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Politieke lobby krijgt 
vorm
Verzamelde Werken is onder 
andere opgericht om de 
Rotterdamse letterensector 
beter bekend te maken bij de 
Rotterdamse politiek. Daar is 
een politieke lobby voor nodig 
en die begint intussen vorm 
te krijgen. Het bestuur van 
VW heeft inmiddels contacten 
gehad met:

Wethouder Laan van Sport •	
en Cultuur (VVD, gesprek),
Wethouder Louwes van •	
Arbeidsmarkt, Hoger Onder-
wijs, Innovatie en Partici-
patie (D66, openingsavond 
VW),
Jacqueline de Jong (PvdA, •	
Arminius Cultuurdebat),
Anton Molenaar (Leefbaar, •	
Arminius Cultuurdebat) en
Sharida Noormohamed •	
(PvdA, gesprek).

We gaan ook de andere 
partijen in de gemeenteraad 
bezoeken, maar dat wordt na 
de verkiezingen. Bovendien 
hebben we een inventarisatie 
gemaakt van de cultuurpara-
grafen in deze verkiezingspro-
gramma’s. Dat wordt de basis 
voor het verdere gesprek. 
Wanneer eenmaal na de ver-
kiezingen een nieuw college 
van B en W wordt gevormd, 
zal VW met een position paper 
komen waarin de positie van 
de letteren duidelijk wordt 
gemaakt.

De voorlopige uitslag van het 
economisch sectoronderzoek 

blijkt een handig instrument 
om duidelijk te maken hoe 
omvangrijk de letterensector 
in Rotterdam is. Iedereen 
kijkt daarvan verrast op. Niet 
alleen van de cijfers, maar 
ook omdat de letterensector 
de allereerste culturele sector 
is in deze stad die zichzelf in 
kaart brengt (citaat van de 
Rotterdamse Raad van Kunst 
en Cultuur, waar we inmiddels 
ook langs zijn geweest).

Politieke lobby is altijd een 
kwestie van lange adem, maar 
we zijn er van overtuigd dat 
we hiermee een goede bodem 
leggen voor de procedure 
in het kader van het nieuwe 
Cultuurplan, die eind 2014 van 
start gaat. Het doel is verdere 
rampzalige bezuinigingen te 
voorkomen. Inbreng van de 
leden is altijd zeer welkom. 
Heeft u goede contacten in 
de politiek of elders op het 
stadhuis, neem dan s.v.p. gelijk 
contact op met het bestuur!

Spotify-achtige 
boekenmarkt
Twee grote uitgevers, WPG en 
LannooMeulenhoff, beginnen 
een soort Spotify voor boeken. 
De Vereniging van Letterkun-
digen (VvL) waarschuwt voor 
een nieuw initiatief om litera-
tuur net als muziek onbeperkt 
via internet ter beschikking te 
stellen.

Verzamelde Werken heeft zich 
bij die waarschuwing aange-
sloten, omdat de betrokken 

uitgevers niet hebben overlegd 
met de VvL, terwijl dit toch de 
landelijk erkende organisatie 
van schrijvers, dichters en 
vertalers is.

Dit wil natuurlijk niet zeg-
gen dat VW tegen e-books 
zou zijn. Ook over de voorge-
stelde regeling doen we geen 
uitspraak. Maar wel willen 
we dat beroepsorganisaties 
in de letteren serieus worden 
genomen.

VW steunt Donner-
actie
Rotterdam heeft naast de be-
kende literaire kwaliteitsboek-
handels ook behoefte aan een 
breed gesorteerde boekhandel 
van het type Donner. Daarom 
steunt Verzamelde Werken de 
moedige actie van de mede-
werkers van Donner om de 
winkel te redden na het failliet 
van Polare. We roepen de 
leden graag op om een kijkje 
te nemen op de website www.
donnermoetblijven.nl.

Volgende ALV op 15 mei 
2014
Houdt u de datum van 15 mei 
alvast vrij in uw agenda: om 
20.00 uur houden we dan de 
derde ALV van Verzamelde 
Werken, wederom in het 
Goethe Institut, waarvan de 
dames zo vriendelijk en gast-
vrij zijn om ons weer welkom 
te heten.

Colofon
e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken

www.linkedin.com/
groups/Verzamelde-
Werken-5068073

www.facebook.com/
verzameldewerken

@VerzameldeWerke

Agenda
15 mei 2014
20.00 uur
ALV Verzamelde Werken
Locatie:  Goethe Institut, 
Westersingel 9, Rotterdam


