Jaarverslag 2019
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He started searching for her in the crowd. Through all that rain, he wanted to tell her that her
face is the shadow of the city, sad, a dormant turtledove on the rib of a mosque, the scent of
soil at dawn. He wanted to tell her that her face is an empty Damascus night, bathing by the
lights of the sidewalks and the sound of rowdy wheels.
Her face is a laugh, hiding a thousand tales and silences. Her face is a sail, tailing the ships of
souls deeper and deeper. Her face is neither a flower nor a rose, but a pine tree guarding the
essence of life.
He saw her face. He didn't.
It was coffined due to a shot that she couldn’t see, its shadow to shiver, a wandering shot. It
was coffined with her silky scarf.
He wanted to see her face to tell it what he wanted to say. But the scarf alienated it. And the
blood.
He approached his face, but the blood moved it away. He approached, and it went away. He
just wanted to say: ‘Tell me. Tell me about God.’

Dit zijn de slotalinea’s van een kortverhaal van Ahmad Katlesh.
Ahmad verbleef van oktober 2019 tot februari 2020 in de PEN-flat.
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Ten geleide

In januari 2020 ontvingen alle leden van PEN-Vlaanderen de traditionele ‘nieuwjaarsbrief
van de voorzitter’. Deze brief gebruiken we graag als samenvatting van dit jaarverslag:

Ik zal de wereld nooit meer zien van Achmet Altan (De Bezige Bij, 2019) is een
indrukwekkend boek. Altan schreef het vanuit de eenzame opsluiting waarin hij belandde
omdat hij een mening uitte die niet overeenstemt met die van de heersers in Turkije. Het
bijzondere is dat dit gevangenisboek niet deprimeert. Het straffe is dat het - hoewel
geschreven door een auteur die geen internet of bibliotheek bij de hand had - zo veel
eruditie uitstraalt. Merkwaardig is dat ik nog geen enkele lezer ontmoette die het boek maar
niks vond.

Achmet Altan is, samen met de politiek andersdenkende Achmet Sik, erelid van PENVlaanderen. PEN-Vlaanderen heeft in 2019 geen moeite gespaard om Altans boek onder de
aandacht te brengen. Hoogtepunt daarbij was de integrale lezing van het boek op 7
december in boekhandel De Groene Waterman. De warme solidariteit van 30 collega’s die
daar kwamen voorlezen, was beklijvend. Amai.
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PEN-Vlaanderen was meer dan actief in 2019. Opkomen voor vrije meningsuiting is de
kernactiviteit. Opvangen en bijstaan van collega’s die, omwille van wat ze schreven, hun land
moesten ontvluchten is dat evenzeer. Het was goed dat de PEN-flat andermaal asieloord,
schrijfplek en tijdelijke thuishaven voor enkele van hen kon zijn. Tegelijk belette het
hardvochtige Belgische visumbeleid de overkomst van een jonge auteur die in zijn thuisland
in acuut levensgevaar verkeert. Dat visumbeleid is ronduit een schande.

PEN-Vlaanderen bracht het verhaal van schrijvers-die-de-mond-worden-gesnoerd in tal van
scholen, op een tiental podia en in publicaties (o.a. in een paar prachtige katernen in de
Poëziekrant). Briefschrijfacties zorgden voor bijstand in kale gevangeniscellen en voor
ongemak aan diplomatentafels. Op de Dag van de Gevangen Schrijver (15 november) bracht
Free the Word! meer dan honderd mensen samen in de Minardschouwburg om er door te
denken over de bedreigingen voor de vrije meningsuiting, ook in eigen land.

Als voorzitter ben ik meer dan trots op de gedreven vrijwilligersploeg die van PENVlaanderen een van de actiefste afdelingen van de internationale PEN-gemeenschap maakt.
PEN-Vlaanderen rekent en vertrouwt op de voortzetting van de onmisbare morele en
financiële steun van de vele PEN-leden. De nood is groot en lijkt helaas alleen maar groter te
worden; uw lidmaatschap is en blijft broodnodig.

Erik Vlaminck
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1. De Pen-flat in 2019
De werking van de PEN-flat in Antwerpen maakt deel uit van de activiteiten van het ICORNnetwerk. ICORN staat voor het International Cities of Refugees Network en zorgt in
samenwerking met PEN-International voor acute en langdurige opvang van schrijvers in
nood. De PEN-flat wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Universiteit
Antwerpen en de Stad Antwerpen.

1.1.

Wraakroepende visumproblemen

In 2018 nodigde PEN-Vlaanderen de Algerijnse schrijver Anouar Rahmani uit voor een verblijf
in de PEN-flat. Anouar schrijft openlijk over homoseksualiteit en ongelovigheid. Daarom
wordt hij in Algerije vervolgd. Zijn boeken mogen er niet verkocht of gelezen worden. Tijdens
zijn studies rechten aan de universiteit werd hij herhaaldelijk met de dood bedreigd en
lastiggevallen. De Algerijnse overheid beschuldigt hem van blasfemie en heeft een proces
tegen hem opgestart.

