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Vertrouwelijk - Akkoord gevraagd op voordracht Iaureaat 
Prijs der Nederlandse Letteren 2021 

Aanleiding 
Dinsdag 16 februari heeft de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 - 
zoals samengesteld tijdens het Comite van Ministers (CvM) van de Taalunie van 7 
december 2020 - mw. Astrid Roemer voorgedragen als Iaureaat voor de Prijs der 
Nederlandse Letteren 2021. Uw akkoord op deze voordracht wordt uiterlijk vrijdag 
19/2 gevraagd. De laureaatstelling moet namelijk formeel bekrachtigd worden 
door het CvM. Het is nog maar de vierde keer dat een vrouwelijke auteur de prijs 
zou krijgen en de allereerste keer dat dit iemand uit Suriname zou zijn. 

Beslispunt: Gaat u akkoord met de laureaatstelling van mw. Astrid Roemer? 
• Advies vanuit IB en M&C: Positief - enkel zwaarwegende bezwaren 

kunnen aanleiding geven om niet akkoord te gaan met de voordracht. 
Deze zijn er in dit geval niet. 

Toelichting Prijs der Nederlandse Letteren 
Om de drie jaar kent het CvM van de Nederlandse Taalunie de Prijs der 
Nederlandse Letteren toe. Deze prijs onderscheidt auteurs van belangrijke, 
oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. 
De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de 
genres poezie, verhalend proza of drama. De bekroonde auteur ontvangt de prijs 
beurtelings uit de handen van een lid van het Belgische of het Nederlandse 
koningshuis. Dit jaar is het Belgische koningshuis aan de beurt. 

Zodra een en 
ander duidelijk is, wordt u hierover geInformeerd 

Toelichting laureaatstelling Astrid Roemer (°1947, Paramaribo) 
De jury stelt als Iaureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 Astrid 
Roemer (°1947, Paramaribo) voor. Met haar romans, toneelteksten en gedichten 
bekleedt zij een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar 
werk is onconventioneel, poetisch en experimenteel en slaagt erin de recente 
grote geschiedenis en haar thema's (corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en 
dekolonisatie) aan de kleine geschiedenis te verbinden. In 2016 ontving Astrid 
Roemer overigens al de prestigieuze P.C. Hooft-Prijs. 
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Het is overigens nog maar de vierde keer sinds de instelling van de prijs in 1956 
dat een vrouwelijke auteur de prijs zou krijgen toegekend, na Christine D'Haen 
(1992), HeIla Haasse (2004) en Judith Herzberg (2018), op een totaal van 23 
laureaten. Het is bovendien de allereerste keer dat een auteur uit Suriname wordt 
voorgedragen. De oeuvreprijs ging in al die jaren 14 keer naar een Nederlander 
en 9 keer naar een Vlaming. 

Datum 
17 februari 2021 
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Aanleiding 
Dinsdag 16 februari heeft de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 - 
aangeduid tijdens het Comite van Ministers (CvM) van de Taalunie van 7 
december 2020 - mw. Astrid Roemer voorgedragen als laureaat voor de Prijs der 
Nederlandse Letteren 2021. Uw akkoord op deze voordracht wordt uiterlijk vrijdag 
19/2 gevraagd. De Iaureaatstelling moet namelijk formeel bekrachtigd worden 
door het CvM. Het is nog maar de vierde keer dat een vrouwelijke auteur de prijs 
zou krijgen en de allereerste keer dat dit iemand uit Suriname zou zijn. 

Beslispunt: Gaat u akkoord met de Iaureaatstelling van mw. Astrid Roemer? 
• Advies vanuit IB en M&C: Positief - enkel zwaarwegende bezwaren 

kunnen aanleiding geven om niet akkoord te gaan met de voordracht. 
Deze zijn er in dit geval niet. 

Toelichting Prijs der Nederlandse Letteren 
Om de drie jaar kent het CvM van de Nederlandse Taalunie de Prijs der 
Nederlandse Letteren toe. Deze prijs onderscheidt auteurs van belangrijke, 
oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. 
De bekroonde auteur ontvangt de prijs beurtelings uit de handen van een lid van 
het Belgische of het Nederlandse koningshuis. Dit jaar is het Belgische 
koningshuis aan de beurt. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre 
van een schrijver in de genres poezie, verhalend proza of drama. 

Toelichting Iaureaatstelling Astrid Roemer (°1947, Paramaribo) 
De jury stelt als laureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 Astrid 
Roemer (°1947, Paramaribo) voor. Met haar romans, toneelteksten en gedichten 
bekleedt zij een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar 
werk is onconventioneel, poetisch en experimenteel en slaagt erin de recente 
grote geschiedenis en haar thema's (corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en 
dekolonisatie) aan de kleine geschiedenis te verbinden. 
Het is overigens nog maar de vierde keer sinds de instelling van de prijs in 1956 
dat een vrouwelijke auteur de prijs zou krijgen toegekend, na Christine D'Haen 
(1992), Hella Haasse (2004) en Judith Herzberg (2018), op een totaal van 23 
laureaten. Het is bovendien de allereerste keer dat een auteur uit Suriname wordt 
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voorgedragen. De oeuvreprijs ging in al die jaren 14 keer naar een Nederlander 	
Datum 

en 9 keer naar een Vlaming. 	 17 februari 2021 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Goedemiddag,  

dinsdag 20 juli 2021 15:06 

RE: Aanvang 15u: Uitreiking Prijs de Nederlandse Letteren door de Belgische Koning 
aan mw. Astrid Roemer (eindtijd fictief) 

Deze afspraak wordt verzet ivm de onzekerheid rondom de coronasituatie (en wat deze betekent voor de 
Surinaamse (intercontinentale) deelnemers). 
Nieuwe datum volgt nog, maar deze kan eruit! 

Groet, 

----Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: Engelshoven, Ingrid van 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 12:26 
Aan: Engelshoven, Ingrid van; 

@minocw.nl> 

@minez.nl> 	 @minez.nl) 
Onderwerp: Aanvang 15u: Uitreiking Prijs de Nederlandse Letteren door de Belgische Koning aan mw. Astrid 
Roemer (eindtijd fictief) 
Tijd: dinsdag 12 oktober 2021 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: 

5/7111 5/7 MOCW heeft deelname toegezegd op 28/6 2021 tijdens CvM NTU. Protocol en 1B 
pakken dit verder op. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

woensdag 28 juli 2021 14:14 

RE: 

4 

Dank voor je mail. 
lk heb de mail ontvangen, en was al op de hoogte van het uitstellen! Ook het secretariaat van mijn minister is op de 
hoogte. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Intemationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

MPminocw.n1 

Van: 	 @taalunie.org> 
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 14:09 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @taalunie.org> 
Onderwerp: RE: 5..1/2.a  

Bestelli, 

Zie bijgaand nogmaals de mail mbt uitstellen van Prijs der Nederlandse Letteren (zie info hieronder). Kun je me svp 
bevestigen dat je de mail hebt ontvangen zodat de betrokken collega's geinformeerd kunnen worden? 

Alvast bedankt voor je reactie. 



Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

-1 

www.taalunie.or ill  Ell 
Van: 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 12:22 
Aan: 
CC: 	 Otaalunie.org> 
Onderwerp: FW: 
Urgentie: Hoog 

Besteln. end, 

@minocw.nl> 

Zie onderstaande mail mbt uitstellen van uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren. Wellicht weten jullie dit al, dan 
kunnen jullie deze mail als niet verzonden beschouwen. 

. Als jullie een vraag of opmerking hebben dan verneem ik 
die graag en zal ik die opnemen. 

Gr, 

Van: 	 Pliteratuurvlaanderen.be> 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 12:12 
Aan: 	 Ptaalunie.ore; 
Onderwerp: FW: 
Urgentie: Hoog 

Besten, 

Onderstaande ter info, 

Met vriendelijke groet, 

E imOliteratuurviaandererthe 



WWW,LITERATUURVLAANDEREN.BE 
WWW.FLANDERSLITERATUREBE  •• 0 

Van: 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 12:08 
Aan: 	 @taalunie.org>; 	 @taalunie.org>; 
—@letterenfonds.nl>; 	 @letterenfonds.nl> 
CC: 	 @flandersliterature.be>; 	 @flandersliterature.be>; 
M@flandersliterature.be>; 	 @literatuurvlaanderen.be> 
Onderwerp: FW: 5.1/2.a 
Urgentie: Hoog 

Bested,—, alien, 

Zoals eerder telefonisch besproken, hing een uitstel van de PNL-uitreiking in de lucht. Immers, naast het zeer 
beperkte aantal genodigden is er een aannemelijke kans dat de laureaat en andere aanwezigen vanuit Suriname niet 
eens naar Belgie kunnen afreizen. 

5.1/2 a 

Is de Nederlandse minister en haar kabinet eveneens op de hoogte? 

Ikzelf heb mevrouw Roemer van zodra het uitstel werd geformuleerd op vr 16/7 hiervan op de hoogte gesteld. 

5.1 /2.a 

lk doe alvast een aanzet om enkele geschikte weken op te Iijsten, uitgaande van het volgende: 
- Januari en februari 2022 lijkt me te vroeg waardoor het risico op een nieuw uitstel te groot is 
- Maart 2022: op 24 maart 2022 worden de Boon Literatuurprijzen uitgereikt 
- April — Mei 2022: de Belgische Paasvakantie (4 tot 18 april) en de Nederlandse Meivakantie (30 april tot 8 

mei) is te vermijden, zeker indien het publieksprogramma in ITA en Bozar opnieuw geambieerd wordt. 
- 2 of 9 mei: bekendmaking winnaar Libris Literatuurprijs. 

Ideale weken lijken we daarom: 
- Week van 18 april 2022 
- Week van 25 april 2022 
- Week van 23 mei 2022 

De uitreiking viel nu op een dinsdag. Het lijkt me het beste om deze dag aan te houden. 

5.1/2.a 
lk hoor het graag van jullie. 

Hartelijke groet en een fijne vakantie! 

UTERATUUR 
4.3  VLAANDEREN 
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T 
M 
E 	@literatuurvlaanderen.be 

GENERAAL VAN MERLENSTRAAT 30 
2600 ANTWERPEN 
WWW.LITERATUURVLAANDEREN.BE  
WWW.FLANDERSLITERATURE.BE   

0 

Van: 	 @kppr.be>  
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 11:22 
Aan: 	 M@Iiteratuurvlaanderen.be> 
Onderwerp: 5.1/2.a 

4 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Dag alien,  

@letterenfonds.nl> 
vrijdag 6 augustus 2021 15:40 

Re: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 

Dank voor deze reactie en het commentaar. lk heb nog een paar kieine voorsteilen tot wijziging, zie tekst 
(vetgedrukt). 

Het statement dat de PNL een literaire prijs is, die iiteratuur bekroont, deel ik natuurlijk volkomen. De politieke 
afweging is verder aan de ministers. De mening van de organisatoren over de politieke standpunten van een 
laureaat zijn in deze context niet relevant. 

