel vertoond. Kijk voor meer informatie 

op www.filmbythesea.nl. 

Boek en film 

Boek en film gaan heel goed samen. Aan menig 

beroemde film gaat vaak een even beroemd boek 

vooraf. Denk aan klassiekers als Turks 

Fruit, Doctor Zhivago, The English 

Patient en Harry Potter. Of de nieuwe verfilming 

van De GVR die momenteel opnieuw voor een 

verkoopsucces zorgt voor het gelijknamige boek 

van Roald Dahl. 

De genomineerde films voor de Parel zijn 

gebaseerd op de volgende boeken:  

Nooit meer slapen(Beyond Sleep), van W. F. 

Hermans (De Bezige Bij, 1966), De helleveeg van 

A. F. Th. van der Heijden (De Bezige Bij, 

2013), Knielen op een bed violen van Jan Siebelink 

(De Bezige Bij, 2005), Schone handen van René 

Appel (Ambo|Anthos, 2007) en Publieke 

werken van Thomas Rosenboom (Querido, 1999). 

De Boekenparade is hét grootste 

boekenevenement van 2016 Jaar van het Boek: 

van 2 t/m 25 september 2016 staan boeken en 

verhalen centraal. De focus van het festival ligt op 

beleving en ontmoeting. De Boekenparade 

belicht op prikkelende wijze het fenomeen boek 

in al zijn verrassende vormen en biedt een 

uitgebreid cross-over programma van 

evenementen, performances, podiumkunsten, 

muziek, workshops en een expositie. Kijk voor 

meer informatie op 

http://www.2016jaarvanhetboek.nl/boekenparad

e/  

Ook Manuscripta, traditioneel de opening van 

het boekenseizoen, is dit jaar onderdeel van de 

Boekenparade en vindt plaats op zaterdag 3 

september in de Tolhuistuin in Amsterdam. 

De winnaar van de Europese Literatuurprijs wordt 

in september bekendgemaakt op Manuscripta. 

(www.manuscripta.nl ) 
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Verjaardagen 

28 Juli: 

Remco Campert (1929) is de laatst levende van 
de grote Nederlandse schrijvers uit de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Hij debuteerde als 
een van de vijftigers. Zijn oeuvre is breed: 
romans, verhalen, poëzie en in zijn latere leven 
columns (o.a samen met Jan Mulder als CaMu). 
Een greep hieruit: Het leven is vurrukkulluk 
(1961), Liefdesschijnbewegingen (1963), 
Sombermans actie (1985) en het hilarische Tot 
zones (1986). 

29 juli: 

Harry Mulisch (1928 - 2010) geldt als een van de 
belangrijkste Nederlandse naoorlogse schrijvers 
(hij staat met W.F. Hermans en Gerard Reve 
bekend als de grote drie). Zijn oeuvre werd sterk 
beïnvloed door de Tweede Wereldoorlog. 
Belangrijke werken zijn onder meer: Het stenen 
bruidsbed (1959), De aanslag (1981) en zijn 
Magnum opus De ontdekking van de hemel 
(1992). 

10 augustus 

Kees van Kooten (1941) is naast acteur en 
cabaretier ook een begenadigd en grappig 
schrijver. Hij speelt graag met taal en deed met 
Wim de Bie vele nieuwe taalvondsten zoals 
doemdenken en natuurleuk.  Hij schrijft vooral 
korte verhalen en columns en romans.  Korte 
verhalen staan onder meer in Treitertrends 
(1969), Koot droomt zich af (1977) Modermismen 
(1984) en Verplaatsingen (1993). Romans zijn o.a. 
Veertig (1982), Hedonia (1984) en Zeven sloten 
(1988) Daarnaast schreef hij in 2013 het 
boekenweekgeschenk De verrekijker. 

