
 1 

 

 

Laurens van Krevelen 

Het wonder van de boom in Nederland en Vlaanderen  
 

Cuarto Congreso de la Asociación de Hispanistas del Benelux 

Nijmegen, 21 oktober 2010 

 

 
Het is mij een eer de openingstoespraak te mogen houden voor dit boeiende congres over de receptie 

en herschepping van de Spaanstalige culturen in de Nederlanden. Prof. Maarten Steenmeijer vroeg mij 

om een persoonlijk verhaal te vertellen over de jaren waarin de Spaans-Amerikaanse boom in vertaling 

onze streken bereikte. Zoals u weet, was ik vele jaren hoofdredacteur en uitgever van Meulenhoff, 

waar de meeste vertalingen van Spaans-Amerikaanse auteurs zijn verschenen, zoals blijkt uit 

Steenmeijers boeken. 

 

In het gebruik van het woord „boom‟ ligt een absurde ironie besloten, maar het is inmiddels een 

gecanoniseerd begrip waarin de Latijns-Amerikaanse literatuur voorgoed is verbonden met dat typisch 

Noord-Amerikaanse woord „boom‟. In het woordenboek Spaans-Nederlands van Van Dam uit 1969 

komt het woord „boom‟ voor, het wordt daar vertaald als „boom‟, met daarachter de vermelding: 

„beursterm‟, meer niet. Die toelichting komt overeen met de woordverklaringen in Engelstalige 

woordenboeken uit de jaren 50 en 60: „Boom‟ betekent daar een snelle stijging van beurskoersen, 

meestal ten gevolge van speculatie; en ook: een snelle toename van de verkoop van een product, 

meestal ten gevolge van een reclamecampagne. In die tijd was de aanduiding „baby boom‟ blijkbaar 

nog niet gangbaar. „Boom‟, met andere woorden, is een begrip dat eigenlijk wezensvreemd is aan 

goede literatuur, maar natuurlijk niet aan de markt van boeken.  

 

Wie het begrip „Latijns-Amerikaanse boom‟ oorspronkelijk heeft bedacht, heb ik niet kunnen 

achterhalen, maar het zal wel een Noord-Amerikaanse uitgever zijn geweest, al is het zo dat José 

Donoso het in 1973 heeft vereeuwigd met zijn boek Historia personal del boom. Donoso schreef 

daarin dat de boom al in 1972 in crisis verkeerde, al moest die in Nederland toen nog beginnen. 

Asturias, Nobelprijswinnaar in 1967, noemde de boom „een literaire maffia van een paar schrijvers, 

critici en uitgevers die daar beter van probeerden te worden‟. Op de literaire boekenmarkt zou het 

passender zijn geweest geweest om niet de beursterm boom als aanduiding te gebruiken, maar bij 

voorbeeld het woord voor het hinkelspel, rayuela.  

  

Dit jaar is trouwens verrrast door twee nieuwe hoogtepunten van de boom. Een macaber hoogtepunt 

was de explosie van de boorput in het onderzeese olieveld in de Golf van Mexico, waar de Britse 

petroleumgigant BP de omineuze codenaam Macondo aan had gegeven. Of de manager van BP, die de 

naam Macondo heeft gekozen, ook de roman van García Márquez heeft gelezen, is zeer de vraag, want 

dan had hij kunnen weten hoe slecht het met Macondo, de imaginaire spiegelstad, is afgelopen, „pues 

estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada 

de la memoria de los hombres.‟ De explosie van het onderzeese Macondo was wel de grootste „boom‟ 

in letterlijke zin die de Spaans-Amerikaanse verbeelding heeft voortgebracht. Het tweede, volstrekt 

onverwachte, althans niet meer verwachte hoogtepunt is natuurlijk de Nobelprijs voor Mario Vargas 

Llosa, die andere meester van de geëngageerde verbeeldingsliteratuur. 

  

De recensent Pieter Steinz van NRC-Handelsblad schreef in het bericht over de toekenning van de 

prijs, dat Vargas Llosa een kopstuk was van de boom uit de jaren zestig, hoewel hij geen magisch-

realist is.
1
 Steinz meent blijkbaar dat de boom een magisch-realistische beweging is in de Spaans-

Amerikaanse literatuur, omdat García Márquez  door sommigen een magisch-realist is genoemd.  

 

De Engelstalige Wikipedia heeft een uitvoerig lemma gemaakt over de Latijs-Amerikaanse boom, en 

noemt deze een „literary movement in the 1960s and 1970s‟. Hier is het fenomeen van de boom dus 
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helemaal losgezongen van de banale marktsuccessen, en is er sprake van een literaire beweging. De 

