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De Vondelprijs voor literaire vertalingen uit het Nederlands in het Engels gaat dit jaar naar 

David Colmer voor zijn vertaling The Misfortunates (De helaasheid der dingen) van Dimitri 

Verhulst, uitgegeven door Portobello Books. 

 

Ina Rilke eindigde nipt als tweede, met de vertaling The Black Lake (Oeroeg) van Hella S. 

Haasse, eveneens uitgegeven door Portobello Books. Een eervolle vermelding gaat dit jaar 

naar Johanna H. en Johanna W. Prins voor hun vertaling Mother Number Zero (Moeder 

nummer nul) van Marjolijn Hof, uitgegeven door Groundwood Books. 

 

David Colmers winnende vertaling The Misfortunates is een toonbeeld van flexibiliteit en 

creativiteit. In levendig proza dat van beschrijvingen van de rauwe, van bier doordrenkte 

liederlijkheid van een denkbeeldig Vlaams huishouden naar lessen in de duurzame waarde 

van liefde en loyaliteit binnen het gezin slingert, volgt Colmers vertaling het origineel feilloos 

in zijn bijtende dubbelzinnigheid en pathos en de pijnlijke confrontatie met eenieders 

sterfelijkheid. Zoals een jurylid opmerkte: ‘Wat opvalt aan deze roman, is de 

alomtegenwoordige barmhartigheid.’ En het is dat opvallende evenwicht tussen het verhevene 

en het losbandige dat Colmer zo mooi heeft weten te behouden. 

 

Laten we, om een idee te geven van wat we bedoelen, beginnen met die losbandigheid, met 

een voorbeeld van hoe fraai Colmer is omgegaan met de beschrijving van het zoveelste 

verbijsterend onbezonnen idee van de brave lieden uit het eigenzinnige Vlaamse dorpje 

Reetveerdegem: 

 

“God created the day,” vertelt Verhulst ons via Colmer, “and we dragged ourselves through it. 

When we still lived like characters in the songs of Big Bill Broonzy, Omer organized an 

assault on the world drinking record. Beer drinking, obviously. It was one of the many strokes 

of genius by which Omer managed to fill his pub, the Liar’s Haven, over and over. There was 

a compelling grandeur to his ideas, and the fact that they often got him into trouble with the 

police could only confirm it.” 

 

Op het risico af al te anektodisch te zijn, willen we even stilstaan bij de vraag of de vertaler 

hier niet een kleine voorsprong heeft gehad. 

 

Vertalers worden maar zelden legendarisch, maar in het geval van David Colmer wil de 

legende dat ooit, midden tijdens een bijzonder droge en dorstige Australische zomer, een van 

de mannelijke voorvaderen van onze laureaat struikelde en – in een toestand die zich wellicht 

het kleurrijkst als ‘leplazarus’ laat omschrijven – in zeven centimeter water van de geslonken 

rivier de Murray viel en verdronk. Of dit verhaal nu apocrief is of niet, de hardnekkigheid 

waarmee het de ronde doet verleent een zeker cachet aan het kennelijke plezier waarmee 

Colmer de beschonken capriolen van het brave volk van Reetveerdegem voor Engelstalige 

lezers heeft ontsloten. 

 

Veel minder voor speculatie vatbaar is echter David Colmers reputatie, niet alleen als 

bekwaam en veel gelauwerd vertaler van Nederlandse en Vlaamse poëzie, maar ook als een 

vertaler met dat zeldzame maar onmisbare oor voor het gemeenzame in zowel beschrijving als 

dialoog dat het kenmerk is van de besten in ons vak. Het is dat vertalersoor dat hem in staat 

stelt alle registers open te trekken wanneer hij wordt geconfronteerd met een passage als de 

volgende, eerst in het oorspronkelijke, zangerige Nederlands van Verhulst: 



 

‘Het maakt dat ik nooit nog de zee zal zien zonder daarbij voortdurend aan mijn vader te 

denken. De zee, dezelfde zee die hij ooit nog een moeilijke nacht lang heeft gadegeslagen van 

op de pier, denkend aan zijn dood die ondertussen oud nieuws is, twijfelend of het de zee zijn 

zou waarin hij zich van het leven zou beroven. Maar mijn vader was een zwemmer, hij voelde 

zich dankbaar gedragen door het water als hij ruggelings en ontspannen in genadiger jaren op 

de Noordzee dreef, hij zou het water hebben verraden indien hij die nacht had gekozen voor 

een ongetwijfeld gruwelijke verdrinkingsdood. Daarom is hij die ochtend nadien met de trein 

weer naar huis gekeerd, zonder zeewier in zijn longen, zonder mosselen op zijn rug, onze 

ontbijttafel completerend met de woorden “ik heb het niet gekund”.’ 

 

En dan nu Colmer: “It means that I never get to see the sea any more without thinking of my 

father. The sea, the same sea he once stared at through a difficult night on the pier, thinking of 

his death – old news now – wavering as to whether it would be the sea in which he would take 

his own life. But my father was a swimmer: in more merciful years he had been grateful to the 

water that lifted him up as he did his relaxed backstroke through the North Sea; he would 

have been betraying that same water if he had chosen an undoubtedly gruesome death by 

drowning that night. That was why he returned home by train the following morning without 

any seaweed in his lungs, without mussels on his back, to add the finishing touch to our 

breakfast table with the words: ‘I couldn’t do it.’” 

 

Gelukkig voor Engelstalige lezers overal ter wereld heeft David Colmer de woeste golven van 

Verhulsts De helaasheid der dingen weten te bedwingen, van deze roman als een achtbaan die 

zich van de hoogste toppen van hilariteit omlaag stort naar welsprekende melancholie, vaak 

binnen een en dezelfde alinea. Dat maakt zijn vertaling een doorslaand succes dat wij, de jury, 

van harte aan eenieder willen aanbevelen. 

 

Dan nu iets over de nipte tweede plaats en de eervolle vermelding. 

 

In The Black Lake, haar elegante vertolking van Hella Haasses postkoloniale klassieker 

Oeroeg, ontsluit vertaalster Ina Rilke voor Engelstalige lezers niet alleen het adembenemend 

treffende portret van een paradijselijke jeugd, maar weet ze ook de klassieke helderheid van 

het origineel over te brengen en ons de stilistische kwaliteiten te laten zien die Haasse een 

plaats in het pantheon van de naoorlogse Nederlandse literatuur hebben bezorgd. 

 

Door zijn enorme beeldende kracht is The Black Lake een geschiedenisles (en een les in 

vakkundig vertalen), een verhaal over vriendschap en een dramatische verwijzing naar de 

roerige tijden van de antikoloniale oorlogen en de bittere kloof tussen rijkdom en armoede die 

ons ook nu nog achtervolgt. 

 

De jury was ook onder de indruk van – en kent daarom een eervolle vermelding toe aan – 

Mother Number Zero, de mooie vertaling die Johanna H. en Johanna W. Prins hebben 

gemaakt van Marjolijn Hofs roman voor jonge lezers. Door de vloeiende en idiomatische 

manier waarop de vertaalsters de worsteling van de hoofdpersoon met zijn adoptieve status 

hebben weergegeven, is dit portret van een eerste liefde en de moeizame pogingen van een 

jongere om zich een eigen identiteit te verwerven een echte tweetalige belevenis geworden, en 

een kans voor jonge Engelstalige lezers om niet alleen van buitenlandse literatuur te genieten, 

maar ook van het universele karakter van de thema’s van Hof. 
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