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Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder 
jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die 
zich onderscheiden door zowel de hoge 
kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door 
hun inzet als ambassadeur voor een 
bepaald taalgebied of genre en/of het  
literair vertalen in het algemeen. Met deze 
prijzen wil het Nederlands Letterenfonds 
de belangrijke maar vaak onderbelichte 
bijdrage die vertalers leveren als her-
scheppend kunstenaars en als bemidde-
laar tussen talen, literaturen en culturen 
meer voor het voetlicht brengen. Van de 
drie prijzen is er één bestemd voor een 
literair vertaler van proza en/of poëzie in 
het Nederlands, één voor een vertaler van 
literaire non-fictie in het Nederlands, en 
één voor een literair vertaler uit het 
Nederlands.

Aan elk van de drie prijzen is een vrij 
besteedbaar bedrag verbonden van  
€ 10.000.

De jury voor de Nederlands Letteren-
fonds Prijs 2010 voor een vertaler uit het 
Nederlands werd gevormd door de afde-
ling Vertaalbeleid Buitenland van het 
Letterenfonds; de jury voor de Nederlands 
Letterenfonds Prijzen voor vertalers in het 
Nederlands bestond dit jaar uit Rokus 
Hofstede (voorzitter), Caroline Meijer en 
Wilfred Oranje.

Mariolein  
Sabarte  
Belacortu

‘De melodie, of de welluidendheid, is een 
opvallend kenmerk van Sabartes vertalin-
gen. De jury memoreert hier graag haar 
voortreffelijke vertaling Liefde in tijden van 
cholera van García Marquez en haar ver-
talingen van Juarroz’ heldere, betogende 
maar tegelijk beeldrijke poëzie. Sabarte 
slaagt erin om aan haar Nederlands de 
schijnbaar achteloze helderheid mee te 
geven waarmee de poëtische zeggings-
kracht van Juarroz’ gedichten tot haar 
recht komt.’ 
(uit het juryrapport)
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zo dicht mogelijk bij het origineel, maar 
het is niet per se nodig die één-op-één te 
vertalen, vooral omdat dat in het geval van 
Spaans-Nederlands niet altijd kan. Zoals 
het Engels is het Spaans een heel gecon-
denseerde taal: een enkel woord in het 
Spaans kan verschillende nuances in zich 
dragen die alleen via een omtrekkende 
beweging in het Nederlands te vertalen 
zijn. Een grammaticale constructie als het 
gerundium is bijvoorbeeld heel moeilijk op 
een directe manier te vertalen. Dit vormt 
ook meteen de kern van het vertalen: het 
zo goed mogelijk oplossingen vinden voor 
problemen. Ik kan met sommige kleine 
dingen – een enkel woord – dan ook uren, 
zo niet dagen bezig zijn. Het is een genot 
om zo diep door te dringen in het mecha-
niek van een tekst.’ 

	 	‘Sabarte	vervult	al	jaren	een	ambas-
sadeurs-	en	pioniersrol	voor	Poetry	
International.	Het	afgelopen	jaar	
introduceerde	ze	bijvoorbeeld	de	
prachtige	Peruaanse	dichter	Carlos	
López	Degregori	bij	ons.	Ook	beoor-
deelt	of	vertaalt	ze	vele	Spaanstalige	
dichters	voor	het	festival.	Wat	altijd	
opvalt:	ze	is	kraakhelder	en	genade-
loos	in	haar	oordelen!’	

  Bas Kwakman, directeur Poetry International Festival 

Reizen
‘Het is moeilijk een favoriet aan te wijzen – 
Vargas Llosa, Fuentes, Márquez, ze zijn 
allemaal zo verschillend, ieder op zijn 
eigen manier zo goed. Ik vind Juan Carlos 
Onetti prachtig, en heb een grote liefde 
voor de Peruaanse schrijver José María 
Arguedas. Toen ik in 1978 zijn roman 
Diepe rivieren vertaalde reisde ik voor het 
eerst naar Zuid-Amerika, naar Peru. Daar 
zag ik de enorme tegenstelling tussen het 
woestijnachtige kustgebied en het 
Andesgebergte, vanwaar de inheemse 
mensen in groten getale naar de kust 
afdalen en waar ze met de nek worden 
aangekeken. Tegelijkertijd tref je overal in 
het land nog sporen van culturen die tien-
duizenden jaren voor Christus bestonden, 
en een rol spelen in het dagelijks leven. 
Later ben ik er vaak teruggeweest, evenals 
in Chili, Argentinië en Mexico; ik reis om 
de landen te leren kennen, de mensen te 
begrijpen, wat me vervolgens helpt bij het 
vertalen.’