Wikipedia licht dat als volgt toe: „What mainly brought writers together and focussed the attention of 

the world on Spanish America, was the triumph of the Cuban revolution in 1959 which promised a 

new age. The period of euphoria can be considered closed when in 1971 the Cuban government 

hardened its party line and the poet Heberto Padilla was forced to reject his so-called decadent and 

deviant views.‟
2
 Wikipedia trekt de literaire beweging van de boom dus helemaal in een politiek-

ideologisch daglicht. Met instemming werd dan ook de Britse hispanist Gerald Martin geciteerd, die 

schreef: „The rise and fall of […] the Boom in Latin-American fiction […] coincides with the rise and 

fall of liberal perceptions of Cuba between 1959 and 1971.‟
3
 De eveneens in het Wiki-artikel 

geciteerde Amerikaanse historicus Frederick Nunn heeft naar mijn mening meer gelijk toen hij 

opmerkte: „Latin-American novelists became world-famous through their writing and their advocacy 

of political and social action.‟
4
 Het blijft raadselachtig waarom een typisch kapitalistische beursterm 

gekozen zou zijn voor een aantal maatschappij-kritische romanschrijvers. Ik houd het erop dat de 

boom op niets anders duidt dan op het plotselinge succes in de jaren 60 van de moderne Spaans-

Amerikaanse literatuur als zodanig op de boekenmarkt in de Verenigde Staten, waar de boekhandel en 

uitgeverij doorgaans geen hoge dunk hebben van niet-Engelstalige literatuur, omdat die vrijwel nooit 

de bestsellerlijsten bereikt. En toen ineens toch die Latijns-Amerikanen! Natuurlijk had de Cubaanse 

revolutie het Amerikaanse lezerspubliek ook wakker geschud en extra geïnteresseerd gemaakt. Dus, 

als u het mij vraagt, was er geen sprake van een nieuwe literaire beweging, maar van een plotselinge 

commerciële kans op de Amerikaanse boekenmarkt voor schrijvers uit een continent dat de 

Amerikanen eigenlijk half waren vergeten, behalve als vakantiebestemming en wingewest. In 

Nederland en Vlaanderen ontstond die belangstelling pas een jaar of tien later. Ik denk dat die 

toegenomen aandacht voor de Spaans-Amerikanen hier ook gekomen was als ze in de Verenigde 

Staten geen boom hadden beleefd.  

 

Mijn persoonlijke interesse in de Spaans-Amerikaanse literatuur bestond al lang voordat ik in 1972 

uitgever werd bij Meulenhoff. Die interesse was een gevolg van mijn fascinatie voor de oude 

Indiaanse culturen van de Nieuwe Wereld, die mij als gymnasiast veel meer aantrokken dan de 

Europese Oudheid. Het was de tijd van sensationele archeologische ontdekkingen en van de eerste 

grote overzichtstentoonstellingen van de kunst van de Maya‟s, de Inca‟s en de Azteken in Europa, 

waarover kranten en tijdschriften uitvoerig berichtten. Als aankomend student Frans werd ik getroffen 

door moderne dichters en schrijvers die waren geïnspireerd door de Indiaanse culturen: de surrealisten 

Antonin Artaud, Benjamin Péret, Octavio Paz en anderen. Hun werk wees mij de weg naar mijn 

blijvende passie voor het surrealisme, en bovendien naar Spaans-Amerikaanse auteurs als Velarde, 

Villaurrutia, Asturias, Vallejo, Neruda. De Cubaanse revolutie van 1959, ik was toen eerstejaars, 

vervulde velen over de hele wereld met hoop op een nieuwe tijd, zonder repressie en met een meer 

humanistische samenleving - niet alleen in Latijns-Amerika. 

 

Om Latijns-Amerika beter te kunnen begrijpen en te bestuderen, ging ik de colleges van Jan Lechner 

volgen, en tegelijkertijd nam ik Spaanse conversatieles bij de Cubaanse ambassade in Den Haag. Die 

conversatielessen werden gegeven door de Spaanse dichter in ballingschap Fernando de Nadal, die 

zelf het lesmateriaal schreef en stencilde. De Nadal schreef indrukwekkende opstandige poëzie, die in 

de verte aan Neruda deed denken; jammer genoeg ben ik hem later uit het oog verloren, en ook zijn 

poëzie is onvindbaar geworden. De Nadal deelde elke week nieuwe Cubaanse publicaties uit, zoals het 

literaire tijdschrift Casa de las Américas, waarvan Cortázar, Vargas Llosa en García Márquez toen 

adviseurs waren. Ik heb daar veel van geleerd. 

 

In die jaren bestond de buitengewoon goede Spaanse boekhandel Plus Ultra nog in Amsterdam, in een 

souterrain aan een van de grachten. Die had de Spaanse-Amerikaanse literatuur ruim in voorraad, 

veelal in die spotgoedkope reeksen van Losada, Austral en Fondo de Cultura, en wat er niet was werd 

uit het hele continent besteld. Ook was Plus Ultra er direct bij om de boeken van de Spaanse exil-

uitgeverij Ruedo Ibérico die in 1961 in Parijs was opgericht, in voorraad te nemen. Ik heb daar vele 

uren doorgebracht, en nam er tientallen boeken van mee. Ik vraag mij af of de geschiedenis van die 

bijzondere boekhandel als ontmoetingsplaats van Nederlandse hispanisten van de jaren 50 en 60 niet 

eens zou moeten worden uitgezocht. 
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Een dierbare Mexicaanse vriendin stuurde mij boeken toe, onder andere de eerste gesigneerde editie 

van Piedra de Sol van Octavio Paz. Dat gedicht was een openbaring voor mij. In 1962 maakte ik er 

een vertaling van, die enkele jaren later, in 1965, in het vernieuwende literaire tijdschrift Randstad 

verscheen. Een even verpletterende indruk maakte de roman Pedro Páramo van Juan Rulfo op mij, die 

in 1962 in Lechners vertaling verscheen. Pedro Páramo en Piedra de Sol hebben mij definitief voor 

de Spaans-Amerikaanse literatuur gewonnen. In 1964 kwamen de verhalen van Julio Cortázar bij mijn 

favorieten via de omweg van het surrealistische tijdschrift Phases, waaraan hij meewerkte. Phases was 

een ontmoetingsplaats voor surrealisten uit de hele wereld, en er waren veel Latijns-Amerikanen bij. 