Hartelijks, 

5.1/2.1& 5.2/ 1 - concepfteks 

Di 



Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

+ 

www.taalunie.org  

el <SocialLink_Twitter_32x32_8e6f534f-6d4c-44d2-965b-c58c473aad03. png>  

Van: 	 @taalunie.org> 
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:46 
Aan: 

	

	 @taalunie.org>; 
@letterenfonds.nk 

Pletterenfonds.nk 
@vlaanderen.be>; 

CC: 	 @taalunie.org> 
Onderwerp: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

@literatuurvlaanderen.be>; 
@taalunie.org>; 	 @taalunie.org>; 

@letterenfonds.n1 
	

@minocw.n1; 
@minocw.nl> 

Dag alien, 

Hierbij een eerste aanzet tot een gezamenlijke schriftelijke reactie van de Taalunie, Literatuur Vlaanderen en het 
Nederlands Letterenfonds op de volgende vragen van de Volkskrant, Trouw en Nieuwsuur: 

- een reactie van de Taalunie op de uitspraken van Roemer die Bouterse lof toezwaaien. 

- Wat vindt de Taalunie hier nou van en heeft het gevolgen voor de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren? 

- Zijn er wellicht meer genodigden die net ais 	 hebben aangegeven niet meer naar de prijsuitreiking te 
komen? 

Graag jullie aanvullingen, bemerkingen of correcties. 

Indien mogelijk wil ik ernaar streven de schriftelijke reactie vandaag nog te bezorgen aan de kranten. 

Dank en groeten, 

2 



taal unie 



Van: 	
MEM Aan: 

Onderwerp: 	FW: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Datum: 	 vrijdag 6 augustus 2021 15:11:29 
Bijlagen: 	Soria!' ink t inkedin 32x32 b92f0ed3-7261-40ad-8cce-2fab4137b680&pct 

SocialLink Twitter 32x32 8e6f534-6d4c-44d2-965b-c58c473aad03.png, 
Soda ink Facebook 32x32 d9347cee-3eld-4ba6-8a86-c359b17614e5.puci 
210806-reactie Roemer docx 

Prioriteit: 	tioog 

1k kreeg net de onderstaande mail. 

Gr, 

Van: 	 @taaiunie.org> 
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 15:07 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

Geachte, 

is het mogeiijk deze dringende mail en het bijgevoegde document voor to leggen aan 
aub? 

Vriendelijke groeten, 

11.11111 

Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 
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Van: 



Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:46 
Aan: 	 Ptaalunie.org>; 

Pliteratuurvlaanderen.be>; 	 Pletterenfonds.n1>; 
Ptaalunie.org>; 	 Ptaalunie.org>; 

@letterenfonds.nr 
	

Pletterenfonds.n1>; 	@letterenfonds.nr 
Pletterenfonds.n1>; 	 @minocw.nr 	 Pminocw.n)>; 

pminocw.nl> @vlaanderen.be>; 
CC: 	 Ptaalunie.org> 
Onderwerp: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

Dag alien, 

Hierbij een eerste aanzet tot een gezamenlijke schriftelijke reactie van de Taalunie, Literatuur 
Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds op de volgende vragen van de Volkskrant, Trouw 
en Nieuwsuur: 
- een reactie van de Taalunie op de uitspraken van Roemer die Bouterse lof toezwaaien. 
- Wat vindt de Taalunie hier nou van en heeft het gevolgen voor de uitreiking van de Prijs der 
Nederlandse Letteren? 
- Zijn er wellicht meer genodigden die net als 	 hebben aangegeven niet meer naar 
de prijsuitreiking te komen? 

Graag jullie aanvullingen, bemerkingen of correcties. 

lndien mogelijk wil ik ernaar streven de schriftelijke reactie vandaag nog te bezorgen aan de 
kranten. 

Dank en groeten, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Ontwerp van reactie op uitspraliglirmer 
Datum: 	vrijdag 6 augustus 2021 17:40:20 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

E: 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

6 au . 2021 om 17:29 heeft 
@minocw.nl> het vo gen e gesc even: 

5.2/1 
5.2/1 

Met vriendelijke groet, 

Mimstene Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

ocw.nl 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

6 au . 2021 om 17:19 heeft 
@minocw.nl> et vo gen e gesc •even: 

Je hebt 	hoor! 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T: 
E: 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

7 

Op 6 aug. 2021 om 17:10 heeft 



@minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

1k heb 	idd es  s  roken. 

Het is nu ook niet om die mening naar buiten toe uit 
te dragen maar wel op achtergrond even te weten hoe 
het precies zit. 

Met vriendelijke groet, 

Mmistene On erwiis, Cu tuur en Wetenschap 

Illeminocw.n1 

Verstuurd van.af mijn iPhone 

• 16 au 2021 om 16:35 heefi 
@rninocw.nl> 

et vo gen e geschreven: 

Eens in aanvullin - 

Daar zou ik het voor nu bij laten idd. 

belt je nog even zo. 

Op 6 au g. 2021 om 16:32 
heeft 

@minocw.nl> 
het vo gen e geschreven: 



Op 6 aug. 2021 
om 16:24 heeft 

@minocw.nl> 
het vo gen e 
geschreven: 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
T: 
E: 	 @minocw.ni  

Verstuurd vanaf mijn 
iPhone 

Ha 

1k heb het 
gelezen maar 
wat vinden wij 
van deze 
situatie? 

Gr 

Met 
vriendelijke 
groet, 

Ministerie 
Onderwijs, 
Cultuur en 
Wetenschap 



1/Nrminocw.n1 

Verstuurd vanaf 
mijn iPhone 

OP 
6 
aug. 
2021 
om 
16:19 
heeft 

het 
volgende 
geschreven: 

Beste 
collega's, 

Bijgaande 
reactie 
of 
een 
lets 
andere 
versie 
komt 
in 
VK 
en 
Trouw 
als 
reactie 
op 
artikelen. 

Onze 
minister 
is 
via 
het 
comite 
van 
ministers 
betrokken 
geweest 
bij 



de 
toekenning 
van 
de 
prijs 
aan 
Astrid 
Roemer, 
zo 
gaf 
de 
Taalunie 
aan. 

Ook 
is 
hen 
gevraagd 
om 
op 
camera 
to 
reageren 
in 
Nieuwsuur 
vanavond, 
maar 
dat 
doen 
de 
ondertekenaars 
niet. 

Laat 
graag 
weten 
of 
jullie 
dit 
hebben 
ontvangen 
of 
nog 
verder 
lets 
nodig 
hebben 
voor 
eventuele 
woordvoering. 

Met 
vriendelijke 
groet, 



111. 

Directie 

IB. 

Van: 

Verzonden: 
vrijdag 
6 
augustus 
2021 
16:15 
Aan: 

@taalunie.org' 
11111.@taalunie.org> 
Onderwerp: 
FW: 
Ontwerp 
van 
reactie 
op 
uitspraken 
Roemer 
Urgentie: 
Hoog 

Geachte 

Hiermee 
geef 
ik 
aan 
kennis 
to 
hebben 
genomen 
van 
uw 
bericht. 

Met 
vriendelijke 



groet, 

Directie 
internationaal 
Beleid 

Van: 

.<Ptaalunie.org>  
Verzonden: 
vrijdag 
6 
augustus 
2021 
15:07 
Aan: 

11111111111.1Pminocw.nl>  
Onderwerp: 
FW: 
Ontwerp 
van 
reactie 
op 
uitspraken 
Roemer 
Urgentie: 
Hoog 

Geachte, 

Is 
het 
mogelijk 
deze 
dringende 
mail 
en 
het 
bijgevoegde 
document 



voor 

to 
leggen 
aan 

111 

aub? 

Vriendelijke 
groeten, 
11111 

Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

w‘vw.taalunie.org  

<SocialLink Linkedin 32x32_b92f0ed3-
7261-40ad-8cce-2fab4f3'7b680.png> 

<Social1Rink_Twitter_32)(„32_8e6f534f-
6d4c-44d2-965b-c58c4.73afid03.png>  

<SocialLink Facebook32x32_d9347cee-
3eld-4ba6-8a86-c359b17614e5.png> 

Van: 

Verzonden: 
vrijdag 
6 
augustus 
2021 
13:46 



Aan: 

U 
U 

1.1 
MIIIIPtaalunie.org>; 

MPliteratuurvlaanderen.be>; 

1111.1@letterenfonds.nl>,  

• 
MPtaalunie.org>;  

@letterenfonds.nr 
Pletterenfonds.n1>;  

@letterenfonds.nr 
<MPletterenfonds.nI>;  

@minocw.nr 
<11@minocw.n1>; 

.1111Pvlaanderen.be>;  

U 

@rninocw.nl>  
CC: 

U 

MPtaalunie.org>  
Onderwerp: 
Ontwerp 
van 
reactie 
op 
uitspraken 
Roemer 
Urgentie: 
Hoog 

Dag 
alien, 



Hierbij 
een 
eerste 
aanzet 
tot 
een 
gezamenlijke 
schriftelijke 
reactie 
van 
de 
Taalunie, 
Literatuur 
Vlaanderen 
en 
het 
Nederlands 
Letterenfonds 
op 
de 
volgende 
vragen 
van 
de 
Volkskrant, 
Trouw 
en 
Nieuwsuur: 

een 
reactie 
van 
de 
Taalunie 
op 
de 
uitspraken 
van 
Roemer 
die 
Bouterse 
lof 
toezwaaien. 

Wat 
vindt 
de 



Taalunie 
hier 
nou 
van 
en 
heeft 
het 
gevolgen 
voor 
de 
uitreiking 
van 
de 
Prijs 
der 
Nederlandse 
Letteren? 

Zijn 
er 
wellicht 
meer 
genodigden 
die 
net 
als 

hebben 
aangegeven 
niet 
meer 
naar 
de 
prijsuitreiking 
to 
komen? 

Graag 
jullie 
aanvullingen, 
bemerkingen 
of 
correcties. 

Indien 
mogelijk 
wil 



ik 
ernaar 
streven 
de 
schriftelijke 
reactie 
vandaag 
nog 
to 
bezorgen 
aan 
de 
kranten. 

Dank 
en 
groeten, 

<210806- 
reactie 
Roemer.docx.awsec> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Prijs der Nederlandse Letteren 
Datum: 	 vrijdag 6 augustus 2021 19:20:02 

Helder, M. Dank voor de snelle actie. 

0 6 au . 2021 om 19:08 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 

Voor de zekerheid hieronder wat achtergrondinformatie bij de Prijs der Nederlandse Letteren. 

Samenstelling van de jury 
De juryleden van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 zijn: 

• prof. dr. Yves T'Sjoen (BE — voorzitter), hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, UGent; 

<!--[if !supportLists]-->. 	<!--[endif]-->prof. dr. Jacqueline Bel (NL), hoogleraar moderne 

Nederlandse letterkunde Vrije Universiteit Amsterdam (Multatuli-leerstoel); 

<!--[if !supportLists]-->• 	<!--[endif]-->ioost de Vries (NL), auteur en recensent voor De 

Groene Amsterdammer; 

<!--[if !supportLists]-->• 	<!--[endif]-->Babs Gons (NL), schrijver, performer en columnist; 

<!--[if !supportLists]-->• 	<!--[endif]-->prof. dr. Thys Human (SA), professor Afrikaans en 

Nederlands, North-West University South-Africa; 

<!--[if !supportLists]-->• 	<!--[endit]-->veerie Vanden Bosch (BE), cultuurredacteur bij De 

Standaard en recensent voor De Standaard der Letteren; 

<!--[if !supportLists]-->• 	<!--[endif]-->marnix Verplancke (BE), recensent voor Knack, De 

Morgen, Trouw. 