Begrijpen wat er staat
‘Dit werk is een fulltime bezigheid: ik wil 
en kán er ook niets anders naast doen. 
Soms vraag ik me weleens af hoe dat 
moet met mijn leerlingen op de 
VertalersVakschool, ze zijn zo druk, heb-
ben soms al een gezin. Ik leer ze dat ze 
goed moeten lezen, begrijpen wat er staat 
– voordat hun vingers het toetsenbord 
raken moeten ze de zin in het Nederlands 
in hun hoofd zien. Vervolgens dienen ze 
goed op te letten hoe dat Nederlands 
eruitziet, of het een volwaardige eigen 
tekst is. Dat bereik je door je werk steeds 
goed na te lezen, ook hardop. Tot slot druk 
ik ze op het hart genoeg tijd te claimen bij 
de uitgevers – je kunt een boek niet in drie 
maanden vertalen. Het klimaat waar deze 
vertalers in opgroeien is echter moeilijk: 
nog steeds “vergeten” recensenten vaak 
de vertalers in hun stukken te noemen, het 
blijft lastig een modaal inkomen bij elkaar 
te vertalen en de plannen van het huidige 
kabinet maken de zaak er niet rooskleuri-
ger op. Toch pieker ik er niet over te stop-
pen, ik heb er nog erg veel plezier in en er 
is nog veel te doen.’

	 		‘Mariolein	is	een	vertaalster	van	een	
klasse	apart:	als	zij	iets	inlevert	dan	
weet	ik	dat	over	elk	woord	is	nage-
dacht	en	dat	elke	zin	klopt,	ze	maakt	
zich	het	verhaal	geheel	eigen.	Het	
uiteindelijke	resultaat	is	altijd	een	
trouwe	tweeling	van	het	oorspronke-
lijke	verhaal.’	

  Hedi de Vree, redacteur uitgeverij Meulenhoff

Interview

Steeds weer zoeken  
naar de perfecte  
oplossing  
door Jasper Henderson

Hij geeft het gesprek een onmiskenbaar 
Spaans tintje: de prachtige rollende ‘r’ die 
de luisteraar in elke zin tegemoet klatert. 
Haar bedachtzame en precieze formule-
ringen illustreren haar liefde voor taal. Na 
veertig jaar vertalen ontvangt Mariolein 
Sabarte Belacortu de Nederlands 
Letterenfonds Prijs 2010 voor de vertaler 
als cultureel bemiddelaar, niet alleen voor 
haar immense oeuvre dat de groten uit  
de Zuid-Amerikaanse literatuur behelst, 
maar ook voor haar tomeloze inzet als 
mentor en docent van een nieuwe genera-
tie vakgenoten.

‘We woonden in Wageningen, waar mijn 
Spaanse vader was neergestreken als 
bedrijfsleider op een onderafdeling van de 
universiteit. Regelmatig kregen we bezoek 
van Spaanse studenten, waardoor de taal 
altijd aanwezig was. Het lag dan ook in de 
lijn der dingen dat ik Spaans ging stude-
ren. Vlak na mijn afstuderen, in 1969, vroeg 
een studiegenote, de schrijfster Mies 
Bouhuys, of ik een vertaling voor uitgeverij 
Meulenhoff van haar wilde overnemen. 
Jaren later vroeg ik haar waarom ze toch  
mij had gevraagd. Wat bleek: tijdens een 
studentenavond droeg ik ooit een Spaans 
gedicht voor – ik zou niet meer weten welk 
gedicht dat was – en kennelijk hoorde zij 
daarin dat ik een zeker gevoel voor taal 
had. Haar verzoek bezorgde me een slape-
loze nacht. Nadat ik echter een proefver-
taling had gemaakt, kreeg ik mijn eerste 
officiële opdracht: Mrs. Caldwell praat met 
haar zoon van Camilo José Cela. Daarna 
ben ik in de Zuid-Amerikanen terecht-
gekomen: Julio Cortázar, Vargas Llosa en 
later Carlos Fuentes en Gabriel García 
Márquez. De toenmalige uitgever van 
Meulenhoff, Laurens van Krevelen, was de 
grote instigator van de Latijnse bibliotheek 
– hij had er ook enige tijd gewoond, sprak 
de taal –, waarvan tot dan toe nog weinig 
was vertaald, ook niet in bijvoorbeeld 
Amerika; de Zuid-Amerikaanse literatuur  
is pas vrij recent in de rest van de wereld 
ontsloten. Ik heb het geluk gehad dat ik op 
deze golf van belangstelling mee kon drij-
ven en omdat er weinig concurrentie was, 
kon ik alles doen.’