(Remco Campert & Kees van Kooten, 

Amsterdam 18 november 1986) 
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Zomerlezen 

-door Enjo

Een oude droom: per ongeluk opgesloten worden 

in een boekhandel na sluitingstijd, zodat ik 

stiekem alle boeken kon lezen voor ik ontdekt 

werd. Die droom bestaat in vorm van De 

Boekenzolder, ongelooflijk maar daar mag je 

struinen door al het (literaire) moois en het naar 

believen meenemen.  Daar valt niet tegenop te 

lezen. Verborgen in een onooglijk hoekje van het 

mooie Leiden ligt een schatkamer aan wat door 

zovelen met veel moeite is geproduceerd aan 

leesvoer. Mag je dus gewoon meenemen. In zo'n 

geval past slechts matiging & enig respect voor 

het aangebodene. Ik beperk me dus tot de zomer, 

wat wil je dan lezen? Streng als ik ben voor 

mezelf moet daar minimaal één literaire roman 

tussen zitten. 
De absolute aanrader van de laatste jaren is 

‘Bonita Avenue’ van Peter Buwalda maar een 

oudere titel als ‘Ik ook van jou’ door Ronald 

Giphart brengt beslist ook vakantiestemming, of - 

minder grappig maar immer goed – ‘Nooit meer 

slapen’ van W.F. Hermans, of de reis naar 

Indonesië van Jan Wolkers in ‘De walgvogel’. 

Dan volgt de non-fictie, ik ben dol op biografieën, 

waarbij Amerikaanse presidenten een 

merkwaardige voorkeur genieten, de 

Kennedyclan blijft altijd onderhoudend, maar de 

biografie van de wat ondergewaardeerde Truman 

was ook smullen, evenals die over de minder 

sympathieke Nixon. Ook heb ik een 

vakantiebestemming lang genoten van de 

Wilhelmina-biografie van Cees Fasseur, gevolgd 

door de vele boeken over prins Bernhard. Met 

een goede biografie als leesvoer is het altijd leuk 

om je -tijdens de onderbreking van de dagelijkse 

sleur thuis- te verdiepen in het leven van een 

ander. 

In het rijtje mogen de reisboeken uiteraard niet 

ontbreken, mijn favoriet is Redmond O'Hanlon 

met zijn ongelooflijke avonturen in de diverse 

regenwouden op aarde en om wat andere namen 

te noemen: Cees Nooteboom, Paul Theroux en in 

Nederland: Floortje Dessing, Jelle Brandt Corstius 

en Lieve Joris. 

Tot slot is de zomervakantie natuurlijk bij uitstek 

geschikt om ontspannen met een thriller onderuit 

te zakken. Inkoppers zijn: Saskia Noort, Simone 

van der Vlugt, Esther Verhoef en Marion Pauw 

maar ook de faction van Tomas Ross is niet te 

versmaden. Vertaald doen David Baldacci, Lee 

Child, Nicci French, Elizabeth George en Karin 

Slaughter het goed, maar probeer ook eens de 

wat onbekendere Daniel Silva of geniet van het 

vroegere Parijs met een oude, maar beslist nog 

vitale Simenon (commissaris Maigret). Wekt ook 

altijd de eetlust op overigens. Vele van deze 

auteurs en hun titels heb ik in ruime getale bij De 

Boekenzolder zien wachten op nieuwe lezers... 

En zo heb ik dus altijd overgewicht in de koffer. 

Een e-reader dan maar? Beslist efficiënt, maar 

dan mis ik het gevoel van het fysieke boek, de 

geur, de bladspiegel, het bladeren en om bij mijn 

begin aan te haken: de geneugten van een 

bezoek aan De Boekenzolder. Niets ten nadele 
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van de reguliere boekhandel, maar daar weet ik 

wat ik krijg. Bij antiquariaten is het altijd leuk 

snuffelen, nooit wetend wat je aan zult treffen, 

welke onvermoede, uitverkochte, soms lang 

vergeten pareltjes je plotseling tegemoet 

schijnen, bijna hunkerend: lees mij nog een keer, 

ik ben er nog. Ik moet hierbij als soundtrack 

denken aan het aangrijpende ‘Memories’ uit de 

musical Cats: de oude poes die nog een keer 

geaaid en geliefd wil worden. 