Na een eerste visumweigering voor Rahmani vroeg PEN-Vlaanderen voor hem - mede
ingegeven door zijn wens om verder te studeren - een studentenvisum aan. Daartoe werd
een uitgebreide lijst aan documenten en toelatingen verzameld. Daarenboven zorgden
zowel de rector van de universiteit van Antwerpen als de schepen van cultuur van
Antwerpen voor een formele uitnodiging. De dienst Vreemdelingenzaken ontving het
financieel jaarverslag van PEN-Vlaanderen en een document met verklaring voor
tenlasteneming.
Anouar Rahmani onderging allerlei medische onderzoeken om aan te tonen dat hij vrij was
van besmettelijke ziekten, hij vulde verschillende vragenlijsten in die peilden naar zijn
motieven om naar België te komen, hij zorgde voor aanbevelingen van professoren en hij liet
- door een dure beëdigde vertaler - zijn Algerijnse schooldiploma’s vertalen naar het
Nederlands. Hij slaagde voor de toelatingsproef bij Linguapolis voor een taaljaar Nederlands
en hij werd ingeschreven aan de Karel de Grote Hogeschool.
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Enkele weken na de start van het academiejaar in 2019 ontving Rahmani een kort bericht
van de ambassade: zijn visum werd geweigerd. De advocate van PEN-Vlaanderen vroeg de
Dienst Vreemdelingenzaken om een motivering voor deze weigering. Een antwoord op die
vraag kwam er vooralsnog niet.
Na zijn visumweigering ontving PEN-Vlaanderen volgende mail van Rahmani: ‘I know you
decided to help me and you don’t even know me, you're very good and nice people, I love you
and respect you so much, please tell all Pen vlaanderen writers and Belgians that I do
appreciate everything you have tried to help me with, I am really gratefull eventhough I am
so much dispointed and sad, please let's keep in touch maybe they forbided me from going
to Antwerpen but no one can stop me from going there in my imagination, one day I will
write a novel about Antwerpen.’

De beschreven visumproblematiek is niet nieuw; vele Belgische cultuurinstellingen hebben
ermee te maken. Anders dan in een aantal van onze buurlanden bestaat hier geen
mogelijkheid om met een statuut van kunstenaar een visum te verkrijgen. In het geval van
Anouar Rahmani is het wraakroepend dat België de grenzen sluit voor een mens die in acuut
levensgevaar verkeert.

1.2.

Gasten in de PEN-flat

Haile Bizen
Vanaf november 2018 tot begin maart 2019 en van 1 juli 2019 tot 15 augustus 2019 nam de
Eritrese auteur Haile Bizen zijn intrek in de flat. Bizen is dichter, journalist, kunstcriticus en
vertaler. Hij is tevens de voorzitter van PEN-Eritrea, dat vanuit ballingschap opereert.
Voor hij in 2009 zijn thuisland moest ontvluchten, werkte Bizen als redacteur bij het magazine
Hiwyet en bij Hidri Publishers, en was hij jurylid voor Eritrea’s belangrijkste literaire prijs. Na
de publicatie van zijn boek Behind the doors kreeg Haile Bizen in Eritrea het etiket ‘dissident’
opgekleefd. Eritrea staat momenteel bekend als ‘Het Noord-Korea van Afrika’. De media
worden er streng gecontroleerd, bedreigingen en verdwijningen zijn dagelijkse kost. Bizen
werd herhaaldelijk opgepakt, ondervraagd en geïntimideerd. Zijn enige kans op overleven was
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vluchten.
De Antwerpse PEN-flat is voor Bizen een veilige haven en een rustpunt. Telkens wanneer hij
in Antwerpen verblijft, slaagt hij erin om opnieuw te schrijven.

Haile Bizen en Abdelaziz Errachidi

Abdelaziz Errachidi
In april 2019 verbleef de Marokkaanse schrijver Abdelaziz Errachidi in de flat. Errachidi groeide
op in Zagora, nabij de Sahara en woont nu in Agadir. Hij schreef vijf romans waarmee hij talloze
prijzen in de wacht sleepte. Voor De kindertijd van een kikker (2005) ontving hij de Le Prix de
l’Union des écrivains du Maroc, voor Nomads on the Cliff (2006) de Acharka Arabic Prize en
voor Sinbad van Sahara (2014) de Ibn Batouta Prize. Hij ontving tevens de Sakyat Essaw-prijs
voor zijn kortverhaal De mand met kleuren (2006).
Opgegroeid aan de rand van de woestijn schrijft Errachidi over het spanningsveld tussen
woestijn en oase, en hoe boeren en nomaden met elkaar omgaan. Ook in zijn volgende roman
zoekt hij dat spanningsveld op en schrijft hij over water als levensbron, over mythe en traditie,
en over de plaats van de nomade in een 21ste-eeuwse, geglobaliseerde wereld.
Een jaar lang heeft Errachidi Zuid-Marokko bereisd om materiaal te verzamelen. Met dat
materiaal ging hij in de PEN-flat aan de slag.