	 	‘Mariolein	Sabarte	heeft	voor	het		
ELV	meerdere	keren	opgetreden	als	
moderator.	Het	is	prettig	om	met	haar	
te	werken	en	ze	wordt	door	de	cursis-
ten	altijd	zeer	positief	beoordeeld.’

  Expertisecentrum Literair Vertalen 

Nuances
‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door 
de Spaanse taal, de verschillende varian-
ten ervan. Het is prachtig dat je die alle-
maal kunt omzetten in een andere taal, 
inclusief de dieptes en nuances. Ik houd 
van het spel, de spanning tussen de talen 
en de zoektocht naar de juiste woorden 
om de boodschap zo goed mogelijk over 
te brengen. Ik behoor wat dat betreft tot 
de ‘rekkelijken’ onder de vertalers. Ik blijf 

Mariolein	Sabarte	Belacortu	(1944) werkt sinds 1969  
als literair vertaler. Na haar kandidaats Spaanse Taal-  
en Letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam vertaalde ze romans uit Spanje en vooral  
Zuid-Amerika: zo ontsloot ze in de afgelopen decennia 
belangrijk werk van vrijwel alle grote namen uit de Latijns-
Amerikaanse literatuur. Daarnaast vertaalt ze al ruim 
twintig jaar voor Poetry International dichters van  
divers pluimage, met als hoogtepunt de poëzie van de 
Argentijn Roberto Juarroz. Sabarte was jarenlang actief  
in de werkgroep vertalers van de VvL / VSenV en wordt 
regelmatig gevraagd als deskundige op het gebied van  
de literatuur uit Zuid-Amerika – in interviews, zoals recent 
bij de bekroning van Vargas Llosa met de Nobelprijs voor 
literatuur –, voor lezingen, als jurylid, en als adviseur door 
bijvoorbeeld het Nederlands Letterenfonds en het Poetry 
International Festival. Sinds de oprichting van de 
VertalersVakschool in 2007 is ze als docent betrokken bij 
het curriculum Spaans; voor het Expertisecentrum Literair 
Vertalen verzorgde ze meerdere workshops en mentoraten. 
Binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Signatuur Sabartes 
vertaling van Ultimas tardes con Teresa, de roman 
waarmee de ‘arbeider-schrijver’ Juan Marsé in 1966  
naam maakte en waarin hij als een soort Don Quijote 
afrekent met de mode van de sociaal-realistische, links-
geëngageerde literatuur in Franco-Spanje.



Camilo	José	Cela, Mrs. Caldwell 
spreekt met haar zoon, Meulenhoff, 
1970.

Adolfo	Bioy	Casares, Morels 
uitvinding, Meulenhoff, 1972.

Manuel	Puig, Het verraad van Rita 
Hayworth, Meulenhoff, 1972.

Julio	Cortázar, 62-bouwdoos, 
Meulenhoff, 1974.
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Arbeiderspers, 1974.

Adolfo	Bioy	Casares, Slapen in de 
zon, De Bezige Bij, 1975.

Eduardo	Galeano, De aderlating  
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huis, Meulenhoff, 1976.
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en vertaling MSB], Meulenhoff, 
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Juan	Gelman, De dagen die ons 
scheiden [vertaling Poëziewerkgroep 
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(CCC)], De Populier / CCC, 1983.

Mario	Vargas	Llosa, De oorlog van 
het einde van de wereld, 
Meulenhoff, 1984.

Gabriel	García	Márquez, De 
kampioen van Colombia [i.s.m. 
Mieke Westra], Meulenhoff, 1984.

Gabriel	García	Márquez, Schrijver  
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Meulenhoff, 1984.
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vandaan kom [vertaling 
Poëziewerkgroep CCC], De 
Populier / CCC, 1984.
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dichteressen uit Midden-Amerika 
[vertaling Poëziewerkgroep CCC], 
De Populier / CCC, 1984.

Gregorio	Condori	Mamani, Het boek 
van Gregorio Condori Mamani: het 
levensverhaal van een Peruaanse 
indiaan, Meulenhoff, 1985.

