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Hoe verloopt de literaire transfer tussen Italië en de Lage Landen? Welke se-
lectiecriteria en trajecten worden gehanteerd bij het uitkiezen van te vertalen 
boeken? Welke passages van Nederlandstalige romans vertaald in het Italiaans 
kunnen een beeld van de Lage Landen weergeven? Hoe worden Nederlands-
talige auteurs en literaire werken in Italië gepresenteerd?
Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze studie aan de orde komen. 
Aan de hand van een methodologie die vertaalwetenschap, receptiestudies en 
imagologie combineert, biedt dit boek een uitgebreide analyse van alles wat 
zich achter de schermen afspeelt bij de vertaling en productie van Neder-
landstalige romans in het Italiaans tussen 2000 en 2020. Ook toont dit boek 
de invloed die vertalingen kunnen hebben op de perceptie van een literatuur 
alsook van de bevolking die deze literatuur voortgebracht heeft.
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How does the literary transfer between Italy and the Low Countries take place? 
Which selection criteria are used to choose the books to translate? Which pas-
sages of Dutch-language novels translated into Italian can convey an image 
of the Low Countries? How are Dutch-language authors and literary works 
represented in Italy? 
These are just some of the questions addressed in this study. By combining 
translation studies, reception studies and imagology, this book offers a com-
prehensive analysis of the processes unfolding “behind the scenes” of the 
translation and production of Dutch-language novels in Italian between 2000 
and 2020. In addition, this book shows the influence translations can have on 
the perception of a literature and of the people that created it.
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Dit boek gaat over beelden, over vertalers, over literaire werken die van noord naar 
zuid reizen. Het brengt drie wetenschappelijke specialismen tezamen: imagologie, 
sociologie van vertaling en receptiestudies. Met name op het snijvlak van de eerste twee 
onderzoeksvelden wordt door de schrijfster van dit werk innovatieve resultaten geboekt.

De imagologie is in de 19e eeuw ontstaan als een vertakking van de vergelijkende 
literatuurwetenschap. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd deze tak van wetenschap 
nieuw leven ingeblazen door de Belgische comparatist Hugo Dyserinck, en in een nog 
recenter tijdperk heeft de Nederlandse comparatist en cultuurhistoricus Joep Leerssen 
als aandrijver van nieuw onderzoek gefungeerd. Imagologie is de studie van beelden 
en stereotypen van een bepaalde cultuur zoals die worden opgevat en aangevoeld door 
de eigen cultuur maar ook door andere culturen en gemeenschappen. Die zelf- en 
heterobeelden worden overgedragen en verspreid door met name literaire teksten, en 
vervolgens ontleed door imagologen. Tot voor kort heeft de imagologie geen aandacht 
geschonken aan vertaalde werken. Dat is op zijn minst frappant, als men denkt aan de 
fundamentele rol die vertalingen spelen in de transmissie en verspreiding van beelden 
– zowel beelden van de eigen uitgangscultuur als die van de doelcultuur. En het is nog 
frappanter, als men kijkt naar de reizen die literaire werken afleggen, als men denkt aan 
al die grenzen die ze oversteken – en in feite ook verleggen. 

Daarom was het een gelukkige keuze van de schrijfster van dit boek om zich tot doel te 
stellen deze grote leemte op te vullen en het fenomeen vertaling voor het voetlicht te brengen 
in een imagologische context. Daarbij gaf zij gehoor aan een oproep van drie vertaal- en 
literatuurwetenschappers – Luc van Doorslaer, Peter Flynn en Joep Leerssen – die er in 2016 
voor pleitten om de analyses en resultaten van de imagologie ook in de vertaalwetenschap 
op te nemen. Dankzij die oproep is de onderhavige monografie ontstaan, een studie waar 
de schrijfster vier intensieve jaren van postdoctoraal onderzoek aan heeft gewijd. 

De resultaten van dit breed opgezette onderzoek zijn opmerkelijk, vernieuwend 
en veelbelovend voor toekomstige studies op dit gebied. Ten eerste draagt dit werk 

Voorwoord
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een steentje bij aan de erkenning van het belang van literaire vertaling in de moderne 
wereld. Een toenemend aantal wetenschappers is zich ervan bewust hoe belangrijk 
de rol van de literair vertaler is, en de literaire vertaling wordt, feitelijk in een soort 
herwaarderingsproces, in steeds sterkere mate beschouwd als het resultaat van een 
ingrijpend herscheppingsproces.

In de tweede plaats, en meer specifiek, wordt in deze monografie de transnationale 
context van het literair verkeer van Nederland naar Italië verkend en opgemeten, 
waarbij alle actoren en factoren die een beslissende rol spelen onder de loep worden 
genomen. Deze verkenning neemt vier dimensies in beslag: een politieke dimensie, 
vanwege de bemiddeling van het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen, 
die zijn opgericht voor de bevordering van de Nederlandse en Vlaamse letteren; een 
economische dimensie, omdat het uitgeverswezen natuurlijk ook winstoogmerken 
heeft; een sociale dimensie, omdat de contacten tussen vertalers, uitgevers en andere 
stakeholders cruciaal zijn voor de selectie, productie en bevordering van literaire 
werken; en een culturele dimensie, omdat al deze actoren de smaak, preferenties en 
receptiepatronen van het doelpubliek in het oog houden. Het is voor het eerst dat deze 
sociaal-culturele en politiek-economische aspecten, die normaliter aan bod komen in de 
sociologie van de vertaling en deels in receptiestudies, worden bestudeerd door middel 
van een gecombineerde aanpak waarin de imagologie een aanvullend theoretisch kader 
vormt. Op deze manier wordt tegelijkertijd een veel wijdere context geschapen voor de 
bestudering van literaire en culturele beelden. 

De hoofdrolspelers in deze monografie zijn enerzijds de Nederlandstalige romans, 
anderzijds alle actoren die betrokken zijn bij de overheveling van die romans naar de 
Italiaanse markt. Bijvoorbeeld, redacteurs van uitgeverijen en medewerkers van de 
twee letterenfondsen: geïnterviewd door de schrijfster van deze monografie, hebben 
zij diverse inzichten geboden in aspecten en processen die normaliter aan het oog van 
de buitenwereld zijn onttrokken. Maar de voornaamste stemmen in dit boek zijn de 
vertalers, met name de literaire vertalers die de Nederlandstalige letteren voor een 
Italiaans publiek hebben opengesteld. Zij hebben kostbare inzichten aangereikt over 
hun werk, over hun relaties met de andere actoren, over het onderhandelingsproces 
waarmee vertalingen tot stand komen. En alle actoren tezamen hebben de schrijfster een 
inkijk gegund in de dynamiek van het uitgeverswezen, in de diverse fases van selectie, 
productie en promotie. Zodoende heeft zij in kaart kunnen brengen op welke manier 
een boek op reis gaat en welk traject er precies wordt afgelegd. Daarnaast is dankzij 
de medewerking van de diverse stakeholders een beter en ruimer zicht gekomen op 
de culturele en imagologische verschillen tussen Nederland en Vlaanderen enerzijds en 
Italië anderzijds. 
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