Paulo Teixeira
In mei 2019 was de Portugese dichter Paulo Teixeira te gast. Tijdens zijn verblijf werkte hij aan
zijn poëtisch dagboek Tegen de tijd en schreef over de stad Antwerpen en zijn bewoners.
Teixeira schreef twaalf dichtbundels, en sleepte er de Inapa Grand Prize, de PEN Poetry Club
Award en de Eça de Queirós Prijs van Lissabon mee in de wacht. Zijn bundels verschenen in
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Franse en Duitse vertaling. In het Nederlands verschenen gedichten van zijn hand op de Poetry
International-website en in het literair-culturele tijdschrift DWB.
In opdracht van Het Beschrijf schreef hij het gedicht ‘drasland & herinnering’ voor het Vers
Brussel/Vers Bruxelles-project dat door kunstenaar Filip Van Dingenen als een brug werd
vormgegeven in het Moeras van Ganshoren.

Paulo Teixera en Ahmad Katlesh
Ahmad Katlesh
Van oktober 2019 tot februari 2020 betrok Ahmad Katlesh de flat. Katlesh is een Syrische
auteur, journalist en stemartiest die in Duitsland woont.
Ahmad Katlesh publiceerde kortverhalen en twee dichtbundels. Zijn eerste boek was een
collectie kortverhalen dat in 2011 in Syrië werd gepubliceerd met als titel Dit marmer is
gebarsten. Een van de verhalen werd bekroond met de Verhalenprijs van de Palestijnse
Auteursvereniging.
In 2012 vluchtte Katlesh naar Jordanië waar hij in 2013 zijn tweede dichtbundel uitbracht: De
smaak van Bab Sharqi. In Jordanië werkte hij niet alleen als auteur, maar ook als journalist en
redacteur voor verschillende media en publicaties.
In 2015 richtte hij een Arabisch literatuur-audioplatform op met de naam Tiklam, dat dit jaar
meer dan 6 miljoen keer op SoundCloud werd beluisterd. Het kanaal bevat ook literatuur uit
verschillende culturen en talen vertaald in het Arabisch. Katlesh licht toe waarom hij dit deed:
“Ik geloof dat audioteksten luisteraars en lezers kunnen aanmoedigen om de tekst dieper te
lezen. Een audiotekst biedt ook een soort esthetisch element waardoor de luisteraar de tekst
beter kan appreciëren”.
In november 2017 kwam hij met een beurs van de Heinrich Böll Stichting naar Duitsland. Daar
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heeft hij o.a. een bloemlezing van 20 Syrische dichters samengesteld met de titel Syrische
poëzie in ballingschap.
Ahmad Katlesh is een man die alles lijkt aan te kunnen. Hij schreef een toneelstuk voor een
kindervoorstelling, nam deel aan een grootschalige dansvoorstelling Ich Die Andern en gaf een
workshop verhalen vertellen voor Arabische en Duitse kinderen. Hij werkte samen met een
Duitse performance artist aan Push, een audiovisuele live voorstelling met Arabische en Duitse
poëtische teksten en moderne dans. Push werd voorgesteld bij de Centennial-viering van
Heinrich-Böll in Duitsland.
Dit jaar kreeg Katlesh een beurs van The Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) om zijn
onderzoek voort te zetten rond “Geluid als een middel in moderne Arabische poëzie”.
In Antwerpen heeft Katlesh gewerkt aan het manuscript voor zijn eerste roman.
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2. PEN-Auteurs
PEN-auteurs zijn auteurs van buitenlandse origine die - omwille van vervolging of
onmogelijkheid tot publiceren in hun thuisland - in België een bestaan opbouwen. Bedoeling
is om deze auteurs te introduceren in de Vlaamse literaire wereld. Hiermee schrijven we ons
in in de ‘Make Space’-campagne van PEN International. Deze meerjarige campagne heeft als
doel om ‘displaced writers’ actief te laten participeren in de literaire omgeving waarin ze
terecht komen.
PEN-Vlaanderen werkte in 2019 samen met 9 PEN-auteurs, die prominent op de website
worden geïntroduceerd.

2.1.