Relatie tot de overheden van Vlaanderen en Nederland 

• De organisatie van de prijs berustte tot 2020 bij de Taalunie. Vanaf dit jaar wordt de prijs 

beurtelings georganiseerd door Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds 

georganiseerd. De Taalunie verstrekt het bedrag van de prijs en verzorgt de formele kant; 

• De jury wordt samengesteld op voordracht van het Comite van Ministers (CvM). Dat zijn de 

Nederlandse en Vlaamse ministers van cultuur en onderwijs. Op dit moment zijn dat Ingrid 

van Engelshoven, Arie Slob, Jan Jambon en Ben Weijts; 

• Het CvM heeft 5.1/2.a 	 bekend gemaakt dat Astrid Roemer de Prijs der 

Nederlandse Letteren 2021 zal ontvangen; 

• De prijs wordt in oktober uitgereikt door Koning Filip; 

• 

20 nodig is meer informatie beschikbaar. 



Groeten & goed weekend, 

mi 



Van: 
Datum: 16 

 	all@taalunie.org> 
uh 2021 om 16:19:50 CEST 

Aan: ' 	 ocw.nl> 
I I ocw. i > 

ocw.nl>, 
@ond.vlaan eren. s e>, 

@ond.vlaanderen.be  
vlaanderen.be, 

vlaanderen.be>, 
@vlaanderen. 
vlaanderen.be> 

anders.e-u>, 
@minbuza. > 

Onderwerp: Uitstel PNL 

It 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: 	PNL 
Datum: 	zaterdag 7 augustus 2021 10:46:53 
Blilagen: 	SocialLink tinkedin 32x32 b92f0ed3-7261-40ad-Bcce-2fab4f37b680,pna 

Feiciallink Twitter 3207 8e6f534-144e-44d2-965b-c51k-473aad03.pnn 
Sociatink Faoebook 32x32 d9347cee-3e1d-4ba6-8a86-c359b17614e5.png 

Dank  voor het doorsturen, 

Op 7 aug. 2021 om 10:39 heeft 	 Mill@minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Fyi - waarschijnlijk al bekend, maar dit was het bericht over het uitstel van de 
uitreiking. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Geachte leden van het VO, 

Er volgt nog 
een officieel bericht maar ik bracht juilie at graag officieus op de 
hoogte. 
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Hierdoor komen dan ook het informele CM van 12 oktober en het 
voorbereidende overleg voor dat CM te vervallen. 

Met vriendelijke groet, 

Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

www.taalunie.orq 

<SocialLink_Linkedin_32x32_b92f0ed3-7261-40ad-acce-2fab4f37b680.ong> 

<SocialLink Twitter 32x32 8e6f534f-6d4c-44d2-965b-c58c473aad03.png>  

<SociatLink_Facebook_32x32_d9347cee-3e1 d-4ba6-8a86-c359b17614e5.png> 



ft Ko 
ocw.nl> 

Van: 
Datum: 8 au tus 2021 om 18:30:32 CEST 
Aan: ocw.nl>, 

If 

rninocw. 

@minocw.nl> 

0 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	 thy." /minister /com 
Datum: 	 zondag 8 augusOis 2021 18:44:48 

Ti 

Begin doorgestuurd bericht: 

Onderwerp: Spoed; informatie tbv 	/minister /com 

Beste collega's, 

Afgelopen vrijdagrniddag kwam de Taalunie met een reactie op 
de uitlatingen van Astrid Roemer over de prijs der Nederlandse 
letteren. Ze hebben deze reactie aan mij voorgelegd (10 min  voor 
sluiting kraut) en daar "heeft ocw kennis van genomen". Eea is 
toen afgestemd met 	 telefonisch en Corn. lk 
stuur relevantie ma's oor aan 	en.. llc bel 	om 
eea toe te lichten. 

Sowieso client de minister te worden geinformeerd over de stand 
van zaken en te bezien of en wat ze hierover wil zeggen. Dat is 
ook een verzoek van coin. 

Het heeft denk ik voorkeur om eea mondelin te wisselen. 
Daarvoor kan onderstaande worden ebruikt. 

is aanwezig en 
etro en. 



Met vriendelijke groet, 

CONCEPT 

& 5.211 - concepttekst 

De overige pagina's zijn verwijderd op grond van 5.1/2.1 & 5.211 (concept) 
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Van: 	 111111111111@taalunie.org> 
Verzonden: 	 maandag 9 augustus 2021 12:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: SPOED: Prijs der Nederlandse Letteren 

Dag, 

Alvast een antwoord op je onderstaande twee vragen: de organisatie van de PNL is dit jaar in handen van Literatuur 
Vlaanderen, zij hebben contact met mevrouw Roemer. 

Het juryrapport wordt altijd pas geschreven na de juryvergadering en wordt altijd pas gepresenteerd op de 
uitreiking in het najaar. Zo gaat dat altijd. Nu dus ook: de juryvoorzitter werkt er nu aan. En het juryrapport wordt 
niet voorgelegd aan het CvM. Wat er voorgelegd wordt aan het CvM is de voordracht van de laureaat met 
argumentatie vanuit de juryvoorzitter. 

Hartelijke groet, 

taal: unte 
Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

il 

 www.taalunle. rt 

ESI E:1 

Van: 	 111111111111111@minocw.ni> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 11:56 
Aan: 
CC: 	 1.11111@taalunie.org>; 
Onderwerp: RE: SPOED: Prijs der Nederlandse Letteren 

Hoi 	engin" 

1.1111.11@taalunie.org> 
/11111111.1@minocw.nl> 

Aansluitend: is er vanuit de Taalunie eigenlijk al contact geweest met mevrouw Roemer? En heb ik goed begrepen 
dat het juryrapport nog niet is opgesteld en nog formeel moet worden voorgelegd aan het CvM? lk lees hier niet 
direct iets over in het reglement. 

Groet, 



Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

TI 
M 	 @minocw.n1 

Van: 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 09:59 
Aan: 	 1111=111@taalunie.org>; 
CC:111111111.111111@taalunie.org>; 
Onderwerp: SPOED: Prijs der Nederlandse Letteren 

Goedemorgen 	enM, 

111M11@taalunie.org> 
1111@minocw.nl> 

lk ben binnen de directie Internationaal Beleid van OCW de dossierhouder voor de Taalunie, en heb zojuist de mails 
gelezen 	 over de uitspraken van Astrid Roemer. 
Wij willen graag onze minister informeren over het proces richting het voordragen van Roemer als winnares, en om 
alle feiten op een rijtje te krijgen. 
lk vroeg me of of jullie misschien weten of de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren de plaats van Roemer in het 
publieke debat ook heeft meegenomen; is er wellicht een juryrapport beschikbaar dat ik zou mogen inzien, of 
kunnen jullie aangeven of de plaats van Roemer in het publieke debat is meegenomen? 
lk ben me natuurlijk bewust van de onafhankelijkheid van de jury, maar om een compleet plaatje te krijgen zou ik 
bovenstaande graag willen weten. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

T 
minocw.n1 

2 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

maandag 9 augustus 2021 11:25 

RE: SPOED: Vraag inzake binnengekomen brief aan MOCW en MBVOM 

HoiM, 

Had net even contact met 	enIM, maar zij hebben de brief ook nog niet gezien. 
lk begreep ook dates vanmiddag belt met MOCW. 

We wachten het dan even af! 

Groet, 

111111 

Van: 	 <E @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 10:16 
Aan: 	 11.11 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Re: SPOED: Vraag inzake binnengekomen brief aan MOCW en MBVOM 

heeft eerder vanochtend gesproken met 	 , die voorstelde om de minister bij to praten 
hierover (hij wordt zelf om half 11 bijgepraat hierover). Heb jij al contact met hem of met iemand bij M&C? Zou nog 
kunnen dat de brief daar al is beland? Maar normaal gesproken komen inkomende stukken die aan de minister 
gericht zijn bij mij langs in proza, zodra ze worden ingeboekt. 

Groet, 

Op 9 aug. 2021 om 10:10 heeft 	 <1.@minocw.nl>  het volgende 
geschreven: 

Dank voor je snelle antwoord! Weet jij misschien bij wie de brief misschien wel terecht zou zijn 
gekomen? Dan ga ik er even achteraan. 

Groet, 

Van: 	 <MMIIII@minocw.nl>  
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 09:56 
Aan: 	 MM1111.1@minocw.nl>  



CC: 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: Re: SPOED: Vraag inzake binnengekomen brief aan MOCW en MBVOM 

Ham, 

Was mij ook opgevallen , maar ik heb de brief nog niet in proza langs zien komen. Wel fijn als er een 
advies richting mocw komt ja. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 9 aug. 2021 om 09:46 heeft 	 1111111111.111@minocw.nl>  het 
volgende geschreven: 

Goedemorgen, 

In dit artikel (https://nos.nl/nieuwsuuriartikel/2392926-astrid-roemer-moet-priis-
der-nederlandse-letteren-niet-krilgen)  staat dat "Het Comite Herdenking 
Slachtoffers Suriname schrijft in een brief aan ministers Slob en Van Engelshoven en 
de Nederlandse Taalunie: (...)" 
Hebben jullie deze brief wellicht ontvangen en zo ja zou ik deze, als dossierhouder 
van de Taalunie van directie IB, mogen ontvangen? 
We willen MOCW hier vandaag een nota over sturen. 

Groet, 

<image001.jpg> 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

minocw.n1 

2 



Van: 	 1.111111@taalunie.org> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 15:09 
Aan: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 

1 	@vlaanderen.be>; 
@ond.vlaanderen.be>; 

@minocw.nl>; 
@minocw.nl>.; 

@vlaanderen.be>; 

@ond.vlaanderen.be> 
CC: 	 @taalunie.org>; MIIIII@taalunie.org>; 

Beste leden van het Voorbereidend Overle 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Prijs Nederlandse letteren Astrid Roemer 
Datum: 	maandag 9 augustus 2021 15:13:33 
Prim-Reit: 	Hoog 

Ter informatie een mail die ik zojuist ontving vanuit 	 van de Taalunie. 
lk zal deze input (had veel al) meenemen in de nota ter informatie voor MOCW. 

@taalunie.org>; 	 @letterenfonds.nl>; 
111111@literatuurvlaanderen.be> 
Onderwerp: Prijs der Nederlandse Letteren Astrid Roemer 
Urgentie: Hoog 

1. Rot van de organisaties 

Om de Brie jaar kent het Comite van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der 
Nederlandse Letteren toe. Deze prijs onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het 
Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs kan worden verleend aan een 
letterkundige voor zijn of haar gehele oeuvre, vallende in de categorieen podzie, verhalend en 
beschouwend proza of drama. De bekroonde auteur ontvangt de prijs beurtelings uit de handen 
van een lid van het Belgische of het Nederlandse koningshuis. 

De Taalunie financiert de prijs. 

Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds organiseren beurtelings de uitreiking 
van de prijs. 

2. Procedure 
Overeenkomstig het reglement, en overeenkomstig de gang van zaken bij eerdere edities, is de 
volgende procedure gevolgd: 

13 



prijs haar schriftelijk advies toekomen. 

Het Comite van Ministers van de Taalunie stelt de jury voor de Prijs der Nederlandse 
Letteren aan, op advies en voordracht van de Raad voor de Nederlandse Letteren, het Algemeen 
Secretariaat en de letterenfondsen. Beurtelings wordt een Nederlander en een Vlaming 
aangewezen als voorzitter. De jury, die bestaat uit zeven leden, wordt voor de editie 2021 
voorgezeten door prof. dr. Yves T'Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de 
universiteit van Gent. De jury is representatief voor het hele Nederlandse taalgebied en de 
internationale neerlandistiek en bestaat uit literair recensenten, academici en literaire auteurs. 