Ik kwam daardoor op het spoor van sublieme dichters als Enrique Gómez-Correa, Aldo Pellegrini, 

César Moro. De surrealisten zijn nu eenmaal allemaal cronopios, en omgekeerd. 

Tot de grote internationale historische gebeurtenissen van de jaren ‟60, de jaren waarin de boom 

uitbrak in de Verenigde Staten, hoort het Culturele Congres, dat in januari 1968 gehouden werd in 

Havana, gecombineerd met een bijzondere Cubaanse editie van de Salon de Mai uit Parijs. Tal van 

progressieve schrijvers, intellectuelen en beeldende kunstenaars uit de hele wereld namen aan dat 

congres deel, waaronder ook een surrealistische delegatie. De Spaans-Amerikaanse cultuur was op dat 

moment het brandpunt van de internationale culturele ontwikkeling geworden. Het grote élan van dat 

congres werd in Nederland voelbaar dankzij in de foto‟s van Ed van der Elsken en het pamflettistische 

boek van Harry Mulisch Het woord bij de daad. Hoezeer Spaans-Amerika tot de verbeelding sprak in 

Europa blijkt bijvoorbeeld ook uit de Nobelprijs die in 1967 aan Miguel Ángel Asturias werd 

toegekend, en in 1971 aan Pablo Neruda. 

 

In 1970 was de roman La casa  verde van Mario Vargas Llosa een grote ontdekking voor mij dankzij 

de meeslepende intreerede die Jan Lechner daarover hield. Lechner noemde in zijn oratie Vargas Llosa 

en García Márquez de grootste schrijvers van hun generatie. Hij was de eerste in Nederland die dat zo 

scherp zag. 

 

Toen ik in september 1972 literair uitgever werd van Meulenhoff, was daar Honderd jaar 

eenzaamheid van García Márquez net ruim een maand tevoren verschenen. In de eerste weken van 

mijn nieuwe baan kwam Barber van de Pol, toen nog doctoraalstudent, bij mij haar vertaling van 

Cortázars Rayuela inleveren. Dat was voor mij wel een vliegende start in de Spaans-Amerikaanse 

literatuur, dankzij de kundige keuzes van mijn voorganger Theo Sontrop.  

 

In 1972 was het literaire programma bij Meulenhoff nog zeer beperkt van omvang. De literaire 

afdeling was klein, ze werd gevormd door twee redactiemedewerkers, inclusief mijzelf. De andere was 

de begaafde Tilly Hermans, nu de uitgever van Augustus. Jaarlijks werden toen ongeveer 15 à 20 

nieuwe Nederlandse titels uitgegeven en evenveel vertaalde, samen met boeken over beeldende kunst, 

natuurgidsen en essayistisch werk. Vertaalde literaire auteurs van Meulenhoff waren toen, afgezien 

van García Márquez en Cortázar, John Updike, Philip Roth, Saul Bellow, Bernard Malamud, Günter 

Grass, Michel Tournier - allemaal uitstekende en productieve schrijvers van wie vrijwel elk jaar een 

nieuwe titel moest worden uitgebracht. Het programma was in feite bij voorbaat al vol. Met andere 

woorden: het versterken van de Spaans-Amerikaanse fondslijn met meer auteurs was alleen mogelijk 

als er in het bestaande fonds zou worden gesnoeid, òf als het programma zou worden verbreed, met 

alle budgetaire en organisatorische gevolgen van dien. Ik koos voor de basisverbreding, en tot mijn 

geluk bleken genoeg van onze boeken aan te slaan, zodat de markt aan Meulenhoff de ruimte gaf 

aanzienlijk te groeien. Ik zal straks toelichten hoe die extra ruimte in de boekenmarkt juist in die 

periode ontstond.  

 

Mij stond als jong uitgever een groot, gevarieerd en internationaal literair programma voor ogen zoals 

ik dat kende van bijvoorbeeld de Franse uitgeverij Gallimard, en in Nederland toen niet bestond: ik 

wilde van Meulenhoff de uitgeverij maken waarin de beste boeken uit alle belangrijke taalgebieden, 

waaronder het Spaanse, werden vertaald, en daarnaast nam ik mij voor ook het Nederlandstalige 

literaire fonds aanzienlijk te vergroten en te verjongen. Kortom, aan ambitie geen gebrek.  
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Ik heb in aanzienlijke mate mijn zin gekregen, want na een jaar of tien werden er jaarlijks door 

Meulenhoff ongeveer 30 à 35 nieuwe Nederlandse titels uitgebracht, en evenveel vertaalde. De 

literaire uitgeverij was gaandeweg meer dan verdubbeld in omvang en zeker ook in literaire reputatie. 