Op tal van podia

In 2019 werd besloten om de activiteiten met PEN-auteurs niet langer onder de noemer
PEN-Polyfoon te verenigen. Ook werd het literaire programma Oorden & Woorden
stopgezet.
Er werd expliciet voor gekozen om de PEN-auteurs zoveel mogelijk te integreren in
bestaande literaire programma’s. Omdat dit de PEN-auteurs dichterbij de literaire wereld
brengt, omdat ze via die podia een ruimer publiek ontmoeten, maar bovenal omdat PENauteurs in de eerste plaats auteurs zijn, met een literaire staat van dienst, voor wie het label
‘vervolgd’ een weinig relevante reductie is. Literair delen ze mogelijk meer met Vlaamse
collega’s dan met elkaar.
De nieuwe opzet biedt tal van mogelijkheden. Een aantal organisatoren bood de PENauteurs in 2019 een podium waar ze zich tot het publiek konden richten op een manier die
ze zelf kozen – niet langer beperkt door een bestaand format. De reacties waren lovend.
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Boekhandel Het Voorwoord (Heist-op-den-Berg) vierde zijn tienjarig bestaan met een reeks
van literaire avonden. PEN-Vlaanderen vormde een vast onderdeel van het programma
‘Tussen de Letters’ waarin viermaal een PEN-auteur het woord kreeg. Een bijzondere
ervaring voor het publiek en voor de auteurs, die na afloop bij een glas spontaan met elkaar
in gesprek gingen.
Het Betere Boek (Gent) gidste het publiek in 2019 rond de Middellandse zee aan de hand
van literatuur. Op het uitgebreide programma stonden niet alleen de PEN-auteurs Hoshang
Ossi en Fatena Al-Ghorra, maar ook PEN-bestuurslid Rachida Lamrabet, oude PEN-getrouwe
Ghayath Almadhoun en bestuurslid van PEN International: Burhan Sönmez.

Burhan Sönmez in gesprek met Rachida Lamrabet op het Betere Boek
Hoshang Ossi mocht in opdracht van Passa Porta in Brussel een lezing geven en was
eveneens te gast op het Septemberfestival van de School van Gaasbeek.

Hoshang Ossi in Gaasbeek
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2.2.

Focus op erelid Ahmet Altan

Begin mei verscheen bij De Bezige Bij Ik zal de wereld nooit meer zien, een indrukwekkend
relaas dat Ahmet Altan vanuit zijn gevangeniscel schreef. PEN-Vlaanderen heeft er zich ten
volle voor ingezet om dit boek onder de aandacht te brengen en zal dat ook in 2020 blijven
doen. Mede dankzij de inspanningen van PEN-Vlaanderen haalde het boek in Vlaanderen
hoge verkoopcijfers.

Om dit prachtige boek te promoten werden ‘lege stoel-lezingen’ georganiseerd. Centraal op
het podium stond telkens een lege stoel, symbolisch de stoel van Ahmet Altan. Naast of
achter die stoel stond iemand die fragmenten uit het boek voorlas.

Een greep uit de activiteiten die PEN-Vlaanderen in 2019 ondernam om Altans boek via ‘lege
stoel-lezingen’ in de kijker te zetten:
•

Op 9 mei vond in Boekhandel De Zondvloed te Mechelen een druk bezochte
boekpresentatie plaats.

•

Op 12 oktober vond in Vilvoorde de Nacht van de Vrijdenker plaats. Namens PENVlaanderen sprak Ellen Van Pelt er over literatuur en censuur en las ze voor uit
Ahmet Altan.

•

Op 15 november las acteur Dirk Roofthooft op indrukwekkende wijze passages uit
Altans boek tijdens het programma Free the Word! dat in de Gentse
Minardschouwburg plaats vond.
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•

Op 16 november begeleidde PEN-Vlaanderen tijdens de algemene vergadering van
het Vermeylenfonds in Brussel voor een tiental vrijwilligers een ‘Ahmet Altan
workshop’. Deze vrijwilligers engageerden zich om in de loop van 2020 tijdens
activiteiten van het Vermeylenfonds ‘lege stoel-lezingen’ te houden.

•

Het Kaaitheater in Brussel nodigde PEN-Vlaanderen uit om in het kader van Fair
Saturday van 28 tot 30 november aan de hand van een tentoonstelling de auteur in
gevangenschap het woord te geven. Ook hier voerde Ahmet Altan de boventoon.

•

Op 7 december werd in Boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen een heuse
voorleesmarathon georganiseerd. Tussen 13u en 18u werd de integrale tekst van Ik
zal de wereld nooit meer zien voorgelezen door niet minder dan 30 Vlaamse auteurs
die allemaal belangeloos hun medewerking verleenden.

•

Op 18 december was de ‘lege stoel’ prominent aanwezig in het programma
Aanbevelingen voor een nog beter leven van Behoud de Begeerte in de
Permekebibliotheek in Antwerpen.