De jury krijgt zelf de vrijheid om de werkwijze en het aantal overlegmomenten te 
bepalen, maar wordt gevraagd binnen een bepaalde tijd een voordracht te doen en voor de 
leden de mogelijkheid te voorzien namen uit te wisselen en zich in te lezen in oeuvres. 

De jury doet het Comite van Ministers voor 1 juni van het jaar van de uitreiking van de 

Op woensdag 17 februari heeft 	 de volgende tekst per mail aan het VO 
voorgelegd: 'De jury stelt als laureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 Astrid 
Roemer (°1947, Paramaribo) voor. Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt zij 
een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, 
poetisch en experimenteel en slaagt erin de recente grote geschiedenis en haar thema's 
(corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie) aan de kleine geschiedenis te 
verbinden.' 

Het Comite van Ministers deelt vervolgens zo spoedig mogelijk aan de jury mede, of het 
zich met het advies kan verenigen. Het Comite wijkt niet van het advies of dan na voorafgaand 
overleg met de jury. Dit is in de laatste week van februari gebeurd zodat er eind maart een 
persbericht kon worden verspreid met het nieuws van de toekenning. De toekenning zelf 
gebeurde al in een formeel besluit van het CM. Het uitgebreide juryrapport zelf wordt pas 
nadien opgesteld, zodat het ook tijdens de uitreiking kan worden gedeeld. 

De uitreiking van de prijs vindt bij afwisseling in Vlaanderen en Nederland plaats.5.1/2.a 

3. 	Genomen stappen 
De drie organisaties hebben sinds vrijdag 6/8 overleg over de actuele situatie. Er werd 

schriftelijk en telefonisch overleg gepleegd met OCW. 
Een schriftelijke verklaring waarom Astrid Roemer de prijs kreeg toegekend werd 

opgesteld en op 6/8 bezorgd aan de pers die een reactie gevraagd heeft. 
Alle betrokken ambtenaren en de juryleden hebben een kopie van de tekst ontvangen. 

De voorzitter van de jury Yves T'Sjoen werd gecontacteerd en heeft 
schriftelijk bevestigd dat "uitsluitend literair-esthetische argumenten hebben geleid tot de 
voordracht van Astrid Roemer als laureaat van de PNL". Het juryrapport is nog niet afwerkt (wat 
gangbare procedure is). 



Senior beleidsadviseur van de Taalunie 	 is in overleg met Roemers 
uitgeverij Prometheus om na te gaan of het zinvol is om met Astrid Roemer in contact te treden 
over haar uitspraken over Bouterse en de samenleving in Suriname en haar reacties op kritiek op 
twitter. . De uitgeverij zal in de loop van de middag contact met haar openemen. 

Er werd ook contact opgenomen met de Surinaamse ambassadeur in Den Haag. 
Vandaag is een feestdag in Suriname, maar we hopen op korte termijn ook een standpunt van 
Suriname te vernemen. 

4. 	Volgende stappen 

Aangezien de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 is toegekend, is het belangrijk om duidelijk te 
communiceren dat de toekenning gebeurd is op basis van literair-esthetische criteria. 

Met vriendelijke groeten, 
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NM= Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: Prijs der Nederlandse letteren 
maandag 9 augustus 2021 16:28:13 

Ter info: deze input heb ik ook meegenomen in de nota. 

Van: 	 <=1111@minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 15:31 
Aan: 	 .1111111@minocw.nl> 
CC: 	 .11111 @minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

Dag 

11 @minbuza.nl> 

Dank voor jullie bericht. Heb het even nagevraagd bij de post in Paramaribo, en dit heeft 
natuurlijk wel voor enige commotie gezorgd in Suriname. 52/1 

En ook de uitspraak van Gerard Spong dat ze de prijs niet 
uitgereikt moet krijgen is in Suriname flink opgepikt. 

Op officieel niveau/vlak is er niet over gecommuniceerd, 5.1/2.a' 
5.2/1 

, laat weten of jullie hier voldoende aan hebben. Onze 
COM staat in de CC. 

Groet, 

From: 
Sent: zaterdag 7 augustus 2021 15:11 
To: 	 <Pminbuza.nl> 
Cc: 	 <1@minocw.nl> 
Subject: Prijs der Nederlandse letteren 

Dag., 

Ik krijg je naam door van 	 als 	 . In het nieuws is 
geweest dat Astrid Roemer, die de prijs der Nederlandse letteren gaat krijgen, positieve 
uitspraken heeft gedaan over Bouterse. 

als je info hierover hebt, kan je het naar 	 sturen. 

Mijn vraag is of er van Surinaamse zijde iets is vernomen over het uitreiken van de prijs. 
Niet om actief op to brengen, maar laat het dan graag weten. 



Onze directie Corn neemt dit ook met jullie directie communicatie op. 

Groet, 

https://www.volkskrant.nl/a-b60af254  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Nota ter informatie uitspraken in het kader van PNL 2021 
Datum: 	 maandag 9 augustus 2021 16:26:37 
Bijlagen: 	 image001.jpq 

Nota ter informatie uitspraken van Prijs der Nederlandse Letteren 2021 winnares.docx 

Dag alien, 

Hierbij een eerste aanzet voor de nota. lk heb het zo compleet als mogelijk gemaakt, zodat de 
minister zoveel mogelijk feiten en reacties kent. Hierdoor is het wel een wat langere nota 
geworden. 

Het kan dus nog zijn dat er nog iets vanuit de Taalunie komt over het contact dat Roemers 
uitgeverij heeft met Roemer zelf, de Taalunie houdt mij hiervan op de hoogte. 
Ook heeft de Taalunie contact opgenomen met de Surinaamse ambassadeur, zij houden mij ook 
hiervan op de hoogte. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

T 
M 	 Pminocw.n1  

15 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Nota ter ormatie 	van Prijs der Nederlandse Letteren 2021 winnares.docx 
Datum: 	maandag 9 augustus 2021 17:58:22 

Yes, prima! 

9 au . 2021 om 17:57 heeft 
@minocw.n > et vo gen e geschreven: 

Ha 

Goede suggesties voor aanpassing wat mij betreft en volgens mij goed te verenigen met mijn 
suggesties voor aanpassingjaanvulling. 
M.b.t. de laatste bullit zou het mijn voorkeur hebben om daar de volgende zin op te nemen: 
Voor input op een mogelijke reactie van u neemt directie IB contact op met BZ. 

Weet namelijk niet of er een kabinetstandpunt over Desi Bouterse bestaat, maar een mogelijke 
reactie zullen we inderdaad met BZ moeten afstemmen. lk stel voor dat we reactie MOCW op de 
nota afwachten en indien zij aangeeft nu al te willen reageren op deze uitlatingen (dus nog 
voordat we een brief vanuit de nabestaanden hebben ontvangen) dat we dan een concept-
reactie met BZ afstemmen. 

Met vriendelijke groeten 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 17:41 
Aan: 

	

	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Nota ter informatie uitspraken van Prijs der Nederlandse Letteren 
2021 winnares.docx 

Goed werk in korte tijdl Zie bijgevoegd mijn opmerkingen. 	, zou je m.n. willen 
kijken of je akkoord bent met mijn laatste bullet? Is namelijk een actiepunt voor lB. Groet, 

Va": minocw.nI> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 17:28 
Aan• 	 Pminocw.nl> 
CC: 	 Prninocw.n1>; 

Ominocw.nl> 
Onderwerp: Nota ter informatie uitspraken van Prijs der Nederlandse Letteren 
2021 winnares.docx 

Dag.", 

Veel dank voor deze nota. 
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Op basis van de berichtgeving en gedeelde informatie heb ik nog een aantal in mijn ogen 
relevante feiten toegevoegd. 
Wat mij betreft kan de nota zo de lijn in via mij, 	 naar MOCW en MBVOM. 

Met vriendelijke groeten 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Dag,  

dinsdag 10 augustus 2021 18:38 

RE: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

Goed je zojuist telefonisch nog even gesproken te hebben. Zoals ik al zei, heb ik begrepen dat onze COM jullie 
onderstaande overwegingen ook nog hebben voorgelegd aan MOCW; bij de besluitvorming zijn deze overwegingen 
dus wet meegenomen. 

Daarnaast ook nog veel dank vanuit ons voor jullie input, ook op communicatiegebied. 

Mochten er zich verdere ontwikkelingen voordoen, komen we bij jullie op de lijn. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaat Beteid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

MtOtninocw.n1 

Van: 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2021 16:58 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: @rninocw.nk 

@minbuza.nk 	 @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

GoedemiddagIIII, 

loch nog even ter aanvulling. Wij waren ietwat verbaast zojuist toen wij via onze COM vernomen dat de gehele 
prijsuitreiking is afgelast (met bijgaand statement). Via COM hebben wij nog wat punten aangeleverd waarin we de 
BZ visie op dit verhaal (ter referentie hieronder) hebben meegegeven, maar het besluit tot afgelasting blijkt al 
genomen te zijn. Natuurlijk alle begrip dat besluiten over de taalunie door jullie worden genomen, maar aangezien 
de uitspraken heel sec over Suriname gaan en raken aan het buitenlandbeleid was het fijn geweest als wij voor het 
besluit al wat input hadden kunnen leveren. 

Vriendelijke groet, 

1 



@minocw.nl> 
@minocw.nl>; 

@minbuza.nl> 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5.1/2.i & 5.2/1 - input concepttekst 

From: 
Sent: dinsdag 10 augustus 2021 10:54 
To: 	 @minbuza.nl>; 
Cc: 

minbuza.nk 
Subject: RE: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

Dank voor je bericht.111, vanuit DWH BZ sluit ik mij graag aan bij de woorden van.. Wij gaan niet in op (de zaak) 
Bouterse: we laten de rechtsgang in Suriname haar beloop (de uitspraak in de verzetsprocedure is overigens eind 
deze maand in Paramaribo). 

Wij ook uiteraard beschikbaar om mee to kijken op eventuele WV. 

= 

From: 	 @minbuza.nl> 
Sent: dinsdag 10 augustus 2021 10:42 
To: 	 @minocw.nk 	 @minbuza.nl> 
Cc: 	 @minocw.nl>; 

@minbuza.nl> 
Subject: RE: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

Dag, 

Alvast vanuit COM BZ: Wij gaan hier eigenlijk nooit op in, zie in bijlage Iaatste Iijnen over de relatie met SUR. 
Uiteraard beschikbaar voor overleg, en als jullie WV voor de minister opstellen kijk ik graag mee. 

Groet, 
U 

From: 	 @minocw.nl> 
Sent: dinsdag 10 augustus 2021 10:17 
To: 	 @minbuza.nl>; 
Cc: 	 @minocw.nl> 
Subject: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 
Importance: High 

Goedemorgen= en., 

@minbuza.nl> 

De nota ter informatie heeft onze minister nog niet bereikt, maar we denken al wel vast na over het vervoig. 
2 



Wanneer de minister besluit te reageren op de uitspraken van Roemer, willen we dit graag met jullie afstemmen 
vandaag. Dit in verband met het feit dat de uitspraken ook raken aan de kwestie Bouterse. 
Wij vroegen ons of of jullie een bepaalde lijn qua communicatie volgen als het gaat over de kwestie Bouterse; 
adviseren jullie ons dit mee te nemen in onze communicatie, of juist niet? 