Niet alleen de hedendaagse Amerikaanse, Duitse en Franse literatuur waren met een aantal van de 

beste schrijvers aanwezig in het fonds, ook de Italiaanse, de Portugese, de Russische, de 

Skandinavische, de Japanse en de Midden-Europese letteren waren goed vertegenwoordigd, en onze 

Nederlandstalige schrijvers stonden in het middelpunt van de belangstelling. Het aanzienlijke succes 

van de Spaans-Amerikaanse fondslijn, die mijn speciale liefde had, was bij Meulenhoff lang niet het 

enige in die jaren; vergelijkbare successen werden met andere fondslijnen behaald.  

 

De Spaans-Amerikaanse boom werd in de Nederlanden pas merkbaar vanaf 1972, toen de vertaling 

van Cien años de soledad verscheen. Die vertaalrechten waren al in 1969 door Meulenhoff 

aangekocht. In die jaren was een omvangrijke vertaalde roman een groot risico, want de boekhandel 

was in het algemeen niet bereid om romans met een prijs van boven de 20 gulden in de normale 

aantallen af te nemen; een dergelijke verkoopprijs was mogelijk bij een omvang tot hoogstens 220 

bladzijden. Het was toen gebruikelijk dat de Nederlandse en Vlaamse boekhandel ongeveer 2.000 

exemplaren van een nieuw veelbelovend boek vooruit bestelden, waarna de uitgeverij een eerste 

oplage van 4 à 5.000 exemplaren liet drukken. Voor de eerste druk van Honderd jaar eenzaamheid, 

die een omvang kreeg van 428 bladzijden, was de laagst mogelijke verkoopprijs van 24 gulden 

aangeboden, maar dat was toch net te hoog om de boekhandel tot normale aanbiedingsbestellingen te 

bewegen. De eerste vooruitbestellingen waren zo laag, dat Meulenhoff aarzelde of de roman wel kon 

worden uitgebracht. De boekenclub ECI, waarmee Meulenhoff gelieerd was, werd overreed om de 

roman in zijn programma op te nemen. De ECI bestelde 2.000 exemplaren, weliswaar met een 

gruwelijk hoge korting, maar toen kon het boek worden gedrukt, in 4.000 exemplaren. Toen het boek 

onmiddellijk laaiend enthousiaste besprekingen kreeg, werd het al snel de eerste succesvolle Spaans-

Amerikaanse roman in Nederland en Vlaanderen. De boom was ook hier begonnen. 

 

Tot 1970 was er geen groot commercieel succes met literaire boeken te behalen – op enkele 

uitzonderingen na, zoals Ik Jan Cremer en Turks Fruit. Maar in de jaren 70 deed zich tegelijkertijd een 

aantal grote veranderingen voor op de Nederlandse boekenmarkt. Het was de eerste fase van de 

bedrijfsmatige verzakelijking en de concernvorming. Voor het eerst werden in Nederland toptienen 

gepubliceerd, en dag- en weekbladen begonnen boekenbijlagen uit te brengen. De televisie volgde met 

diverse boekenprogramma‟s.  Eén van de effecten van de verzakelijking was dat uitgeverijen van 

vakboeken voor advocaten, bouwondernemingen, geneeskundigen en andere beroepsgroepen 

grotendeels werden opgenomen in concerns, en dat men daar besloot de vakinformatie voortaan 

rechtstreeks aan de eindgebruikers te verkopen, zonder tussenkomst van de boekhandel. Boekwinkels 

verloren daardoor een substantieel deel van hun vaste jaarlijkse omzet. Ook werden schoolboeken, die 

ten gevolge van de onderwijsvernieuwingen veel meer kennis over onderwijstypes vereisten van de 

boekverkopers, steeds meer een zaak van enkele gespecialiseerde bedrijven. De „gewone‟ boekhandel 

zag ook deze omzet gaandeweg wegvallen. In die periode viel zodoende geleidelijk bijna de helft van 

de reguliere omzet bij de boekhandel weg: een groot bedrijfseconomisch probleem. Maar door een 

gelukkige samenloop was er in diezelfde periode veel meer leeshonger ontstaan, dankzij de grotere 

welvaart, de toename van vrije tijd, en het grotere aantal hoger opgeleide burgers. Die leeshonger werd 

gevoed door veel meer informatie over boeken in de boekenbijlagen en televisieprogramma‟s over 

boeken. Het aanzienlijke gat dat in de omzet van de meeste boekhandels was geslagen kon worden 

opgevuld met veel meer publieksboeken. De boekhandel verschoof zijn vrijkomende 

investeringsruimte dus naar het algemene publiek. Tussen 1970 en 1990 heeft vooral het literaire boek 

daar sterk van geprofiteerd. In 1965 maakten literaire boeken nog maar 5 à 6% uit van de totale omzet 

bij de Nederlandse boekhandels, terwijl dat percentage in 1990 was gestegen tot tegen de 25%. In de 

twee decennia daarna heeft de echte literatuur veel terrein prijs moeten geven aan megasuccessen van 

thrillers, fantasyromans, life-style boeken en blockbusters voor de jeugd zoals Harry Potter. Het 

huidige omzetaandeel van echte literatuur in de totale omzet is zo ongeveer 15%. De jaren 70 en 80 

vormden dus een ongekende boom van het literaire boek in Nederland, en van die sterke opwaartse 

golf heeft de Spaans-Amerikaanse literatuur enorm kunnen profiteren. 
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Toen ik in 1972 bij Meulenhoff begon, kon ik mijn hart ophalen, want ik had het geluk dat ik zo 

ongeveer de enige literaire uitgever in ons taalgebied was die iets wist van de Spaans-Amerikaanse 

literatuur, en zoals gezegd, er waren bij Meulenhoff al boeken van de drie grootmeesters uitgegeven, 