>zucht< Dan maar een mooie grote rugzak

bijkopen. Daarmee dan eerst naar De

Boekenzolder en dan -later- met de literaire buit

naar de vakantiebestemming of gewoon lekker

op het balkon of in de tuin voor de ontsnapping

aan de dagelijkse sleur en de totale ontspanning.

Veel leesplezier deze zomer! 
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Carla schrijft… 

Interview met Vlaamse vertaler & 

literatuurwetenschapper, Els Snick op vrijdag 27 

mei 2016. 

Dit vraaggesprek vond plaats vlak voor de 

jaarlijkse Joseph Roth herdenking in café 

Scheltema in Amsterdam. 

 Kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik ben Germanist en heb jaren les gegeven in de

Duitse taal. Daarna ben ik, rond 2000, literair

vertaler geworden. Ik ben gepromoveerd op het

werk van Joseph Roth en zijn netwerk in

Nederland & België en daar heb ik dan ook een

boek over geschreven. Geleidelijk aan ben ik de

vertaler geworden van het journalistieke werk

van Joseph Roth, omdat uitgeverij Bas

Lubberhuizen daar grote belangstelling voor had.

Omdat Duitsland dit jaar het thema van de

Boekenweek was en Nederland & Vlaanderen in

oktober schwerpunkt zijn op de Frankfurter

Buchmesse, is het idee ontstaan om een boek te

schrijven over Duitsland. Op het moment dat ik

een boek ga schrijven over mijn liefde voor

Duitsland is het wat mij betreft onvermijdelijk dat 

Joseph Roth daarmee te maken heeft, dus 

hebben we ervoor gekozen om een boek te 

maken in zijn spoor. Het aardige is dat van alle 

hotels in Duitsland waar hij destijds heeft geleefd, 

er nog zes bestaan.  Het was voor mij ook heel 

leuk om hem op die manier te leren kennen, 

want ik kende hem voornamelijk als arme 

immigrant. Hierna heb ik hem dus leren kennen 

als succesvol journalist èn schrijver die in de 

grand hotels van Europa geleefd heeft. Hij had 

nooit een eigen huis, hij woonde alleen maar op 

dit soort locaties. Ik denk dat deze levenswijze te 

maken heeft met het feit dat hij al in De Eerste 

Wereldoorlog zijn vaderland verloren heeft. Dat 

hij dus thuisloos was en dit in feite altijd is 

gebleven.  

 Kwam uw liefde voor het werk van Joseph

Roth nadat u hem vertaald had of las u hem

daarvoor al?

Ik kende zijn belangrijkste romans: ‘Biecht van

een moordenaar’ & ‘Radetzkymars’, daarna kocht

ik een uitgave van ‘Job’ op het Spui in

Amsterdam. Na het lezen van dit laatste boek,

was ik zo onder de indruk dat het mij deed

besluiten om verder te promoveren op het werk

van Joseph Roth. Hierbij ontdekte ik onder

andere dat ‘Job’ in Amsterdam was uitgegeven.

Na het schrijven van het proefschrift dacht ik dat

de fascinatie voor Roth na al die jaren ophield.

Geleidelijk aan merkte ik toen echter dat ik begon

aan het vertalen van zijn teksten en ik deed toch

ook weer nieuwe ontdekkingen. Nu zijn we

bijvoorbeeld bezig met een boek over vertaling
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van ‘Juden auf Wanderschaft’. Dat is een essay 

over het Oost-jodendom en de geëmigreerde 

Joden en de lijn Wenen/Parijs van de jaren ’20 & 

‘30. Dat is zo fascinerend, nooit eerder vertaald in 

het Nederlands en vormt een mooie aanvulling 

bij de romans die wel vertaald zijn. Dat blijft 

gewoon boeien.  

Joseph Roth had zware persoonlijke problemen. 

Het begon met een trauma van De Eerste 

Wereldoorlog, waar zijn drankgebruik is 

begonnen; hij kon het verlies van zijn vaderland 

niet verwerken. Op jonge leeftijd trouwde hij met 

een vrouw die gaandeweg geestesziek werd. 