•

Bovendien werd tijdens tal van schoollezingen (zie verder in het verslag) aandacht
besteed aan Ik zal de wereld nooit meer zien.

Onze stafmedewerker Natalie Ariën ging in de lente naar Istanboel, waar ze deel uitmaakte
van een PEN-delegatie die een proces bijwoonde van Turkse auteurs en journalisten in de
gevangenis. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om de partner en de broer van ons erelid
Ahmed Altan op te zoeken, en een gesprek met hen op te nemen met een camera. Deze
getuigenissen ging viraal op sociale media, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. De
gesprekken zijn te bekijken op de PEN-website (https://penvlaanderen.be/pen-vlaanderensprak-met-de-vrouw-en-de-broer-van-ahmet-altan/).
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2.3.

Poëziekrant en Akrostiç

Dankzij een goede samenwerking met Poëziekrant kon PEN-Vlaanderen de aandacht
vestigen op het werk van twee PEN-auteurs. In het eerste nummer van 2019 werd de poëzie
van de Syrisch-Koerdische auteur Hoshang Ossi in de kijker gezet, in het decembernummer
was het de Eritrese dichter Haile Bizen die voor het voetlicht trad.

PEN-Vlaanderen ging in 2018 een ad-hocsamenwerking aan met het Vlaams-Turkse literair
tijdschrift Akrostiç. PEN-bestuurslid Rachida Lamrabet was gastredactrice voor de
samenstelling van een themanummer over censuur. Naast een aantal PEN-leden zorgde ook
dichteres Müesser Yeniah (zij verbleef in oktober 2018 in de PEN-flat) voor bijdragen in het
nummer.
PEN-Vlaanderen was tevens partner (ook financieel) voor de feestelijke voorstelling van het
nummer in de Hendrik Consciencebibliotheek in Antwerpen in februari 2019. Ook daar was
Müesser Yeniah van de partij.

2.4.

Schoollezingen

PEN-Vlaanderen vindt het belangrijk dat jongeren in contact komen met de problematiek
van vervolgde en gevluchte auteurs enerzijds, en vraagstukken over censuur en vrije
meningsuiting anderzijds. Daartoe wordt een specifieke format van schoollezingen
aangeboden: een Vlaamse auteur geeft een duolezing met een PEN-auteur.

In 2019 gingen scholen uit Antwerpen, Lommel, Lokeren, Temse, Aarschot, Elsene en
Mortsel op het aanbod in. Er werden in totaal 13 duolezingen georganiseerd. De lezingen
werden gegeven door Fatena Al-Ghorra, Hilde Keteleer, Abduallah Maksour, Ellen Van Pelt,
Rachida Lamrabet, Majid Matrood, Peter Theunynck, Erik Vlaminck en Nisma Al Aklouk.

In het kader van het scholierenprogramma op de Boekenbeurs in Antwerpen gingen Fatena
Al-Ghorra, Nisma Al Aklouk, Hoshang Ossi en Ahmad Katlesh in gesprek met leerlingen en
leerkrachten.
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Ahmad Katlesh en Nisma Al Aklouk in geanimeerde gesprekken met leerlingen

Nisma Al Aklouk en Peter Theunynck introduceerden in november de PEN-werking bij een
veertigtal begeleiders van de SamenLezen-programma. Zaad op vruchtbare bodem.
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3. Free the Word!
In 2018 lanceerde PEN-Vlaanderen in de Antwerpse Arenbergschouwburg de manifestatie
Free the Word! Tal van PEN-centra over de hele wereld organiseren onder deze noemer een
activiteit. Ook PEN-Vlaanderen sluit zich bij deze traditie aan en zet voortaan jaarlijks op 15
november, de Dag van de Gevangen Schrijver, een Free the Word! op de planken.
In 2019 vond in de Gentse Minardschouwburg een zinderend programma plaats waarbij de
inperking van de vrije meningsuiting centraal stond, met Ahmet Altan - vertegenwoordigd
door Dirk Roofthooft - als schrijnend voorbeeld. Ook (en misschien bij uitstek) in de
zogenaamd vrije Westerse cultuur is het duidelijk dat onbegrensde vrije meningsuiting
perverse gevolgen kan hebben. Vraagstelling van het centrale debat (met Anne Provoost,
Ignaas Devisch en Maarten Boudry o.l.v. Walter Pauli) luidde daarom: Kan vrije meningsuiting
de democratie ondermijnen? Het debat en de bijdrage van Kati Verstrepen over het Belgische
visumbeleid zijn te herbeluisteren op de PEN-website https://penvlaanderen.be/dit-was-freethe-word-2019/)
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4. Communicatie
De leden en het publiek goed op de hoogte houden van wat PEN-Vlaanderen allemaal doet en
organiseert, is een belangrijk aspect van de werking van PEN-Vlaanderen. PEN communiceert
actief online, zowel op de eigen website https://penvlaanderen.be als via sociale media
(Facebook en Twitter).