Mario	Benedetti, Dossier van een 
optimist [vertaling Poëziewerk- 
groep CCC], De Populier / Centrum  
voor Latijns Amerikaanse Cultuur, 
1985.

Gabriel	García	Márquez, Liefde in 
tijden van cholera, Meulenhoff, 
1986.

	

Inés	Arredondo	et	al., Brekend licht: 
verhalen van schrijfsters uit  
Latijns-Amerika [diverse vertalers], 
Wereldbibliotheek, 1987.

Een	rib	uit	ons	huis: dichters uit Peru 
[vertaling Poëziewerkgroep CCC], 
De Balie / Centrum voor Latijns 
Amerikaanse Cultuur, 1987.

José	María	Arguedas, De wegen van 
het bloed, Meulenhoff, 1988.

Mario	Vargas	Llosa, Het woord van 
de verteller, Meulenhoff, 1989.

Félix	de	Azúa, Dagboek van een 
vernederd man, Contact, 1990.

Ocho	cuentos	de	América	Latina = 
Acht nieuwe verhalen uit Latijns 
Amerika [samenstelling MSB et al.; 
vertaling MSB et al.], Centro Cultural 
José Martí / Meulenhoff, 1990.

Cristina	Peri	Rossi, Woord aan de 
dans ontsprongen [vertaling 
Poëziewerkgroep CCC], De Balie, 
1990.

Juan	José	Millás, Elena’s 
eenzaamheid, Contact, 1991.

Álvaro	Mutis, ‘Een mooie dood’, in: 
idem, De boeken van de onstuimige 
zuidenwind, Prometheus, 1991 
[herdrukt in: idem, Zee en aarde:  
de omzwervingen van Maqroll el 
Gaviero, De Geus, 2009].

José	María	Arguedas, De 
gevangenen van de Sexto, 
Meulenhoff, 1992.

Carlos	Fuentes, De campagne, 
Meulenhoff, 1992.

Hannes	Wallrafen, Een dagreis naar 
Macondo [Hannes Wallrafen, 
fotografie; Gabriel García Márquez, 
inleiding; vertaling MSB], Uitgeverij 
Fragment, 1992.

Roberto	Arlt, De zeven gekken, 
Coppens & Frenks, 1993.

Álvaro	Mutis, ‘Amirbar’, in: idem,  
De lokroep van de zee, Prometheus, 
1993 [herdrukt in: idem, Zee en 
aarde: de omzwervingen van 
Maqroll el Gaviero, De Geus, 2009]. 

Roberto	Juarroz, Verticale poëzie 
1958–1988, Meulenhoff, 1993.

Homero	Aridjis, De fabel van de 
zonnen, Meulenhoff, 1993.

Roberto	Arlt, De vlammenwerpers, 
Coppens & Frenks, 1994.

Belén	Gopegui, De schaal van de 
kaart, De Bezige Bij, 1995. 

Jan	Hendrix	&	Hans	van	de	
Waarsenburg, Los Árboles / Bomen 
[Zes zeefdrukken en een gedicht 
met vertaling in het Spaans van 
MSB; gedrukt in twee uitvoeringen], 
Bonnefant Press, 1995, 1999.

Juan	Rulfo, Verzameld werk [i.s.m.  
J. Lechner], Meulenhoff, 1997.

Jorge	Luis	Borges, ‘Het boek van de 
denkbeeldige wezens’; ‘Het verslag 
van Brodie’ [herziene vertaling]; ‘Het 
boek van zand’ [herziene vertaling] 
in: idem, Werken in vier delen, deel 
2, De Bezige Bij, 1998.

Jorge	Volpi, De zoektocht naar 
Klingsor [i.s.m. Mieke Westra],  
De Bezige Bij, 2000.

Carlos	Fuentes, De grens van glas: 
 een roman in negen vertellingen, 

Meulenhoff, 2001.

Amira	Armenta, Een nieuwe tong: 
omgaan met meertaligheid, 
Meulenhoff, 2001.

Ignacio	Padilla, Amphytrion, De 
Bezige Bij, 2002.

Hannes	Wallrafen, Van de Tijd en de 
Tropen: Honduras = Del Tiempo  
y el Trópico [Hannes Wallrafen, 
fotografie; Julio Escoto, tekst; 
Guillermo Anderson, muziek; 
vertaling MSB], KIT Publishers, 
2002.