García Márquez, Cortázar en Vargas Llosa.  Ik was een literair uitgever van de „oude stempel‟: 

eigenlijk wilde ik alleen die boeken uitgeven die ik zelf zou willen bezitten - nogal elitair zou men dat 

nu vinden, maar het ging mij om literaire kwaliteit. Ik kon mij daarin niet volledig laten gaan, want er 

was bij Meulenhoff ook een succesvolle SF- en fantasyreeks, en commerciële romanliteratuur had 

nooit ontbroken in het programma. Die commerciële en populaire fondslijnen heb ik naar beste 

kunnen voortgezet, maar de ruimte die ontstond in de markt heb ik zoveel mogelijk voor de 

uitbreiding van het literaire fonds gebruikt. De accenten die ik daarbij legde waren: ten eerste 

Nederlandstalige schrijvers, en direct daarna een sterke verbreding van het vertaalprogramma, vooral 

van Spaans-Amerikaanse schrijvers. Dat alles verliep trouwens helemaal niet zo planmatig. Je bent op 

de markt voortdurend afhankelijk van toeval en geluk, en de meeste beslissingen moeten nu eenmaal 

voor de korte termijn worden genomen. Toch is het enigzins gelukt om in ruim twintig jaar een 

programma op te bouwen zoals ik mij had voorgesteld. 

 

De kansen voor de moderne Spaans-Amerikaanse literatuur waren dus gunstig in de jaren 70. Zij werd 

vereenzelvigd met een progressieve, humanistische en maatschappijkritische visie. Het was de 

literatuur die aansloot bij de ambities van de revolte van Mei ‟68 en bij de emancipatiebeweging van 

studenten in heel Europa, zeker ook in Nederland. Er waren in ons land nieuwe progressieve politieke 

partijen opgericht, D‟66, de Radicalen, de PSP - die elk op zijn eigen wijze een eind wilden maken aan 

het vastgeroeste conservatieve bestel, of dat nu confessioneel-kapitalistisch, sociaal-democratisch-

kapitalistisch of liberaal-kapitalistisch was. Alle dagbladen werden in die tijd wat progressiever en 

maatschappij-kritischer, evenals de opinieweekbladen op Elsevier na. Intellectueel Nederland 

herademde na de jarenlange grauwsluier over de samenleving.  

 

Een treffend voorbeeld van het vertrouwen in de cultuuromslag was de benoeming in 1968 van de 

anarchist en hispanist Anton Constandse (ook een Meulenhoff-auteur trouwens) tot universitair docent 

aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij moderne geschiedenis van Spanje en Spaans-Amerika 

ging doceren. Zijn colleges trokken volle zalen. Zijn kritische radiocauserieën en columns in 

tijdschriften gingen vaak over Latijns-Amerika, waar de toekomst juist in die jaren overal door 

donkere wolken werd bedreigd. De droom dat de Cubaanse revolutie het einde zou inluiden van 

dictatuur, feodale structuren, corruptie en armoede was niet bewaarheid geworden. Constandse vatte 

de ontwikkeling treffend samen: „Van 1945 tot 1975 is de slinger der Latijns-Amerikaanse historie van 

links naar rechts geslagen.‟ Maar die slechte voortekenen leidden ook tot het roemruchte Tweede 

Russell Tribunaal over Latijns-Amerika, dat in 1974, 1975 en 1976 werd gehouden, en waar schrijvers 

als Cortázar en García Márquez actief aan deelnamen. De tragedie van Latijns-Amerika stond mede 

dankzij de schrijvers midden in de publieke belangstelling, ook in Nederland, en de schrijvers van dat 

continent vonden daardoor een serieus gehoor. 

 

Een bijzonder gelukkige bijkomstigheid voor Meulenhoff en de Spaans-Amerikaanse fondslijn was 

dat Cees van den Broek in 1974 de Martinus Nijhoff Prijs kreeg voor zijn vertaling van Honderd jaar 

eenzaamheid, en Barber van de Pol in 1975 dezelfde prijs voor haar vertaling van Rayuela. In die jaren 

trok die prijs nog vele geïnteresseerden naar de boekhandel. Dat gaf vertrouwen in de snelle 

uitbreiding van het aantal auteurs en vertalingen, al bleven de boeken van Gárcia Márquez, Vargas 

Llosa en Cortázar toch de hoekstenen van het succes van de boom. Hun boeken kregen de meeste 

aandacht in de pers, en ze hadden het grootste succes in de boekhandel, veel meer dan die van Paz, 

Rulfo, Fuentes, Carpentier, Asturias, Puig, Bioy Casares, Arguedas, Aridjis, Benedetti, Onetti, Sabato, 