Daarna kwam Adolf Hitler aan de macht, 

waarmee hij wist dat hij zijn familie die nog in 

Galicië woonde verloor. Roth heeft door deze 

omstandigheden al op jonge leeftijd veel 

meegemaakt. Dit komt een beetje terug in de 

roman ‘Job’, waarin thema’s als ontworteling, 

immigratie & wanhoop worden belicht. Veel van 

zijn romans spelen zich trouwens af in het 

grensgebied Oostenrijk/Hongarije, waar hij zelf 

geboren is. Hij is geboren in een stadje over de 

grens met Rusland, Rody. Tijdens de opkomst van 

de Nazi’s in 1933 stond hij eigenlijk op het 

hoogtepunt van zijn roem, hij had toen al ‘Job’ 

geschreven en ‘Radetzkymars’. De roman 

‘Aardbeien’ zou daarop volgen; een grote roman 

over zijn jeugd. Daar is het dus niet meer van 

gekomen, omdat hij toen moest vluchten.  

 Roth is niet de bekendste Duitstalige schrijver,

maar gold buiten de Duitse grenzen als een

Writer’s Writer. Bent u het daarmee eens?

Dat was aanvankelijk zo. Ik denk echter dat het

nu toch wel een beetje veranderd, maar hij was

absoluut heel lang een Writer’s Writer. Er zijn nog

schrijvers die het natuurlijk jammer vinden dat hij

bekender wordt bij het grote publiek. Het zijn

natuurlijk oude boeken, dus je moet wel een

beetje een lezer zijn om een boek uit de jaren ’30

te gaan lezen en ‘herontdekken’. Je ziet hierin wel

een langzaam een trend ontstaan, wat met name

geldt voor Duitse schrijvers als Hans Fallada, Lion

Feuchtwanger & natuurlijk Thomas Mann. Er is

dus op zich wel belangstelling voor die periode,

waardoor ik denk dat de naam Joseph Roth

gaandeweg steeds bekender wordt. Dit wordt

uiteraard toegejuicht door fans van Roth,

waaronder namen als Arnold Grunberg, Geert

Mak & Tommy Wieringa.

 Denkt u dat hij met terugwerkende kracht de

belangrijkste schrijver van het interbellum is?

Dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Mede

omdat hij op twee fronten actief was, namelijk als

schrijver en als journalist. Dit laatste is bij ons nog

niet zo bekend, omdat er niet zo veel journalistiek
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werk van hem vertaald is, maar hij heeft wel 

degelijk een groot stempel gedrukt op de 

ontwikkeling van de literaire journalistiek. Toen 

hij in 1933 moest vluchten was hij een kernfiguur 

in de emigrantengemeenschap, waardoor hij 

ervoor gezorgd heeft dat heel veel van zijn 

collega’s/lotgenoten konden blijven publiceren. 

Hij zocht de nieuwe uitgevers in het buitenland 

op voor de gevluchte schrijvers die graag aan het 

werk wilden. Als er op dat moment geen Adolf 

Hitler was geweest, had hij toen met zijn grote 

carrière kunnen beginnen. Je zou dus misschien 

kunnen zeggen dat zijn talent min of meer in de 

kiem gesmoord is. Dus misschien is dat het goede 

antwoord: als de geschiedenis niet anders liep, 

zou hij de belangrijkste schrijver van het 

interbellum geworden kunnen zijn.  

 Gaf uw reis u belangrijke inzichten in Joseph

Roth?