4.1.

Vernieuwde website

In 2019 kreeg de website een stevige make-over met een duidelijke menustructuur en een
aantrekkelijke bewegende header op de homepage waarin de drie meest recente berichten
elkaar afwisselen. Ook werd de werking van bepaalde onderdelen verbeterd en/of
vereenvoudigd.

4.2.

Acties

Elke PEN-flatgast wordt op de website en via sociale media aan het publiek voorgesteld. Van
elke ICORN-gast wordt een korte videoreportage gemaakt die op YouTube wordt geplaatst en
die vervolgens online wordt verspreid.

Berichten op de website of events met PEN-auteurs worden ook altijd op sociale media
gedeeld.

PEN-Vlaanderen stuurt daarenboven een elektronische nieuwsbrief en/of een persbericht uit
voor elk evenement dat het organiseert en telkens wanneer er een belangrijke mededeling
van de internationale PEN-werking te noteren valt. Bij uitzonderlijke gelegenheden wordt een
aparte nieuwsbrief uitgestuurd.

Om de promotie voor Free the Word! 2019 aan te zwengelen werden 2000 postkaartjes
gedrukt met info over het evenement en de auteurs die er optraden. De kaartjes werden op
verschillende locaties verspreid, onder meer op de Boekenbeurs en op Het Betere Boek. De
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promotie voor het event kreeg een extra boost met een speciale nieuwsbrief en betaalde
promotie op Facebook.

Een hoogtepunt in de communicatie van PEN-Vlaanderen was ongetwijfeld het gesprek dat
Natalie Ariën voerde met de partner en de broer van PEN-auteur Ahmet Altan in Istanboel,
naar aanleiding van het proces van Altan. De gesprekken werden gefilmd en op YouTube, op
de website en op sociale media gepost.

Ook de leesmarathon waar het boek van Altan werd voorgelezen werd gefilmd. De

documentaire over deze marathon door Dieter Dedecker staat op Youtube:
https://youtu.be/hnUoLpeerSA

4.3. In de pers

Apache publiceerde een artikel over de moeilijkheden om visums te verkrijgen voor
vervolgde schrijvers: https://www.apache.be/2019/10/31/belgie-faalt-als-toevluchtsoordvoor-schrijvers-op-de-vlucht/

De leesmarathon waarbij op 7 december het boek van Ahmet Altan werd voorgelezen
haalde de journaals op Radio 1. De VRT-website publiceerde bovendien een uitgebreide
reportage die gemaakt werd door Kristien Bonneure:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/07/turkse-schrijver-ahmet-altan-in-de-cel-vlaamseauteurs-lezen-zi/
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5. Het Writers in Prison Committee (WIPC)

Het WIPC is een belangrijk onderdeel van de werking van PEN-Internationaal. De
internationale moederorganisatie selecteert auteurs en journalisten die, al dan niet in
afwachting van een proces, vanwege censuur in gevangenschap verblijven en organiseert email- of schrijfacties voor hen. Sommige acties zijn er louter op gericht om de gevangenen
collegiaal een hart onder de riem te steken, andere willen beleidsmakers beïnvloeden om een
vrijlating te eisen.
In mei stuurden 8 Vlaamse auteurs brieven naar Abdulhamit Gül, de Turkse minister van
justitie, met daarin een oproep tot vrijlating van de Turkse journalist, fotograaf en dichter
Nedim Türfent. De Turkse ambassadeur in België en de Belgische ambassadeur in Turkije
ontvingen kopies van deze brieven.

In juni werden oproepen tot vrijlating verstuurd voor de Irakese auteur Narges Mohammadi.
12 Vlaamse auteurs stuurden brieven naar: Sayed Ali Khameini, Grote Ayatollah, en naar

Hassan Rouhani, president van de Islamitische republiek.

In december werden niet minder dan 166 brieven en mails verstuurd naar Levent Gümrükcü,
ambassadeur van Turkije in België, Michel Malherbe, ambassadeur van Belgie in Turkije en
Abdulhamit Gül, minister van Justitie in Turkije. In deze mails en brieven werd de
gevangenschap van PEN-erelid Ahmet Altan aan de kaak gesteld.

Er werden tevens 40 kerstkaarten naar schrijvers en dichters in gevangenschap verstuurd. Ze

werden beantwoord vanuit Paraguay, Cuba en Eritrea.
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6. Internationale samenwerking en congressen

PEN-Vlaanderen opereert in een internationaal kader en houdt zich daarbij aan de afspraken
en werkwijzen die binnen de moederorganisatie PEN International worden gemaakt.