Roa Bastos, Posse, García Ponce, Sepúlveda, Ramírez, Soriano – om alleen de prozaïsten te noemen 

die in de boom-jaren bij Meulenhoff werden uitgegeven. Het succes van de „grote drie‟ op de 

Nederlandse markt overtrof trouwens ook verre dat van alle andere Spaans-Amerikaanse auteurs die 

elders werden uitgegeven, zoals Borges, Donoso, Cabrera Infante, Del Paso en anderen, op één na. De 

enige die in het Nederlands het succes van García Márquez heeft geëvenaard is Isabel Allende. Het 

spreekt vanzelf dat ik veel meer Spaans-Amerikaanse auteurs had willen uitgeven, maar het 

programma van uitgaven was meestal overvol, en nieuw werk van fondsauteurs moest nu eenmaal 
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voorrang krijgen. Van de vele auteurs die door literair agenten werden aangeboden heb ik de meeste 

afgewezen, meestal omdat ik ze niet goed genoeg vond. Mijn principe was nu eenmaal hoge literaire 

kwaliteit.  

 

Zo heb ik in volle overtuiging La casa de los espíritus, dat mij exclusief en als eerste werd 

voorgesteld, nog in manuscriptvorm, afgewezen, omdat ik aan die roman alles miste wat het werk van 

García Márquez zo buitengewoon maakt. Ik moet u bekennen dat ik die mening nog steeds ben 

toegedaan, en ook de volgende romans van Isabel Allende heb ik niet kunnen waarderen. Mijn 

commerciële collega‟s bij Meulenhoff hebben mij er later wel eens een verwijt van gemaakt, waarna 

ik hun aanried om van de meesterwerken van Vargas Llosa, Benedetti, Onetti een even groot 

verkoopsucces te maken.  

 

Maarten Steenmeijer heeft in zijn belangwekkende proefschrift 76 nieuwe Spaans-Amerikaanse 

boeken bij Meulenhoff vermeld in de periode van 1960 tot 1985, geschreven door 17 verschillende 

auteurs. Dat was in die periode ongeveer de helft van de totale productie van alle Nederlandse en 

Vlaamse uitgeverijen. In mijn Meulenhoff-jaren, van 1972 tot 1997, zijn het ongeveer 90 verschillende 

titels geweest van 22 verschillende auteurs; ik noemde de namen van de prozaïsten zojuist al. Het 

wonder dat het mogelijk was de belangstelling voor de Spaans-Amerikaanse schrijvers gedurende een 

kwart eeuw vast te houden, is behalve aan de gunstige marktomstandigheden van toen ook te danken 

geweest aan de voortreffelijke vertalingen, en aan een reeks van succesvolle promotieactiviteiten. 

 

In 1972 werkten enkele topvertalers uit het Spaans al samen met Meulenhoff: Jan Lechner, Mariolein 

Sabarte Belacortu, Barber van de Pol, Cees van den Broek. Daar kwamen in de jaren daarna Robert 

Lemm, Mieke Westra en Aline Glastra van Loon bij, en in de jaren ‟80 Ton Ceelen, Maarten 

Steenmeijer, Arie van der Wal, Adri Boon en nog anderen. Toch is desondanks de groei van het 

Spaans-Amerikaanse programma vaak afgeremd door een voortdurend tekort aan talentvolle en 

kundige vertalers. Maar gelukkig waren de vertalers die ik noemde er wel. Zij hebben de Spaans-

Amerikaanse literatuur stem gegeven in het Nederlands, en bovendien hebben zij mij vaak goede raad 

en adviezen gegeven, ze hebben ook meegedacht en meegewerkt aan de promotieactiviteiten. 

 

De eerste, nog voorzichtige promotiecampagne die ik organiseerde voor het nog kleine Spaans-

Amerikaanse fonds was het tweedaagse bezoek van Octavio Paz, in 1974, dat hij combineerde met een 

optreden op het Poetry International festival. Zulke auteursbezoeken waren toen nog vrij zeldzaam, al 

had De Bezige Bij daarin al in 1964 het voorbeeld gegeven met het toen veel besproken bezoek van 

Borges aan Nederland. Paz was, zoals u weet, ook één van de politiek bewogen schrijvers van Spaans-

Amerika, die met zijn ontslag als ambassadeur in India, uit protest tegen het bloedbad van een 

studentenbetoging in Mexico-stad tegen de verspillingen voor de Olympische Spelen in 1968, 

wereldberoemd was geworden, al genoot hij als dichter allang grote faam. Mijn ontmoeting met Paz 

was van een vanzelfsprekende hartelijkheid. Tot aan zijn dood heb ik het voorrecht gehad een 

vriendschappelijke relatie met hem te onderhouden. Aan zijn bezoek in 1974 heeft de Nederlandse 

pers helaas vrijwel geen aandacht besteed. Een probleem was dat er van Paz toen maar één boek, een 

poëzieanthologie, in Nederlandse vertaling beschikbaar was (de talrijke Franse en Engelse vertalingen 

die toen wel bestonden bleven nu eenmaal buiten het gezichtsveld) – en dat was te weinig om de pers 

en de boekhandel in beweging te brengen. Dichters zijn nu eenmaal minder spannend voor het grote 

publiek dan romanschrijvers, en zeker de poëzie van Paz die zo weinig gemeen had met wat men in 

Nederland belangrijke poëzie vindt. Ook al vond en vind ik hem een van de allergrootsten, aan de 

Nederlandse voorkeuren kan een uitgeverij weinig veranderen. 

