
 

 
15 juni 2015 
 
Geachte collega, 
 
In de voorbije jaren heb je actief deelgenomen aan het project over The Circulation of Dutch Literature 
(www.codl.nl). Daarvoor willen we je nogmaals hartelijk bedanken. Op 28-30 mei hebben we een 
geslaagde derde conferentie gehad in Den Haag. Een verslag hiervan staat op de CODL-site: 
http://www.codl.nl/codl-conference-the-hague-28-30-may-2015. 
 
Het project wordt door NWO gesubsidieerd tot 1 oktober 2015. Graag willen we de resultaten 
ervan bundelen in een boek. In dat boek zou enerzijds plaats zijn voor meer algemene reflecties 
over de verspreiding van literatuur en anderzijds voor de casussen uit ons project.  
 
We willen jou als lid van een van de werkgroepen graag vragen om een bijdrage in te sturen. Je kan 
dat individueel doen of met anderen (uit je werkgroep) samenwerken. Je kan een aspect van je casus 
uitwerken of ingaan op theoretische of methodologische kwesties. Het is belangrijk dat je bijdrage 
ook interessant kan zijn voor wie niet met de Nederlandse literatuur vertrouwd is, daarom moet hij 
ook in het Engels geschreven zijn. We hopen immers een ruimer internationaal publiek te bereiken. 
Houd daar dus zeker rekening mee bij het uitwerken van je bijdrage: het boek is bedoeld voor een 
publiek dat geïnteresseerd is in hoe literatuur geografische en linguïstische grenzen oversteekt, hoe 
een werk blijft circuleren buiten zijn ontstaanscontext om.  
 
Het boek dat we voor ogen hebben, wordt in ieder geval een Engelstalig bundel bij een 
internationale uitgeverij onder de redactie van de drie projectcoördinators. De bijdragen mogen 
een lengte hebben van maximum 6000 woorden. Een stylesheet zullen we later bezorgen. Je bent 
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Engels. De deadline is 15 januari 2016. Het is 
belangrijk te weten dat de bijdragen nog door de peer review gaan, dus dat misschien niet alle 
inzendingen aanvaard kunnen worden. 
 
Mogen we je vragen om ons ten laatste op 1 juli te laten weten of je van plan bent een bijdrage in 
te sturen (tegen 15 januari dus)? 
 
We staan steeds ter beschikking voor meer uitleg, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
Elke Brems, Orsolya (Orsi) Réthelyi, Ton van Kalmthout (projectcoördinators), 
 
Brussel / Boedapest / Den Haag 
 
 