Horen graag van jullie en we komen later vandaag nog eens op de lijn. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

Pminocw.n1 

Van: 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 19:11 
Aan: 	 @minbuza.n1>; 
CC 	 @minbuza.nl>  
Onderwerp: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

@minocw.nl> 

Dank voor je antwoord! 
Voorlopig hebben we hier zeker voldoende aan. We hebben zojuist een nota ter informatie verstuurd richting onze 
minister, om alle feiten op een rijtje te krijgen wat betreft de commotie. 
Mocht ik een update hebben, dan meld ik me weer bij jullie op de lijn. 

Nogmaals dank en groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

T 
@minocw.n1 
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Van: 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 15:31 
Aan: 	 @minocw.nl>  
CC: 	 @minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

@minbuza.nl> 

Dag 

Dank voor jullie bericht. Heb het even nagevraagd bij de post in Paramaribo, en dit heeft natuurlijk wel voor enige 
commotie gezorgd in Suriname. 5.2/1 

En ook de uitspraak 
van Gerard Spong dat ze de prijs niet uitgereikt moet krijgen is in Suriname flink opgepikt. 

Op officieel niveau/vlak is er niet over gecommuniceerd, 5.1/2.a 	 5.2/ 
1 

@=, laat weten of jullie hier voldoende aan hebben. Onze COM staat in de CC. 

Groet, 

From: 	 @minocw.nl> 
Sent: zaterdag 7 augustus 2021 15:11 
To: 	 @minbuza.nl> 
Cc: 	 @minocw.nl> 
Subject: Prijs der Nederlandse letteren 

Dag M, 

Ik krijg je naam door van 	 als 	 . In het nieuws is geweest dat Astrid 
Roemer, die de prijs der Nederlandse letteren gaat krijgen, positieve uitspraken heeft gedaan over Bouterse. 

, als je info hierover hebt, kan je het naar 	 sturen. 

Mijn vraag is of er van Surinaamse zijde iets is vernomen over het uitreiken van de prijs. Niet om actief op 
te brengen, maar laat het dan graag weten. 

Onze directie Corn neemt dit ook met jullie directie communicatie op. 

Groet, 

https://www.volkskrant.nl/a-b60af254  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

4 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 10 augustus 2021 13:51 
Aan: 
Onderwerp: 	 SPOED: Standpunt Vlaanderen inzake uitspraken winnaar Prijs Nederlandse Letteren 

Urgentie: 	 Hoog 

Hallo 

Zoals je zult begrijpen zijn wij binnen mijn ministerie bezig met een reactie formuleren op de uitspraken van Astrid 
Roemer van vorige week en de ontstane ophef. 
Inmiddels begrijp ik via via dat er vanuit Vlaanderen ook een reactie geformuleerd is. Zou je mij kunnen laten weten 
wat deze reactie precies is, zodat we een en ander kunnen afstemmen? 

lk hoor heel graag van je. 

Groet, 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

minocw.n1 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 10 augustus 2021 09:36 
Aa n: 
Onderwerp: 	 SPOED: Advies mbt Nieuwsuur 
Bijlagen: 	 Nota ter informatie uitspraken van Prijs der Nederlandse Letteren 2021 

winnares.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Goedemorgen.11 en 

lk stuur je bij deze de nota door die nu in de lijn zit richting MOCW. Hierin geven we een feitenrelaas over de 
ontstane situatie. 
Alvast vooruitlopend op de opvolging die aan de nota mogelijk moet worden gegeven, zouden we graag jullie advies 
willen over het volgende: 

In het artikel van de NOS staat dat er vanuit Comite Herdenking Slachtoffers Suriname een brief is verstuurd naar 
MOCW en MBVOM; deze brief is nog niet binnengekomen. Hierin roepen zij de,ministers op om "openlijk stelling te 
nemen tegen de anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen van de laureaat van de Prijs der Nederlandse 
Letteren 2021." 
Moet MOCW de brief eerst afwachten, of is het goed om nu al met een reactie te komen (ook ivm Nieuwsuur)? En 
hoe zou die reactie er dan uit moeten zien? 

lk hoor heel graag van jullie. 

Beleidsmedewerker Directie Internationaal Beleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

T 
Pminocw.n1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 
Datum: 	 dinsdag 10 augustus 2021 17:37:09 
Bijlagen: 	 image001.ipq 

Dag 	en M, 

Hierbij de mail van BZ waar ik zojuist naar refereerde. 
Ik zou deze overwegingen nog wel mee willen geven aan MOCW en de Taalunie voordat 
het definitieve besluit wordt genomen om te communiceren dat de prijsuitreiking wordt 
afgelast en ook helder hebben hoe dit besluit tot stand is gekomen en of deze 
weloverwogen genomen is. 

Met vriendelijke groeten 

Van: 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2021 16:58 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 

@minbuza.nl>; 	 @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED: RE: Prijs der Nederlandse letteren 

GoedemiddagM, 

Toch nog even ter aanvulling. Wij waren ietwat verbaast zojuist toen wij via onze COM vernomen 
dat de gehele prijsuitreiking is afgelast (met bijgaand statement). Via COM hebben wij nog wat 
punten aangeleverd waarin we de BZ visie op dit verhaal (ter referentie hieronder) hebben 
meegegeven, maar het besluit tot afgelasting blijkt al genomen te zijn. Natuurlijk alle begrip dat 
besluiten over de taalunie door jullie worden genomen, maar aangezien de uitspraken heel sec 
over Suriname gaan en raken aan het buitenlandbeleid was het fijn geweest als wij voor het 
besluit al wat input hadden kunnen leveren. 

Vriendelijke groet, 

a 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5.1/2.i & 5.2/1 - input concepttekst 
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TER INFORMATIE 
	

Internationaal Beleid 
Aan: MOCW 	 Van 

nota 

T 

Datum 
09 augustus 2021 

Referentie 

Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
MenC 

Akkoord van externen 

Nota ter informatie uitspraken van Prijs der Nederlandse 
Letteren winnares Astrid Roemer 

Aanleiding 	
Aantal pagina's 
4 

Op uw verzoek ontvangt u hierbij een nota ter informatie over de uitspraken die 
Astrid Roemer, winnares van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021, recent heeft 
gedaan. Deze uitspraken waren voor de Volkskrant aanleiding om een artikel 
hierover to publiceren op donderdag 5 augustus, waarna Nieuwsuur er ook een 
item aan heeft gewijd op vrijdag 6 augustus. In dit item werd ook gesproken met 
Roemer. Zij blijft bij haar uitspraken. 

Doel 

In deze nota informeren wij u over een aantal relevante feiten en reacties 
rondom de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 aan Roemer 
en de uitspraken van Roemer. 

Toelichting 

Procedure toekenning Prijs der Nederlandse Letteren  

• Elke drie jaar kent het Comite van Ministers (CvM) van de Taalunie de 
Prijs der Nederlandse Letteren (PNL) toe. Deze prijs wordt al sinds 1956 
uitgereikt, dus al voor de Taalunie in 1980 werd opgericht. Aan deze prijs 
is een geldbedrag van €40.000 verbonden. De Taalunie financiert deze 
prijs. Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds organiseren 
beurtelings de uitreiking van de prijs. Dit jaar keer was Literatuur 
Vlaanderen aan de beurt. 

• De prijs kan worden verleend aan een letterkundige voor zijn of haar 
gehele oeuvre, vallende in een van de volgende categorieen: poezie; 
verhalend proza; beschouwend proza; drama. In het verleden hebben 
onder andere Harry Mulisch, Gerard Reve, en HeIla S. Haasse de prijs 
gewonnen. 

• Over de toekenning van de prijs wint het Comite van Ministers het oordeel 
in van een jury, die representatief is voor het gehele taalgebied en de 
internationale neerlandistiek. Deze jury bestaat vaak uit een mix van 
hoogleraren, recensenten, en ook literair auteurs. 

• Het Comite van Ministers benoemt op voordracht van de Raad voor de 
Nederlandse Taal en Letteren de leden en de voorzitter van de jury. 

Pagina 1 van 4 



Tijdens het 92e CvM, op 15 juni 2020, is het Comite van Ministers 
akkoord gegaan met de voorkeurssamenstelling en alternatieve 
samenstelling van de jury voor de PNL 2021. 

• De jury is hierna aan de slag gegaan, en heeft op 16 februari 2021 
Astrid Roemer voorgedragen als winnares van de PNL 2021. De 
argumentatie van de juryvoorzitter werd hierbij ook medegedeeld: "De 
jury stelt als laureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 
Roemer (°1947, Paramaribo) voor. Met haar romans, toneelteksten en 
gedichten bekleedt zij een unieke positie in het Nederlandstalige 
literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, poetisch en 
experimenteel en slaagt erin de recente grote geschiedenis en haar 
thema's (corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie) aan de 
kleine geschiedenis te verbinden." 

• Het volledige juryrapport is nog niet opgesteld; deze wordt pas openbaar 
gemaakt op de dag van de uitreiking van de PNL. Alleen de 
(hoofd)argumentatie van de juryvoorzitter wordt dus medegedeeld, 
waarna de juryvoorzitter daarna de tijd krijgt om een volledig juryrapport 
op te stellen. U heeft vanuit het CvM verder geen formele rol in de 
goedkeuring dan wel vaststelling van het juryrapport. 

• Aan de betrokken Vlaamse en Nederlandse ministers van het CvM is 
vervolgens voorgelegd of zij bezwaar hebben tegen de voordracht van 
Astrid Roemer als winnares van de PNL 2021. Vanuit directie IB is op 17 
februari 2021 een nota (bijlage), afgestemd met directie MenC, aan u 
voorgelegd, waarin wij u hebben gevraagd of u akkoord kon gaan met de 
laureaatstelling van Roemer. De (hoofd)argumentatie van de 
juryvoorzitter was hierin ook opgenomen. 

• U bent hiermee akkoord gegaan, net als uw Vlaamse collega's 
minister-president Jambon en minister Weyts van Onderwijs. Hierdoor 
was een officieel besluit van het CvM van de Taalunie tot stand gekomen, 
en werd de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 officieel toegekend aan 
Roemer. 

• De toekenning wordt dus niet pas officieel op het moment van uitreiking. 
Zoals gebruikelijk, wordt de PNL om en om uitgereikt door of de koning 
van Belgie, of de koning van Nederland. Deze editie van de PNL zou door 
Koning Filip worden uitgereikt. De uitreiking zou plaats vinden in oktober 
2021, maar op 21 juli 2021 werd bekend dat door de onzekerheid 
rondom de coronasituatie de prijsuitreiking is uitgesteld naar het voorjaar 
van 2022. Het zou namelijk onzeker zijn voor Roemer en de Surinaamse 
minister van Onderwijs, om vanuit Suriname naar Europa te reizen in 
verband met de inreisbeperkingen. 
Officieel moet de Taalunie nog bekend maken dat de uitreiking wordt 
uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Naar verwachting doet zij dat 
deze week. 