 

Maar de tweede campagne, die in 1976 werd georganiseerd, werd een voltreffer. Het hele Latijns-

Amerikaanse fonds werd door ongeveer tweehonderd boekhandels in Nederland en Vlaanderen als 

geheel gepresenteerd. Daarbij werd een geschenkboekje uitggebracht, een gids over de moderne 

Latijns-Amerikaanse literatuur, die de boekverkoper aan elke koper van een vertaling kon meegeven. 

Er verschenen tegelijkertijd zes nieuwe vertalingen, van Cortázar, Paz, García Márquez, Vargas Llosa 

en Carpentier. Het Meulenhoff-fonds bestond toen nog maar uit zeven auteurs, en 21 leverbare titels. 

Deze actie sloeg aan bij het publiek, en de boekhandel was vol lof. De pers had optimaal gebruik 
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gemaakt van het informatiegidsje om erover te schrijven, en prees de serieuze aanpak, zonder 

overdreven commercieel vertoon. De meest gezaghebbende recensent van toen, Aad Nuis, had de toon 

gezet met zijn grote artikel in de Haagse Post, waarin hij beweerde dat de Nederlandse lezer „beter 

dan waar ook een goed beeld‟ kon krijgen van de nieuwe literatuur uit Latijns Amerika. Dat dat een 

sterke overdrijving was, heeft het succes niet verminderd. 

 

Een nieuwe impuls aan de positie op de boekenmarkt van het Spaans-Amerikaanse fonds was de 

opening van de Boekenweek van 1978, waar de jonge en charmante Mario Vargas Llosa de 

indrukwekkende openingstoespraak hield. Hij sprak over het engagement van de schrijvers van 

Spaans-Amerika. Van hem was vlak daarvoor de Nederlandse vertaling van zijn krachtige 

debuutbundel Los jefes verschenen, dat evenals La casa verde heel goed in Nederland was ontvangen. 

Vargas Llosa sprak in zijn lezing over de merkwaardige en benarde rol van de literatuur op een 

continent van dictatuur, oorlog, onderontwikkeling en onderdrukking. „Romans zijn er niet aan 

censuur onderhevig,‟ zei hij. „Vandaar dat het boek een toevluchtsoord is voor de waarheid en de 

vrijheid, in tegenstelling tot de gemanipuleerde werkelijkheid van radio, televisie en pers. Maar wat 

kan een geëngageerde schrijver bereiken in landen met zo weinig literaire uitgeverijen, met zoveel 

analfabetisme, en zoveel ontkenning van de culturele apartheid die er bestaat?‟ Met Vargas Llosa 

kreeg ik een bijzondere hechte relatie. Hij gaf mij van tijd tot tijd ook tips; zo dank ik aan hem de 

suggestie om eens op het werk van Mario Benedetti te letten. Hij hield van Amsterdam, en was diverse 

malen onze gast. 

 

De Nobelprijs van Gabriel García Márquez in 1982 maakte zijn boeken nog veel succesvoller dan ze 

al waren. De boekhandel zei tevreden: „Eindelijk weer eens een Nobelprijs die ook verkoopt!‟ Met 

García Márquez heb ik nooit rechtstreeks contact kunnen krijgen; dat is zijn vertalers trouwens ook 

niet gelukt. Bij het traditionele Nobelprijs-diner van de laureaat met zijn uitgevers, op de avond van de 

uitreiking, liet García Márquez zich verontschuldigen. Hoewel hij meermalen vrienden bezocht in 

Amsterdam, heeft hij zich bij Meulenhoff nooit vertoond, al heb ik bij herhaling via zijn agent 

geprobeerd hem daartoe over te halen. Zijn Nobel-rede was bijzonder indrukwekkend. Hij sprak over 

de sociale ongelijkheid in de wereld en over de functie van literatuur: schrijvers kunnen in een wereld 

van oorlog, onderdrukking en vernietiging, zei hij „een nieuwe meeslepende utopie scheppen, waar de 

geslachten, die gedoemd zijn tot honderd jaar eenzaamheid, eindelijk en voorgoed een tweede kans op 

aarde krijgen.‟ 

 

Een hoogtepunt van de Spaans-Amerikaanse boom in de Nederlandse en Vlaamse boekhandels vond 

in 1984 plaats, met een fondscampagne waaraan zo‟n 150 boekwinkels deelnamen. Er werd een 

omvangrijke Latijns-Amerika Krant bij uitgebracht. Tijdens de campagne verscheen het meesterwerk 

La guerra del fin del mundo van Vargas Llosa in vertaling, evenals de verzamelde verhalen van García 

Márquez. 