Roberto	Juarroz, Verticale poëzie: 
een keuze uit verticale poëzie I t/m 
XIII, Wagner & Van Santen, 2003.

Gabriel	García	Márquez, Leven om 
het te vertellen [i.s.m Arie van der 
Wal, Aline Glastra van Loon en 
Mieke Westra], Meulenhoff, 2003.

Mario	Vargas	Llosa, Het paradijs is 
om de hoek, Meulenhoff, 2003.

Felisberto	Hernández, Domeinen 
van het geheugen: verhalen en 
novellen [i.s.m. Arie van der Wal], 
Meulenhoff, 2004.

Mario	Vargas	Llosa, Dagboek Irak  
[i.s.m. Mieke Westra], Meulenhoff, 
2004.

Gabriel	García	Márquez, Herinnering 
aan mijn droeve hoeren, Meulenhoff, 
2004.

Jorge	Volpi, Het einde van de 
waanzin, De Bezige Bij, 2005.

Jorge	Semprún, Twintig jaar en een 
dag, Meulenhoff, 2005.

Carlos	Fuentes, Onrustig gezelschap: 
verhalen, Meulenhoff, 2006.

Carlos	Balmaceda, Kookboek voor 
de kannibaal, Mouria, 2006.

Juan	Carlos	Onetti, Het korte leven, 
Meulenhoff, 2006.

Guillermo	Arriaga, Nachtbuffel [i.s.m. 
Mieke Westra], Rothschild & Bach, 
2006.

Carlos	Fuentes, Alle gelukkige 
gezinnen [i.s.m. Mieke Westra], 
Meulenhoff, 2008.

Elizabeth	Subercaseaux, Een week 
in oktober, Mouria, 2008.

Claudia	Piñeiro, De weduwen van de 
donderdag, Signatuur, 2009.

Carlos	Fuentes, De wil en het lot, 
Meulenhoff, 2010.

Claudia	Piñeiro, Het kwaad van 
Elena, Signatuur, 2010.

Voor	Poetry	International	vertaalde	
Mariolein	Sabarte	de	volgende	
Spaanstalige	dichters: 
1976: Homero Aridjis [i.s.m. Bert 
Schierbeek]; 1990: Roberto Juarroz; 
1992: Gonzalo Millán; 1993: Homero 
Aridjis, Roberto Juarroz; 1994: Maria 
Elena Cruz Varela; 1996: Carmen 
Boullosa, Waldo Rojas; 1997: Jaime 
Sabines; 1998: Óscar Hahn; 1999: 
Álvaro Mutis; 2000: Ángel González; 
2001: Armando Uribe; 2002: 
Humberto Ak’abal, Damaris Calderón, 
Briceida Cuevas Cob, Omar Pérez 
López, Antonio José Ponte; 2003: 
Malva Flores; 2004: Mario Montalbetti; 
2006: Isla Correyero; 2010: Carlos 
López Degregori.

Hans 
Driessen

‘Hans Driessen heeft de laatste vijfen-
twintig jaar een oeuvre bijeen vertaald dat 
niet anders dan monumentaal kan heten. 
Drie pieken in dat oeuvre: Schopenhauer, 
Nietzsche, Sloterdijk. De vertaling van de 
hoofdwerken van deze drie filosofen is 
voor de Nederlandse cultuur van niet te 
overschatten belang. Dat we in Hans 
Driessen een vertaler hebben die deze 
 werken bovendien zuiver, scherp en gloed-
vol heeft vernederlandst, is een zegen.’
(uit het juryrapport)

Oeuvre Mariolein Sabarte Belacortu



 
 
Hans 
Driessen
 

maar eerlijk zeggen: ik ben niet zo’n fan 
van zijn stijl. Toen ik hem vertaalde heb ik 
op hem gevloekt – niet soms maar vaak. 
Tijdens het vertalen van Sphären besloot 
ik verschillende keren: dit is het laatste dat 
ik van hem doe.’ Er volgden nog vele titels. 
 Driessen grijpt regelmatig in Sloterdijks 
tekst in, met in gedachten Schopenhauers 
motto: ‘Alle waarheid laat zich helder ver-
woorden.’ “Monastisch” wordt “klooster-
lijk” in plaats van “monastiek”, “alieniert” 
wordt “vervreemd” in plaats van “gealië-
neerd” en “finalität” wordt “doelgericht-
heid” in plaats van “finaliteit”. Driessen: 
‘Alles vanuit de overweging dat hij al 
genoeg “dure”, vaak door hemzelf ver-
zonnen woorden gebruikt die ik niet  
met gangbare woorden kan vertalen. Ik 
bewijs hem een dienst door hem voor het 
Nederlandse publiek leesbaar te maken.’ 