6.1. Internationaal PEN-congres

Vicevoorzitster Sigrid Bousset en stafmedewerkster Natalie Ariën namen van 30 september
tot 4 oktober deel aan het jaarlijkse PEN-congres dat plaatsvond in Manilla, hoofdstad van de
Filipijnen. Door deelname aan de PEN-congressen kan de werking van PEN-Vlaanderen
worden afgestemd op en ingebed in de globale werking van PEN International, en kunnen
samenwerkingen rond bepaalde actiepunten worden besproken met andere PEN-centra.
Thema van het congres was ‘Speaking in tongues. Literary freedom and indigenous languages’.
De Filipijnen telt 120 talen, en in heel wat landen en culturen is het gebruik van de eigen taal
een vorm van vrije meningsuiting. Dit vormde de rode draad doorheen het congres. Een
vertegenwoordiger van de United Nations gaf hier een verhelderende lezing over. Andere
thema’s die dit jaar aan bod kwamen: gevaren voor de democratie door populisme en
manipulatie van sociale media, hate speech, vrije meningsuiting m.b.t. klimaatproblematiek,
e.a.
Een oude traditie is de ‘empty chair’. PEN-Vlaanderen herstelt die ook op haar vergaderingen.
De lege stoel is een hommage aan de collega’s die afwezig zijn omdat ze vervolgd worden of
vermoord zijn.
Op het programma van de plenaire zittingen stonden officiële procedures, updates van de
tientallen centra, jaarverslagen van de voorzitter, de secretaris, het internationale bestuur, de
penningmeester, het Emergency Fund, en de directeur. Nieuwe bestuurders presenteerden
zich en werden verkozen. Ook werd het verslag van het vorige congres in Pune gepresenteerd,
en kwam er een vooruitblik op de volgende congressen. Daarbij werd speciale aandacht
besteed aan de verjaardag ‘100 jaar PEN’, in 2021. Er wordt een meertalige publicatie
voorbereid alsook een congres in Oxford. Een nieuw centrum, namelijk PEN-Maleisië, werd
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verwelkomd, en politieke problemen rond het PEN-center in Mexico werden toegelicht.
Nieuwe resoluties werden gepresenteerd, zoals het ‘Resolution Manifesto on Democracy of
Imagination’.
Verder waren er vergaderingen van de afzonderlijke Committees, en enkele workshops. PEN
Vlaanderen volgde voornamelijk het Writers in Prison Committee.

6.2. ICORN-congres

Net als PEN International is ook PEN-Vlaanderen gelieerd met het vluchtstedennetwerk
ICORN. In dit kader ging PEN-Vlaanderen een partnerschap aan met de Stad Antwerpen en de
Universiteit Antwerpen. Op die manier werd Antwerpen ICORN-vluchtstad, met de PEN-flat
als ankerpunt.
Van 29 tot 31 mei vond het jaarlijkse ICORN-congres plaats in Rotterdam, samen met een
bijeenkomst van PEN-WIPC (Writers in Prison Committee). Omdat Rotterdam vlakbij is,
konden verschillende bestuurders een kijkje nemen en afwisselend delen van het congres
bijwonen. Tijdens het congres hield PEN-Vlaanderen een aparte bijeenkomst met Passa Porta
en een vertegenwoordiger van de stad Mechelen om de krachten te bundelen rond de 3
ICORN-steden in Vlaanderen (Brussel, Mechelen, Antwerpen) en een gezamenlijke aanpak op
te stellen van de visumproblematiek.
Baseline van het congres in Rotterdam was ‘At home, everywhere’. De organisatie was mede
in handen van het project Verhalenhuis Belvedere. Bijzondere aandacht ging naar de
internationale PEN-campagne ‘Make space’, dat zich toespitst op de inclusie van schrijversnieuwkomers.
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7. In de marge, maar daarom niet minder belangrijk

7.1. Oprichting ICORN Vlaanderen – Brussel
Passa Porta, PEN-Vlaanderen en de opstartende ICORN-werking in Mechelen hebben in het
najaar van 2019 ICORN-Vlaanderen-Brussel opgericht. Op deze manier kan het netwerk van
de deelnemende partners versterkt worden en kan kennis opgebouwd en uitgewisseld
worden. PEN-Vlaanderen engageert zich daarbij om de opstart van een ICORN-residentie in
Mechelen te ondersteunen.
De drie partners in de samenwerking zullen samen ook een dispatching opstarten om de
respectievelijke residenties zo optimaal mogelijk te gebruiken.