Datum 
9 augustus 2021 

Uitspraken Astrid Roemer juli-augustus 2021  

• Op 30 juli 2021 sprak Roemer via Facebook haar lof uit over de 
historische betekenis van Desi Bouterse voor Suriname. Zij schreef het 
volgende: "Onze Surinaamse gemeenschap heeft DDB (Desi Delano 
Bouterse) hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. Merci Man." 
Roemer sprak vorig jaar ook al met lof over Desi Bouterse, toen zij hem 
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"onvergetelijk moedig noemde." Destijds werd dit niet/nauwelijks 
opgepikt door de Nederlandse media. 

• Op 5 augustus 2021 besteedde de Volkskrantl aandacht aan de 
uitspraken van Roemer van 30 juli. De Volkskrant heeft Roemer gevraagd 
te reageren op de uitspraken, wat zij heeft gedaan middels aan 
schriftelijke reactie aan de krant. Roemer geeft aan het verdriet en de 
woede van de nabestaanden te begrijpen, maar geeft aan: "Ik weiger 
echter Desi Delano Bouterse moordenaar te noemen." Roemer geeft aan 
dat dit te maken heeft met het felt dat Bouterse zelf elke betrokkenheid 
bij de moorden ontkent. Ook ziet Roemer Bouterse als iemand die het is 
gelukt "ondanks massieve tegenwerking een dekolonisatieproces op gang 
te krijgen dat helaas mijn geboorteland nog meer heeft verarmd, maar 
het bewustzijn van onze burgers enorm heeft verrijkt." 
De Volkskrant haalt ook een uitspraak van Roemer aan die zij vorig jaar 
tijdens de Surinaamse verkiezingen heeft gemaakt. Zij schreef op 
Facebook "diepe vrees" te voelen voor bestuurlijke dominantie door 
"hindoes en moslims". De huidige president van Suriname, Chan 
Santokhi, is Hindoe. In haar reactie aan de Volkskrant schrijft Roemer dat 
Santokhi haar met zijn "multi-etnische coalitie" inmiddels heeft overtuigd 
"dat hij beleid wil ontwikkelen en uitvoeren voor alle etnische en 
religieuze groepen in Suriname". 

• Nieuwsuur heeft in haar uitzending op 6 augustus 20212  ook aandacht 
besteed aan de uitspraken van Roemer. Hierin gaf Roemer telefonisch 
reactie aan Nieuwsuur. Advocaat Gerard Spong gaf aan verbijsterd te zijn, 
en gaf aan een brief te hebben gestuurd aan het Belgische koningshuis, 
waarin hij de Belgische koning oproept de prijs niet uit te reiken aan 
Roemer. 

• Roemer gaf in Nieuwsuur aan bij haar uitspraken te blijven. "Ik vind de 
uitspraak (van de Krijgsraad, red.) heel erg politiek. Men mag theoretisch 
hem verantwoordelijk achten voor wat zijn manschappen hebben gedaan, 
maar dat betekent niet dat hij verantwoordelijk is of dat hij moordenaar 
genoemd kan worden. Ik ben geneigd te zeggen dat hij na zoveel jaren 
geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet voor de 
dekolonisatie van Surinamers." 

• Ook reageerde jurist Lilian Gongalves-Ho Kang You in Nieuwsuur, lid van 
het Comite Herdenking Slachtoffers Suriname, op de uitspraken van 
Roemer. Zij zei geschokt en verbijsterd te zijn door de uitspraken. Haar 
echtgenoot is een van de slachtoffers van de moorden van 8 december. 

• Nieuwsuur gaf aan dat het Comite Herdenking Slachtoffers Suriname een 
brief aan MBVOM, de Taalunie, en u heeft gestuurd, waarin zij een 
dringend beroep op u doen om "openlijk stelling te nemen tegen de anti-
democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen van de laureaat van de 
Prijs der Nederlandse Letteren 2021." Deze brief is vooralsnog noch door 
de Taalunie, noch door het ministerie van OCW ontvangen. 

• Zodra wij de brief hebben ontvangen sturen wij u een voorstel voor een 
reactie. 

Datum 
9 augustus 2021 

1  Surinaamse auteur Roemer blijft Bouterse steunen: '1k weiger hem moordenaar te noemen' I De Volkskrant 

2 https://nos.nlinieuwsuuriartikel/2392926-astrid-roemer-moet-Drijs-der-nederlandse-letteren-niet-
krijgen   
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Reacties Taalunie, voorzitter jury PNL 

• De Taalunie heeft op 6 augustus al een (met OCW en Vlaanderen 
afgestemde) reactie gestuurd aan Nieuwsuur (bijlage), waarin zij 
aangeven kennis te hebben genomen van de uitspraken van Roemer. 
Daarin staat onder meer "Wij benadrukken dat de Prijs der Nederlandse 
Letteren auteurs van belangrijk, oorspronkelijk in het Nederlands 
geschreven literair werk onderscheidt. De prijs wordt toegekend voor het 
gehele oeuvre van een schrijver in de genres poezie, proza en/of drama. 
Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking 
genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. 
De jury heeft de prijs toegekend omdat Roemer met haar romans, 
toneelteksten en gedichten een unieke positie bekleedt in het 
Nederlandstalige literatuurlandschap." 

• De voorzitter van de jury van de PNL 2021, Yves T'Sjoen, liet via de 
Taalunie weten dat "uitsluitend literair-esthetische argumenten hebben 
geleid tot de voordracht van Astrid Roemer als laureaat van de PNL". 

• De Taalunie heeft ook contact opgenomen met Roemers uitgeverij 
Prometheus "om na te gaan of het zinvol is om met Astrid Roemer in 
contact te treden over haar uitspraken over Bouterse en de samenleving 
in Suriname (...)" 

• 5.1/2.i 

Datum 
9 augustus 2021 

• Nieuwsuur heeft op 9 augustus om uw reactie gevraagd via directie 
COM. 

• De post in Paramaribo heeft laten weten dat de oproep van Gerard 
Spong flink is opgepikt door de Surinaamse media, 5.1/2.a 

De Taalunie hoopt op korte termijn (op z'n 
vroegst 10 augustus in verband met de Surinaamse feestdag Dag der 
Inheemsen op 9 augustus) een reactie te ontvangen van de Surinaamse 
ambassadeur in Den Haag. 

Voor input op een mogelijke reactie van u neemt directie IB contact op met 
BZ over het formele kabinetsstandpunt ten aanzien van Desi Bouterse. 
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Van: 
Mn: 

Onderwerp: 	FW: Nieuwssigna 	Prijs 	 - Astrid Roemer MPLetteren 
Cc: 

Datum: 	woensdag 11 augustus 2021 12:25:02 

Dag 

Ter informatie een bericht vanuit COM over hoe het besluit van het CvM Taalunie over het 
annuieren van de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren is geland. Het lijkt dus goed te 
zijn geland, dus dat is positief. 

Groet, 

Van: 	 111111111@minocw.ni> 
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 11:36 
Aan: 	 1111111.11111@minocw.n1>; 
11111.11111111@minocw.nl>; 
Onderwerp: FW: Nieuwssignalering Prijs der Nederlandse Letteren - Astrid Roemer 

Hi alien, 

Dank voor Julie snelle medewerking van gisteren. Is volgens mij mooi geland, hierbij de 
nieuwssignalering over de prijs van onze analisten. 

Groeten 

Van: 
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 10:57 
Aan: 	 MEM 	 Pminocw.nb; 

rE:ninocw.nl> 
CC: 	 1111111Pminocw.nl> 
Onderwerp: Nieuwssignalering Prijs der Nederlandse Letteren - Astrid Roemer 

Hoi 	en 

Ik heb zojuist een nieuwssignalering over de prijs van de Nederlandse Letteren gemaakt 
en in de OCW Nieuwsapp gezet: https:llocwnieuws.nlithemajl.5janalyses/460  

Samenvatting: 

a Er is veel media-aandacht voor schrappen van de officiele uitreiking van de Prijs 
der Nederlandse Letteren aan Astrid Roemer. 

• De uitspraken van Roemer zetten kwaad bloed in de Surinaamse gerneenschap. 

• De meeste reacties op social media zijn positief over het niet doorgaan van de 
uitreiking. 
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• De Dagelijkse Standaard en enkele twitteraars zijn kritisch over het Comite omdat 

Roemer de prijs wel krijgt. Ze zou volgens sommige de prijs alleen krijgen omdat 

ze 'de juiste kleur heeft'. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: 	• Roemer 
Datum: 	woensdag 11 augustus 2021 10:09:26 
Bijiagen: 	5nciall ink I inkerlin 32x37 b9210M3-7761-40ad-8cre-?fab4f37b680  

Social! ink Twitter 32x32 8e34f-6d4c-44d2-965b-c.58c473aad03.png 
SocialLink Facebook 32x32 d9347cee-3e1d-4ba6-8a86-c.359b17614e5.,png 

Dankjewelill. Heb deze ook nog even gedeeld met MOCW. 

Op 11 au . 2021 om 09:49 heeft 
@minocw.nl> het volgende gesc even: 

Goedemorgen, 

Ter info stuur ik jullie het volgende nog door, dat ik deze ochtend heb ontvangen 
van 	 van de Taalunie. Het is een kort radiofragment waarin 

reactie geeft op de beslissing. 
https://radiotbeiluister/select/de-ochtend/dan-toch-geen-ceremonie-voor-astrid- 
roemer-voor-prijs-der-nederlandse-letteren-literaire-kwatiteiten-blijven-overeind 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 09:03 
Aan: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nt>; 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Astrid Roemer 

lk heb vanochtend in de Ochtend (radio 1 - 9.45u) een korte toelichting gegeven. 

Met vriendelijke groeten, 

Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
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2501 HN Den Haag 
Nederland 

www.taalunie.org  

<SocialLink_Linkedin_32x32_b92f0ed3-7261-40ad-8cce-2fab4f37b680.png> 

<Social Link_Twitter_32x32_8e6f534f-6d4c-44d2-965b-c58c473aad03.png>  

<SocialLink Facebook 32x32 d9347cee-3e1d-4ba6-8a86-
c359b17614e5.png> 
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Yaw 	Lterat3Aw ViamIderen  
Arec 
Ondenwerix 	empup Nadel/ridge Leitoon wordt geannufaerd 
Datum: 	wows* 11 auguituo 2021 15:30:11 

Geen albeeklingen? 
Viebatteie 

Beste 

Een tijdje geleden ontving u van ons 
een uitnodiging voor de plechtige 
uitreiking van de Prijs der 
Nederlandse Letteren aan mevrouw 
Astrid H. Roemer. De uitreiking zou 
op dincdag 12 oktober plaatsvinden 

34' 

De uitnodiging voor de 
uitreiking vervalt dus. 



De Taalunie is de beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands. Zij ontwikkelt en stimuleert beleid voor het 
Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. 

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, 
uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de 

verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland 

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de 
Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, 

uitgevers en organisatoren. Daamaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen 

van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen been to kijken 
en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief 

boekenaanbod. 

Literatuur Vlaanderen 

Generaal Van Merlenstraat 30 

2600 Antwerpen 
info@literatuurvlaanderen.be  

Uitschrijven 
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Hier stond overdracht in kader van Woo-afhandeling 

Van: 
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 16:19 
Aan: 	 11111111@minocw.nk 
CC: 	 1.1111111111@minocw.n1>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

111111111111@minocw.nl> 

Beste collegass, 

Bijgaande reactie of een jets andere versie komt in VK en Trouw als reactie op artikelen. 

Onze minister is via het comite van ministers betrokken geweest bij de toekenning van 
de prijs aan Astrid Roemer, zo gaf de Taalunie aan. 