Ik leerde hem door mijn reis op een andere

manier kennen. Dat was voor mij belangrijk, want

tot nu toe kende ik vooral de immigrant Joseph

Roth en ineens zag ik daar die hele andere basis

en zag ik ook hoe wreed de ontworteling voor de

tweede keer voor hem geweest moet zijn. De

eerste keer was na De Eerste Wereldoorlog als hij

zijn vaderland verliest, als hij stateloos is en naar

Wenen gaat. Dan heeft hij een huis, werk en een

vrouw in Berlijn. Hij leeft eigenlijk de langste tijd

van zijn leven in Berlijn. In 1933 beleeft hij dan

wederom een turbulente periode. Ik heb dus

tijdens die reis gezien dat hij in Berlijn eigenlijk

goed gesetteld was, een sociaal vangnet had en

een grote vriendenkring had, waardoor ik meer

ben gaan begrijpen wat een ramp die immigratie 

voor hem moet zijn geweest. Ik ben ook beter 

gaan begrijpen hoe belangrijk het voor hem was 

om in de immigratieverbroedering in Oostende 

oude vrienden van hem terug te vinden die hij in 

de jaren ’20 of 30 kende vanuit Wenen zoals Egon 

Erwin Kisch & Stefan Zweig. Ik zou de beelden van 

de mooie hotels waar hij verbleef & cafés waar hij 

gezeten heeft met collega’s nog wel willen zien. 

Wat dat betreft was het, ondanks het regime van 

Adolf Hitler op dat moment, toch wel een mooie 

tijd en de beste tijd voor hem om te schrijven.   

 Was ‘In Europa’ van Geert Mak de

belangrijkste inspiratie voor uw reis of was dat

het oeuvre van Joseph Roth?

Het was de biografie van Roth. Zijn brieven, die ik

heel had lang geleden ingekeken had, zijn

meestal geschreven op het briefpapier van het

hotel waar hij woonde. Op die manier kon ik een

dertiental hotels terugvinden waar hij had

gelogeerd. De reis was een eigenlijk oude droom

van mij. Geert Mak had er op zich niets mee te

maken, niet met die reis. Misschien werd ik wel

geïnspireerd door zijn boek ‘Reizen zonder John,

op zoek naar Amerika’. Daarvan heb ik dan
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misschien het idee om in het spoor van… een reis 

te maken, overgenomen en mijn eigen idee bij 

gevormd. Het hele traject dat ik gedaan heb had 

ik zelf al langer in mijn hoofd. Geert Mak is 

trouwens mijn grote steunpilaar en adviseur, die 

kijkt bij mij altijd op de achtergrond mee.   

 ‘Radetzky Mars’ geldt als het belangrijkste

boek van Roth. Vind u ‘Job’ belangrijker anno

2016, mede door het huidige vluchtelingen

vraagstuk?

Ik vind het niet belangrijker. Het is misschien

toegankelijker voor mensen die niet zoveel lezen,

mede om die reden zeg ik graag dat ‘Job’ mijn

lievelingsboek is. Daarbij zal ik het adviseren aan

mensen die graag een boek van Joseph Roth

willen lezen.

‘Radetzky Mars’ heeft iets meer historische 

achtergrond, het is echt een epos, maar net zo 

goed een boek over ontworteling en over vlucht. 

Dus wat actualiteit betreft maak het niets uit en 

zijn de boeken allebei even belangrijk.  

 Hoe ziet u uzelf over vijf jaar?

Tot nu toe is Joseph Roth mijn rode draad

geweest; door over hem te schrijven ben ik

auteur geworden. Het boek over hem heeft mij

ook bekendheid gegeven. Over vijf jaar zie ik

mezelf nog steeds als vertaler, maar toch ook

misschien als auteur die zich met andere dingen

bezighoudt dan Joseph Roth. Ik zou nu

bijvoorbeeld graag in wat rustiger vaarwater een

boek van een ander genre willen schrijven. Het

lijkt me ook interessant om presentaties voor

groepen te geven en daarbij mijn eigen stijl

gaandeweg te ontwikkelen.

Daarbij heb ik in 2014 samen met een aantal

vrienden het Joseph Roth Genootschap voor

Vlaanderen & Nederland opgericht. Ik ben dan

ook heel trots op deze Joseph Roth herdenking in

café Scheltema vandaag die ik nu, in vervolg op

dit gesprek hier in Amsterdam, heb

georganiseerd. Ik ben blij en gelukkig dat ik zoveel

mensen mag begroeten en kan denk ik nu al kan

zeggen dat het een geslaagd initiatief is geweest!

Algemene info (website & facebook): 

www.boekenzolderleiden.nl/  

nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden 

Openingstijden: 

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur 

06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!) 
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