
ONLINE PANELGESPREK
HUGO CLAUS, DIE VERDRIET VAN BELGIË
vertaald door Daniel Hugo

Donderdag 10 september, 18.00 - 19.00

Prof. Yves T’Sjoen, Universiteit Gent  
en Dr. Alwyn Roux, UNISA

In gesprek met:
Daniel Hugo, dichter en vertaler
Saskia De Coster, schrijver

Die Afrikaanse vertaling van “Het verdriet van België” verskyn 
bykans 40 jaar sedert die eerste uitgawe in 1983 van die ro-
man van die Vlaamse skrywer Hugo Claus (1929-2008). Daniel 
Hugo se meesterlike vertaling is die onlangse produk van sy 
vrugbare samewerking met Protea Boekhuis.

“Die verdriet van België” omvat die tydperk 1939-1947: vrede, 
oorlog, vrede. Louis Seynaeve is elf jaar oud en ’n leerling aan 
’n Katolieke kosskool waar die nonne sy lewe regeer. Verwar-
ring, hunkering en bedrog vorm sy jeugjare in die skoot van 
’n kleurryke en verbysterende familie.

Die Vlaamse lewenswyse in hierdie historiese krisisperiode 
van oorlog, kollaborasie en oorlewing word deur Hugo Claus 
in ’n stroom van groteske en ontroerende verhale opgeroep. 
Dit is ’n komplekse en meesleurende roman.

Daniel Hugo se vertaling gee die Afrikaanse leser toegang tot 
Claus se belangrike boek en een van die hoogtepunte van die 
twintigste-eeuse Nederlandstalige letterkunde.

De Afrikaanse vertaling van “Het verdriet van België” ver- 
schijnt bijna 40 jaar na de eerste uitgave in 1983 van de roman 
van de Vlaamse schrijver Hugo Claus (1929-2008). Daniel Hugo’s  
meesterlijke vertaling is het resultaat van zijn vruchtbare 
samenwerking met Protea Boekhuis.

“Het verdriet van België” omspant de periode 1939-1947: vrede, 
oorlog en vrede. Louis Seynaeve is elf jaar, leerling in een katho-
liek internaat dat wordt geleid door nonnen. Verwarring, hun-
kering en bedrog vormen zijn jongensjaren in de schoot van een 
kleurrijke en verbazingwekkende familie.

Het Vlaamse leven in deze historische crisisperiode van oorlog, 
collaboratie en overleven, wordt door Hugo Claus in een stroom 
van groteske en ontroerende verhalen opgeroepen. Dit is een 
complexe en meeslepende roman. 

De vertaling van Daniel Hugo geeft de Afrikaanse lezer toegang 
tot Claus’ belangrijke boek – een van de hoogtepunten van de 
twintigste eeuwse Nederlandstalige literatuur. 

DIGITALE PANEELGESPREK
HUGO CLAUS, DIE VERDRIET VAN BELGIË
vertaal deur Daniel Hugo

Donderdag 10 September, 18.00 - 19.00

Prof. Yves T’Sjoen, Universiteit Gent  
en Dr. Alwyn Roux, UNISA

In gesprek met:
Daniel Hugo, digter en vertaler
Saskia De Coster, outeur

www.facebook.com/flanderssa/   •   www.facebook.com/proteaboekhuis1/
www.facebook.com/literatuurvlaanderen/   •   www.facebook.com/sasnev/

www.facebook.com/GentsCentrumVoorHetAfrikaans/

Donderdag 10 september, 18.00 - 19.00
Livestream via Facebook