Ook is hen gevraagd om op camera te reageren in Nieuwsuur vanavond, maar dat doen 
de ondertekenaars niet. 

Laat graag weten of jullie dit hebben ontvangen of nog verder jets nodig hebben voor 
eventuele woordvoering. 

Met vriendelijke groet, 

iredie 

Van: 
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 16:15 
Aan: 	@taalunie.org'1111111111@taatunie.org> 



Onderwerp: FW: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

Geachte heer 

Hiermee geef ik aan kennis te hebben genomen van uw bericht. 

Met vriendelijke groet, 

Directie internationaal Beleid 

Van: 	 <Ptaalunie.org>  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 15:07 
Aan: 	 <Pminocw.nl>  
Onderwerp: FW: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

Geachte, 

Is het mogelijk deze dringende mail en het bijgevoegde document voor te leggen aan 
aub? 

Vriendelijke groeten, 

Paleisstraat 9 
2514 JA Den Haag 
Postbus 10595 
2501 HN Den Haag 
Nederland 

www.taalunie.orq 



Van: 
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:46 
Aan: 	 <Ptaalunie.org>; 

MPliteratuurvlaanderen.be>; 	 <=Pletterenfonds.ni>; 
Ptaalunie.org>; 	 Mfttaalunie.org>;  

	

getterenfonds.nr <Pletterenfonds.n1>; 	@letterenfonds.nr 
111=Pletterenfonds.n1>; 	 @minocw.nr <11 Pminocw.n1>; 

MIII=Pvlaanderen.be>; 	 < IPminocw.nl>  
CC: 	 MPtaalunie.org>  
Onderwerp: Ontwerp van reactie op uitspraken Roemer 
Urgentie: Hoog 

Dag alien, 

Hierbij een eerste aanzet tot een gezameniijke schriftelijke reactie van de Taalunie, Literatuur 
Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds op de volgende vragen van de Volkskrant, Trouw 
en Nieuwsuur: 
- een reactie van de Taalunie op de uitspraken van Roemer die Bouterse lof toezwaaien. 
- Wat vindt de Taalunie hier nou van en heeft het gevolgen voor de uitreiking van de Prijs der 
Nederlandse Letteren? 
- Zijn er wellicht meer genodigden die net als 	 hebben aangegeven niet meer naar 
de prijsuitreiking te komen? 

Graag jullie aanvullingen, bemerkingen of correcties. 

Indien mogelijk wil ik ernaar streven de schriftelijke reactie vandaag nog te bezorgen aan de 
kranten. 

Dank en groeten, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	: 	2 > PNL 
Datum: 	woensdag 14 september 2022 17:29:51 
Bijlagen: 	inlage002jP0  

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ' 	 ft 	@minocw.nl> 
Datun!MillinPr 2022 om 16:21:51 CEST 
Aan: 	 ft 	@minocw.nl> 
Onderwerp: mail 2 

Van:■ 	MI„ @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 17:29 
Aan: 	11111M@minocw.nl> 
Onderwerp: rondje Suriname 

Hoi 

van BZ en". 
ook gemaild maar 

lk heb even een rondje Suriname gebeld: 
van de NL ambassade. Contacten tussen deze drie zijn goed. 

geen reactie gekregen. 

Uit gesprekken met BZ kwam dat het bezoek, omdat het een werkbezoek is, door de Surinaamse 
ambassade in NL wordt georganiseerd. 

Zoals het er nu naar uit ziet komt 
nog een keer. 

niet mee naar NL. 	checkt 

heeft i.s.m.1111 een bijdrage m.b.t. ICB aangeleverd en daarvan zijn twee korte punten 
meegegeven aan- toegenomen belangstelling voor Suriname in NL en dat Suriname een 
prio-land is in ICB-kader. 

Mogelijk vindt — op suggestie van BZ — s avonds nog een event plaats in Beeld en Geluid Den 
Haag (oude PTT-gebouw) waar dan ook MBHOS zou spreken (ons wel bekend). 5.1/2.i & 

5.2/1 - input 
spreektekst 

1111111.1111111111111111111111. Mocht jii daar nog een functie voor OCW zien dan zouden we 

dat moeten inventariseren en bij BZ moeten nagaan of dat opportuun is. OCW onderwerpen 
raken echter niet aan de kern van dit bezoek. 

De recente ontwikkelingen rond mw. Roemer zijn door (de omgeving van) Santokhi niet 
opgepakt. Zij Iijken de beroepszaak van Bouterse of te wachten en tot die tijd geen uitspraken te 
willen doen. In Suriname zelf reageren voor- en tegenstanders van Bouterse (via Facebook) langs 



de te verwachten lijnen. Maar verder geen grote ophef. 

BZ is op de hoogte van de twee cultuurmissies die op handen zijn: Amsterdam einde jaar en 
mogelijk begin volgend jaar.III geeft aan dat de missies bewust gescheiden worden 

gehouden. 

Er zijn bij de post en bij BZ geen geluiden bekend vanuit Suriname over wens om nu 
samenwerking op onderwijs/ taalgebied te intensiferen. Mocht dat opkomen dan kan — aldus BZ 
— dit wellicht opgepakt worden in het kader van de voorbereiding van de reis van 

Tot zover. 

<!—[if !vm1]—><!—[endifl--) 
Coordinator Internationale samenwerking 

Ministerie van Onderwils, Cultuur en Wetenschap 
Directie international Beleid 
Rijnstraat SO I Postbus 16375 12500131 Den Haag 

tel: 
e-mail:11111.11.1aoiaoczni 



[10-08-2021 14:00:35] 	: Berichten en gesprekken worden 

end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, 
zelfs WhatsApp niet. 
[10-08-2021 14:00:35] 	: Met wie had je contact in Vlaanderen? 
Want mijn contactpersoon was nog niet op de hoogte 
[10-08-2021 14:02:12] 	: Ik hoorde het via de Taalunie, 

heeft contact gehad met 
van Jan Jambon 

[10-08-2021 14:06:00] 	: Top, dank! 
[10-08-2021 14:06:30]  	: En begrijp ik goed dat MOCW vanavond bij 
Nieuwsuur gaat zitten? Dat kon m'n Vlaamse contactpersoon dan wel weer zeggen 
door een mail vanuit de Taalunie 
[10-08-2021 14:07:19] 	: Nee die zit niet bij nieuwsuur, ze 
willen een reactie. Die gaan we schriftelijk geven 
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[10-08-2021 14:08:28] 
[10-08-2021 14:10:05] 

[10-08-2021 14:41:26] 
[10-08-2021 14:49:01] 
[10-08-2021 14:49:06] 

[10-08-2021 14:51:19] 
bijpraten 
[10-08-2021 15:04:18) 
[10-08-2021 15:12:13] 

5.1/2.i&5.2/1-inputspreekt 
[10-08-2021 15:12:48] 

[10-08-2021 15:13:01] 
[10-08-2021 15:13:28] 
doen hoor ik het graag! 
[10-08-2021 15:29:47] 

woordvoerder die je spreekt ook 
minister in t CvM. 

[10-08-2021 15:30:12] 	 

: Helder. Wil MOCW nog een overleg? 
: Geen idee 
: Nieuwe reactie in je mail 

Ziet er strak uit 6 
: Kan ik nog lets doen? 
: Nee volgens mij niet, ik ga Ingrid zo 

: 5.1/2.i & 5.2/1 - input spreektekst 

: Goed om te horen 
: Dank voor alle moeite 11111! 

Jij bedankt! Mocht ik nog iets kunnen 

: Het lijkt me dat de Belgische 

heeft afgestemd met kabinet van Weyts, de andere 

Dat laat ik even aan hun 
[10-08-2021 15:30:24] 
[10-08-2021 15:41:28] 
aan jou Belgische kant? Ik krijg 

[10-08-2021 15:43:59] 

: Maar dat zou wel mijn gedachtengang zijn 
: 1111, heb jij wellicht nog wat contacten 

woordvoering Jambon maar niet te pakken 
: Misschien via 

mbon)? Ik heb het nummer niet maar de Taalunie wel 

: Ga ik achteraan 
: Thanks 

: Was benieuwd of die (belangrijke) input 
en hoe t verder staat in t proces 

: Yes is meegenomen 

: Net nieuwsuur reactie gestuurd 
: Zit vanavond in de uitzending 

: https://nos.n1/1/2393392  
: MOCW? 

: Nee 
: Item 

: En heeft MOCW t ook wel gezien? 

van Ja 
[10-08-2021 15:44:15] 
[10-08-2021 15:44:17] 

[10-08-2021 17:53:52] 
vanuit BZ nog was meegenomen 

[10-08-2021 18:00:15] 
[10-08-2021 18:00:24] 
[10-08-2021 18:00:30] 

[10-08-2021 18:03:01] 
[10-08-2021 18:03:09] 
[10-08-2021 18:03:09] 
[10-08-2021 18:03:13] 

[10-08-2021 18:03:17] 
[10-08-2021 18:05:40] 

[10-08-2021 18:05:54] 
	

: Yes 
[10-08-2021 18:06:10] 
	

51/2-1"1111111111111111111111.111111= 



[10-08-2021 18:18:16] 
van BZ 

[10-08-2021 18:24:15] 	: <bijgevoegd: 

00000038-PHOTO-2021-08-10-18-24-14.jpg> 
[10-08-2021 19:08:29] 	: Pittig 
[10-08-2021 19:10:43] 	: Maar prima zo 
[10-08-2021 19:10:48] 
[10-08-2021 19:17:06] 

: Ok, dan Beef ik dat ook terug aan 



heeft het onderwerp gewijzigd naar "Prijs 

: Eensa4  

: Graag ook 
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[09-08-2021 11:26:48] Prijs der NLse Letteren: Berichten en gesprekken worden 
end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, 
zelfs WhatsApp niet. 
[09-08-2021 11:26:48] 

der NLse Letteren" 
[09-08-2021 11:27:53] 	is toegevoegd 

[09-08-2021 11:27:53] 	is toegevoegd 

[09-08-2021 11:27:53] I I I 	is toegevoegd 
[09-08-2021 11:27:12] 1111111 	: Even een app groepje voor snelle 

afstemming. 
[09-08-2021 11:27:31] 
	

: Heel goed! 
[09-08-2021 11:27:43] 
[09-08-2021 11:27:56] 
[09-08-2021 11:28:43] 
	

: <bijgevoegd: 
00000010-PHOTO-2021-08-09-11-28 -43.jpg> 
[09-08-2021 12:08:16] 
	

: Heb M net gesproken. 

[09-08-2021 12:08:34] 
	

: Ik koppel even terug in de Webex waar we 

vanochtend in zaten 
[09-08-2021 12:08:51] 	: Ok, nu? 

[09-08-2021 12:08:57] 	Oui 

[09-08-2021 12:09:16] 
https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?MTID=m5231f75c8fdd76833cc2634167ee  

6a21 
[09-08-2021 13:24:40] 	: MBVOM zit ook in comite van ministers, 
toch? Zo ja dan zou ik voorstellen om nota in afschrift ook naar hem te sturen. 
[09-08-2021 13:25:11] 	: Klopt 
[09-08-2021 13:25:35] 	5.1/2,i 

1111111111111111111111111111 
[09-08-2021 13:26:27] 
	5.1/2.i111.111111.11101111111111.11111111111111 

[09-08-2021 13:26:39] 
[09-08-2021 14:05:06] 
I'll. Ze weet er van 
[09-08-2021 15:09:40] 

lijn is gekomen met de 

[09-08-2021 15:10:30] 

[09-08-2021 15:11:56] 

ontvangen? 
[09-08-2021 16:04:42] 

5.112.i  

in de lijn opnemen, 

: COM meldde zich net dat Nieuwsuur op de 
vraag om een reactie van MOCW op Roemer. WWW:lotiy 

Goed om te weten. 

