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El pasado 18 de febrero tuvimos 
nuevamente el gusto de recibir al profesor  
Maarten Steenmeijer, catedrático de 
Literatura y Cultura Hispánicas Modernas 
de  la Universidad de Nimega. En su 
charla nos habló del éxito dque algunas 
novelas españolas tienen en  el ámbito 
internacional. Se refirió a los llamados  
best-sellers (super ventas) de autores 
como Carlos Ruiz Zafón ( La sombra del 
viento), Javier Sierra (La cena secreta) e 
Ildefonso Falcones (la cathedral del mar), 
entre otros. 
Muy interesante fue su explicación del 
porqué en este momento triunfan este tipo 
de obras y de la influencia del marketing 
en su promoción.   
Durante la pausa tuvimos la oportunidad 
de degustar  un delicioso fuet y unas 
riquísimas aceitunas y de intercambiar 
opinions con el señor Steenmeijer y con 
los demás asistentes. 
 
El 18 de marzo tenemos el gusto de 
presentaros una charla sobre la Argentina 
titulada “Worstelen met het verleden”. 
Saskia van Drunen va a llevarnos a la 
Argentina actual y nos va a contar cómo 
intentan los argentinos  vivir con un 
pasado sangriento, el de la dictadura 
militar de Videla. ¿Qué no hay que 
olvidar? ¿Qué se puede aprender del 
pasado? Las respuestas a estas 
preguntas nos van a permitir conocer 
mejor el país de la futura reina de 
Holanda. 
Saskia van Drunen es doctora en Historia 
y está especializada en Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 18 februari 2011 hadden wij 
prof. Maarten Steenmeier weer als spreker 
te gast. 
Hij hield een vlotte lezing over de actuele 
literatuur in Spanje, die bekend is als de 
“best-seller”. 
Voor een aandachtig gehoor hield 
Steenmeier een exposé over de moderne 
schrijftrant, de onderwerpen en de manier 
waarop deze “best-sellers” tot stand 
komen en hij zette helder uiteen waarom 
deze ontwikkeling net nu in deze tijd 
plaatsvindt. 
In de pauze en ook na afloop was er 
ruimschoots gelegenheid om met 
Steenmeier van gedachten te wisselen 
over de moderne Spaanse schrijvers en 
daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. 
 

 
 
De volgende bijeenkomst van El Bosco 
vindt plaats op vrijdag 18 maart 2011. 
Dan zal Saskia van Drunen een lezing 
houden over het Argentinië na de dictatuur 
en met name ingaan op het streven te 
voorkomen dat dit gedeelte van de 
Argentijnse geschiedenis volgens de 
butlermethode onder het tapijt wordt 
geveegd en op pogingen om dit levend te 
houden. 
Saskia van Drunen is geschiedkundige, 
gespecialiseerd in Latijns-Amerika en 
gepromoveerd op de post-dictatoriale 
geschiedenis van Argentinië. 
Vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur in de 
Oberonschool, Waalstraat 52, ’s-
Hertogenbosch. 
 
 
 
 