7.2. Turkije en Turkse ereleden
Gedurende de voorbije jaren heeft PEN-Vlaanderen zich sterk ingezet om vervolgde schrijvers
in Turkije bij te staan en om de schending van het beginsel van vrije meningsuiting in Turkije
in België onder de aandacht brengen. Het leidde ertoe dat PEN-Vlaanderen in 2018 Ahmet Şik
en Ahmet Altan tot erelid benoemde. Erelidmaatschap houdt voor PEN-Vlaanderen in dat
contact wordt gehouden met de ereleden en dat hen bijstand wordt gegeven wanneer dat
nodig is.
Daarnaast blijft PEN-Vlaanderen de situatie in Turkije op de voet volgen en deelt het berichten
wanneer de overheid er eens te meer de vrije meningsuiting aan banden legt.
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8. Een team dat zich laat omringen

In mei 2019 vond met een afvaardiging van het Vlaams Fonds voor de Letteren (nu
Literatuur Vlaanderen) een visitatiegesprek plaats over de werking van PEN-Vlaanderen. Het
was een dankbaar moment voor het bestuur van PEN-Vlaanderen om zowel good practices
als pijnpunten in de werking te evalueren in samenspraak met een afvaardiging van de
commissie die over de betoelaging voor PEN-Vlaanderen beslist. Het gesprek werd ervaren
als een steunende stimulans om de werking te optimaliseren.
Onze PEN-werking is per definitie een vrijwilligerswerking. Bijstand verlenen aan mensen die
getekend zijn door trauma’s van vervolging, foltering en vlucht heeft ook impact op de
vrijwilligers van het PEN-team; die opdracht mag niet worden onderschat. Daarnaast legt
PEN-Vlaanderen de lat ook hoog voor de activiteiten die het organiseert; een professioneel
niveau is hier altijd het streefdoel.

Om dit alles te bereiken rekent PEN-Vlaanderen op de bijstand, coaching en coördinatie door
een beroepskracht. Dat deze stafmedewerkster, vanwege beperkte middelen, slechts
deeltijds (2 dagen per week) voor PEN-Vlaanderen kan werken beperkt de slagkracht van de
organisatie. Dat desalniettemin een ruim en kwalitatief gevuld werkingsverslag kan worden
voorgelegd, mag op het conto van het hele PEN-team worden geschreven.
In 2019 bestond het PEN-team uit:
•

Fatena Al-Ghorra (ad-hoc bijstand)

•

Natalie Ariën (stafmedewerkster)

•

Dimitri Bontenakel (communicatie)

•

Sigrid Bousset (vice-voorzitster)

•

Patricia De Laet (communicatie)

•

Patrick De Rynck (ad-hoc bijstand)

•

Hind Fraihi (Free the Word! en ad-hoc bijstand)

•

Patricia Jozef (PEN-flat)

•

Rachida Lamrabet (contact ereleden en opvolging Turkije-acties)
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•

Carla Martens (schoollezingen)

•

Carmien Michels (ad hoc bijstand)

•

Lenny Peeters (PEN-flat)

•

Filip Reyniers (penningmeester)

•

Peter Theunynck (WIPC)

•

Ine Van Agtmael (PEN-flat en WIPC)

•

Ellen Van Pelt (PEN-flat)

•

en Erik Vlaminck (voorzitter).

Dit PEN-team vormt tevens de bestuursvergadering van de vereniging. PEN-Vlaanderen is
trots op een bestuur dat in ruime meerderheid uit vrouwen bestaat. Dat de roots van drie
van de bestuursleden in een ander continent liggen is een vanzelfsprekendheid.

PEN-Vlaanderen wil geen eiland in het literaire en culturele werkveld zijn. Samenwerking
met andere verenigingen en organisaties is noodzakelijk en verhoogt permanent de
slagkracht. PEN-Vlaanderen is trots op het brede scala aan partners waarmee in 2019 kon
worden samengewerkt en dankt in dat verband uitdrukkelijk: Antwerpen Boekenstad Akrostiç - Behoud de Begeerte - Boek.be - Boekhandel De Groene Waterman - Boekhandel
De Zondvloed - Boekhandel Het Voorwoord - Elcker-ik - Het Betere Boek - Het Huis van
Herman Teirlinck - ICORN- Joseph Roth Genootschap - Kaaitheater - Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letteren - Literatuur Vlaanderen – Minardschouwburg - Passa
Porta - Pen International - PEN-Turkije - Poëziecentrum - School van Gaasbeek - Uitgeverij
De Bezige Bij - Universiteit Antwerpen – Vermeylenfonds – Vlaamse Auteursvereniging

26

En om af te sluiten: het veelzeggende slot van Ahmet Altans Ik zal de wereld nooit meer zien:
Ik schrijf in een gevangeniscel.
Maar ik ben niet in de gevangenis.
Ik ben een schrijver.
Ik ben noch waar ik ben noch waar ik niet ben.
Je kunt me gevangenzetten, maar je kunt me niet in de gevangenis houden.
Omdat ik, zoals alle schrijvers, over magie beschik. Ik loop met gemak door muren heen.
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