: Brief van nabestaanden nog niet formeel 

: Neen. Nota bijna klaar hoor. 5.2/1 

. Kan zijn dat het een 
dan moet dat zeker worden meegenomen in de nota 

: Ik heb op de nota gereageerd (zie mail) 
heeft de Taalunie contact gezocht met Roemer zelf. Zo 

op uw verzoek nagegaan zijn of etc 
: Wilde M namelijk nog weten 

: Dank, ik ga het verwerken! 5.1/2.1 

: Dank . Dan: 5.1/2.1 & 5.2/1 - input concepttekst 

nep account is, zo niet 
[09-08-2021 17:54:24] 
maar nog een nabrander: 

niet, dan melden dat we 
[09-08-2021 17:57:01] • 
[09-08-2021 17:57:44] 

[09-08-2021 18:00:14] 



[10-08-2021 10:14:48] 

me goed als onze COM daarna 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

11:16:59] 

11:54:13] 

11:54:55] 

12:12:56] 

12:13:11] 

12:13:15] 

12:13:40] 

13:28:24] 

op Twitter willen zien, dus 
naar 

[10-08-2021 13:30:51] 

Valt er iets op te merken nav dat contact met de uitgeverijen? 

[09-08-202 1 18:45:15] 	: Roemer, bij de les 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/09/roemer-bij-de-les-a4054160  

[09-08-2021 19:09:29] 	: Heb alle feedback verwerkt en de 

takenlijn inmiddels opgestart. Als ik iets vanuit de Taalunie hoor dan laat ik 

dat weten 

[09-08-2021 19:14:39] 	: 6 
[09-08-2021 21:32:29] 	: Stukken doorgegaan in Proza. 

ingeseind. Ik zie dat 	ook in de lijn zit maar die heeft nog verlof. 

411111111111,  kan je 1111 ( 	) inseinen of zij voor haar kunnen 

adviseren? Anders prima om haar uit de lijn te halen. 

Complimenten alien voor goede en snelle actie. To be continued. 

[09-08-2021 21:33:52] 	: 6 
[09-08-2021 23:12:47] 	: Prima! Heb het even aan 1111 voorgelegd. 

[09-08-2021 23:17:28] 	: Super, veel dank! 

[10-08-2021 09:17:25] 	: Dag III1H 5.1/2.1 

[10-08-2021 09:18:12] 
	

: Van contactpersoon bij Taalunie. De 

uitlatingen op Twitter zijn dus ook van haar, 5.2/1 
[10-08-2021 09:27:20] 
	

: Ik stuur eea door van de Tweets 

[10-08-2021 09:27:52] 
	

: <bijgevoegd: 

00000040-PHOTO-2021 	08 10 09 27 52 jpg> 

[10-08-2021 09:27:53] 
	

: <bijgevoegd: 

00000041-PHOTO-2021-08-10-09-27-53 jpg> 

[10-08-2021 09:27:54] 
	

: <bijgevoegd: 

00000042-PHOTO-2021 	08 10 09 27 53 jpg> 

[10-08-2021 09:29:46] 

denk ik bij III. NMI , kan jij even 
krijgen? 

[10-08-2021 09:30:10] 

[10-08-2021 09:32:30] 

[10-08-2021 09:39:00] 

uit de takenlijn gehaald 

[10-08-2021 09:42:24] 

[10-08-2021 10:05:13] 

en alvast een reactie te formuleren 

: Dank! 	vraagt waar nog is. Ligt 

checken hoe we nota snel bij 	kunnen 

: Ik bel 1111 even 

: En haal 	anders uit de takenlijn 

: Kreeg 1111 niet te pakken, dus heb • 

• Top 
: COM adviseert de brief niet of te wachten 

5.1/2.i & 5.2/1 - input spreektekst 

Ze stellen alvast een aantal zinnen op. 

: Top! Neem je ook contact op met BZ? Lijkt 

nog even reactie met COM BZ afstemt 

: Prima 

: Is de nota inmiddels al bij MOCW? 

Bij 

: Nu bij 

: Goed bezig 

: Ik had I net geappt 

Fijn, thanx! 

: MOCW zou graag de reactie(s) van Roemer 

daar maak ik nog een selectie van en die stuur ik 

: Ok 



[10-08-2021 13:31:24] 
	

: Heb zojuist (net als jullie) gereageerd op 

concept-reactie 

[10-08-2021 13:36:03] 	: Heeft ze op Twitter ook nog echt 

uitspraken gedaan over haar standpunt t.a.v. Bouterse en zijn rol bij de 

Decembermoorden? 5.2/1 

[10-08-2021 13:51:56] 	: Update: 5.1/2.i 
, en 5.1/2.a 

. De nota gaat nu versneld naar MOCW 
[10-08-2021 13:52:41] 	: Geeft 	deze laatste info mee bij 

doorgeleiden van de nota? 

[10-08-2021 13:53:01] 	: Yes, heeft contact gehad met 	van 

COM 
[10-08-2021 13:53:23] 	: 5.1/2.a 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

ze vind het 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021 

[10-08-2021  

13:55:23] • 

15:12:54] 

een prettige 

15:13:03] 

15:13:30] • 

15:29:42] • 

15:32:31] • 

17:25:51]  

Eens! 

: Ingrid is helemaal akkoord met de lijn, 

oplossing zo 

: Aldus COM 
: Mooi! 
: Toppie! 

: Fijn! 

: Er komt nu een mail van BZ binnen die ik 

MOCW wel mee zou willen geven bij besluitvorming. 
[10-08-2021 17:26:45] 	: 5.2/1 

[10-08-2021 17:27:01] 

[10-08-2021 17:27:10] 

[10-08-2021 17:28:06] 

van COM met de vraag 
overleg met 

[10-08-2021 17:28:18] • 

gecommuniceerd ! 

[10-08-2021 17:29:01] • 

punten van BZ mee moeten 

[10-08-2021 17:29:27] 

[10-08-2021 17:34:35] 

Krijg m niet to pakken maar blijf 

[10-08-2021 18:02:52] 

[10-08-2021 18:03:32] 

[10-08-2021 18:05:46] 

Letteren voor schrijfster 

https://nos.n1/1/2393392  

[10-08-2021 18:06:19] 

[10-08-2021 18:22:23] 

00000084-PHOTO-2021 08 

[10-08-2021 18:23:16] 
	

5.2/1 
[10-08-2021 18:23:57] 
	

: 5. 
[10-08-2021 18:37:40] 
	

: Haha 
[10-08-2021 18:38:22] 
	

: 5.1/2.a 

: Er is nog niets gecommuniceerd toch? 

: Stuur mail nu door. 

: Heb de mail net doorgestuurd naar 

of dit is meegenomen. 	had eerder deze middag 

MOCW hierover, daar ging mijn bovenstaande bericht over. 
: Er is naar mijn weten nog niet iets 

: Fijn! Want ik vind eigenlijk wel dat we 

nemen in de overweging 

: Kun je 	ook nog even bellen? 

: Eens dat we die punten moeten meenemen. 

wel proberen. 

: Input van BZ is meegenomen 

: Aldus COM 
: Geen uitreiking Prijs der Nederlandse 

Astrid Roemer 

: Zojuist op de NOS site. 

: <bijgevoegd 

10 18 22 23.jpg> 



Vanuit whatsapp van Ingrid van Engelshoven: 

10-08-21 

Hi ingrid, ik heb je de nota ter info over dr prijs aan Roemer net 
gestuurd. Misschien dat 	en ik je zo nog even proberen te bellen met de laatste stand van 
zaken. 	kent alle laatste ontwikkelingen 14:19:17 CEST 

29 

Ok , ga lezen 14:21:57 CEST 

de ophef door: 14:28:19 CES 

06-08-21 

1k stuur je ook nog 	a tweets van Roemer in reactie op 

Item Nieuwsuur: Belgische koning moet prijs niet 
uitreiken, nabestaanden zouden dat niet oke vinden (pleidooi Spong). Vraag lijkt nu vooral te zijn: 
wel of niet laten doorgaan van uitreikingsceremonie. Aan het eind werd gezegd dat de 
nabestaanden MOCW oproepen om uitspraken Roemer te veroordelen. Dit op basis van versiag 
door-, ik zit nog in__. Maar ik neem aan dat jij ook niet gezien hebt, dan ben je 
enigszins op de hoogte! 21:55:18 CEST 07-08-21 

Ik heb je in mail ter info nog wat achtergrond gestuurd 
over Prijs der Nederlandse Letteren. 11:14:01 CEST 17-08-21 

11-08-21 	 Algemeen secretaris van de Taalunie heeft vanochtend 
op radio 1 in Belgie toelichting gegeven op de afgelasten van de prijsuitreiking. 
https://radio1.beiluister/select/cle-ochtendidan-toch-geen-ceremonie-voorastrid-roemer-voor-
prijs-der-nederlandse-letteren-literaire-kwaliteiten-blijvenovereind  10:08:46 CEST 

06-08-21 Weet jij of de jury Vd prijs voor de NL letteren gaat reageren op ophef Roemer? 
22:44:41 CEST 	 77.61 KB 22:56:28 CEST 



ren en het Nederiands Letterenfonds hebben ats 
Titter 	 isatoren van de Prijs der t earrl 	a Letteren kernisgenomen van 

stanccrnter clue de unseat van cirt jeer, A 	Roemer, ingenomen heeft op 
book ten 	 'en van de voomiallige Suriname president Desire Bouterse. 

Wij benadrukken dat de Pitis der Nederiandse Letteren amateurs van belangrijk,  
oorspronkelijk in het Nederfands geschreven literair welt onderscheidt. De prijs worth 
toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres podzie, proza en/of 
drama. Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking genomen bij 
de beoordeling van hun oeuvre. 

De jury heeft de prlis toegekend 	end Roemer met haar romps, 
toneetteksten en gedichten een unkrke 	bekleedt in het Necieriandstalige 
riteratuurlandschap. 

=karate 

'teratuur Maarsderen 

Nederlands Letterenfonds 

KB 	 22-56. CEST 

Dit is hun reactie op vragen van trouw en Volkskrant. Ze wilden 
nlet op camera bij Nieuwsuur. 22:56:32 CEST 

06-08-21 

Artikel van gisteren. Vanavobd aandacht in Nieuwsuur. 	haakt COM 
aan (via 1B). 
16:20:10 CEST 

16:20:39 CEST 

Prijs ligt bij samenwerking Letterenfonds en Taalunie. 
16:21:00 CEST 
Zag het bericht.111111111.11111111111111111111= 
16:27:16 CEST 

Ik zle net dat er contact Is met 	nu. Hoe sta jij er verder in mbt de 
opmerkingen over Bouterse?  

11111111111111111 
16:28:24 CEST 



16:30:16 CEST 

5.2/1 
16:30:34 CEST 

Ok! 
16:30:52 CEST 
52/1 
16:31:31 CEST 

Eens 
16:32:45 CES 
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