 

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Meulenhoff in 1985 hield Mario Vargas Llosa een 

magistrale feestrede, getiteld De cultuur van de vrijheid. Hij pleitte daarin voor een „literaire 

beschaving‟, zoals hij het noemde, ter bescherming tegen de destructieve wetenschappelijke en 

technologische beschaving; want literatuur is, zoals hij zei, „een realiteit waarin de mens op heilzame 

wijze de lage instincten die in hem wonen kan uitleven, en aan zijn slechtste hartstochten, dromen en 

waanideeën de vrije loop laten – al die demonen die samen met de engelen in zijn wezen leven […]. 

Op het dubbelzinnige terrein van de literatuur kan de geest van verwoesting zich vrij en ongestraft 

doen gelden […] en zelfs weldadig zijn door het louterende effect dat het aanschouwen van de eigen 

geheime monsters heeft.‟ Deze hartstochtelijke redevoering ter verdediging van de literatuur werd 

door Meulenhoff in een tweetalige Nederlands-Engelse uitgave verspreid aan alle relaties in binnen- 

en buitenland. 

 

In 1990 werd Octavio Paz bekroond met de Nobelprijs. Van dat feit werd door Meulenhoff gebruik 

gemaakt om zijn boeken in goedkope uitgaven veel meer lezers te geven. In zijn Nobelrede hekelde 

Paz de kapitalistische markteconomie, die hij een mechanisme noemde zonder geweten en zonder 

genade. Het totale consumentisme, zei hij, maakt ideeën, gevoelens, kunst, liefde, vriendschap en ook 
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de mens zelf tot consumptieartikelen, die na gebruik bij het oudvuil worden gezet. In Nederland heeft 

de grote denker en dichter Paz nooit de aandacht gekregen – noch van de pers noch van de boekhandel 

– die hij verdiende. Toch werden er in de jaren ‟90 , tegen de trend in, nog een aantal vertalingen van 

zijn werk uitgebracht, tot en met een grote selectie uit zijn poëtisch oeuvre. 

 

De laatste triomftocht van de Spaans-Amerikaanse literatuur die ik mee kon organiseren, was tijdens 

de Boekenweek van 1996, die het thema had van „Eeuwig Eldorado’, de mythische werkelijkheid van 

de Nieuwe Wereld. Ter gelegenheid daarvan werden goedkope herdrukken van de grote Spaans-

Amerikaanse klassieken op de markt gebracht, evenals een lijvige verhalenomnibus met de titel Het 

Groot Zuid-Amerika Leesboek. De verandering van de boekenmarkt, die zich aan het voltrekken was, 

is daar duidelijk aan af te lezen. Ook hier begon het consumentisme te overheersen. 

 

Voor deze voordracht koos ik als titel „Het wonder van de boom in Nederland en Vlaanderen‟. 

Waarom ik het woord „wonder‟ gebruikte, is u wel duidelijk geworden, naar ik aanneem. Het wonder 

was namelijk dat de boekenmarkt zoveel ruimte bood aan een groot aantal nieuwe, en in de meeste 

gevallen niet zo gemakkelijke schrijvers. Dat was vóór 1970 niet mogelijk geweest, omdat de ruimte 

voor het literaire boek toen veel te beperkt was. En ná 1990 niet meer, omdat de markt toen 

stormenderhand werd veroverd door het bestsellerfenomeen en de makkelijk weglezende, spannende 

lectuur. Boeken die niet bij voorbaat een bestseller beloofden te worden, zoals bijna alle echte literaire 

romans, werden steeds vaker geweerd door het merendeel van de boekwinkels. Vanaf 1990 hadden 

alleen García Márquez en Isabel Allende kans gemaakt op voldoende afzet in Nederland; auteurs als 

Borges, Cortázar, Paz, Onetti en al die andere meesters zouden het niet meer gehaald hebben. De norm 

is nu gezet door Carlos Ruiz Zafón, Almudena Grandes, Stieg Larsson. De romans van de jong 

gestorven Roberto Bolaño zijn een internationale hype geworden, maar al heeft hij zich gedistancieerd 

van de literaire waarde van Isabel Allende, toch is het voor mij nog maar de vraag of Bolaño zelf een 

werkelijk grote literaire schrijver was van de klasse van García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa. De 

boom van de echte literaire romans lijkt voorgoed verleden tijd. De boekenmarkt is een entertainment-

markt geworden. 

 

Gelukkig leeft de dissidente mythe van Macondo grenzenloos voort. Kort geleden las ik een 

krantenartikel over een Iraanse opvoering door poppenspelers van een verhaal van García Márquez 

onder de titel Macondo. Op die wijze, via het poppentheater, weten acteurs de islamitische censuur te 

omzeilen door in parken, scholen en fabrieken voorstellingen te geven. 

Zij weten zodoende die onontbeerlijke alternatieve utopie te scheppen die García Márquez bedoelde. 

Ook onze auteurs en uitgevers zullen nu nieuwe wegen moeten ontdekken om te ontkomen aan de 

verstikkende wind van de marktcensuur die schrijvers tot clowns maakt en hun boeken tot 

kortstondige wegwerpartikelen. Laten we hopen dat daardoor de honderd jaar eenzaamheid voor de 

literatuur, die met de dolgedraaide markt van nu dreigt in te treden, zal worden doorbroken. Misschien 

lukt het de demonen en de engelen van Vargas Llosa om het publiek voor de duizelingwekkende, 

complexe literaire verbeeldingswerelden terug te winnen. 

 

 -- 
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