Omineus
Van de drie kanonnen Schopenhauer, 
Nietzsche en Sloterdijk vertaalde hij ieder 
vijf of zes boeken - alles bij elkaar drie 
 miljoen woorden. Is Driessen een vertaler 
van de trouwe soort: een jawoord is voor 
altijd? De vertaler schudt zijn hoofd, voor 
Sloterdijk geldt dit zeer zeker niet. ‘Ik ben 
gewoon gemakkelijk te vleien. Als de uit-
geefster me bezweert dat ik echt de enige 
ben die hem kan doen, ben ik al snel om. Bij 
Sphären dacht ik bovendien: hiervoor krijg 
ik gegarandeerd vier jaar een werkbeurs, 
dan zit ik ten minste een tijdje gebeiteld.’ 
 Want de schoorsteen moet roken, zegt 
hij. Met een vast vertaaltarief en werkbeur-
zen is er de afgelopen decennia enorm 
veel verbeterd maar vertalen betekent nog 
altijd een onzeker bestaan. ‘Het jaar 2003 
was omineus, ik belde zowat iedere uitge-
ver maar vond geen enkele opdracht. Toen 
schrok ik wel. Ik heb wel eens overwogen 
een vaste baan als redacteur te nemen.’

 	‘Hans	Driessen	is	in	staat	de	beste	
en	meest	complexe	werken	van	
	internationaal	befaamde	filosofen		
te	vertalen.	Sloterdijks	Sferen	bij-
voorbeeld	is	een	gedurfde	en	vrije	
herformulering	van	het	Duits	zodat		
er	een	geslaagde	Nederlandse	tekst	
ontstaat,	en	tegelijkertijd	heeft	hij		
de	accuratesse	om	geen	gedachte		
of	argument	te	missen.’	

  Laurens ten Kate, redacteur bij uitgeverij Boom

Constante
Hij deed het niet, en werd met zijn exper-
tise veel meer dan alleen vertaler. Als 
docent draagt hij zijn kennis over aan ver-
talers in spe en hij is (hoofd)redacteur van 
vertalingen. Ook is hij recensent filosofie 
voor de Volkskrant. Zijn besprekingen zijn 
vaak kort. ‘Ook hierin ben ik beïnvloed 
door Schopenhauer, het motto van zijn 
oeuvre luidt non multa - niet veel.’ Bij 
Driessen is het schrijven voortgekomen uit 
het vertalen, en nu voeden beide discipli-
nes elkaar. ‘Als vertaler kon ik me achter 
de schrijver verschuilen, maar toch ver-
scheen er iets van me in druk. Mijn zelf-
vertrouwen kon langzaam groeien. Was  
ik geen vertaler geweest, dan had ik nooit 
in een krant durven publiceren.’
 Ziet hij een constante in zijn bezigheden? 
Hij knikt, die is er wel, hoe zal hij het zeg-
gen? ‘Ik wil mijn steentje bijdragen aan 
kwaliteit. Het klinkt misschien hard maar 
er wordt te veel tijd verspild aan shit.’  
Liefst zou hij vandaag nog beginnen aan 
Jahrestage van Uwe Johnson, een monu-
mentale, vierdelige roman waarin de uit de 
DDR gevluchte schrijver zijn levensge-
schiedenis vertelt. Geen uitgever zal het 
financiële risico van deze vertaling willen 
nemen. Driessen grijnst en zegt: ‘Stiekem 
hoop ik dat ik nog eens de Martinus 
Nijhoff Prijs krijg, daar staat een flink 
bedrag voor. Ik weet al wat ik met een  
deel van dat geld wil doen.’

  ‘Driessen	had	als	eindredacteur	van	
de	Nietzsche-bibliotheek	altijd	de	
	helderste	oplossingen.	Hij	zei	dan:	
“Dat	zeg	je	in	het	Nederlands	niet	zo.”	
Bij	mij	moet	de	lezer	zich	liefst	blijven	
inspannen.	Hans	maakt	teksten	vooral	
toegankelijk.	En	hij	heeft	een	enorme	
werkkracht.’

  Vertaler en mede-redacteur Michel van Nieuwstadt

Interview

‘Als ik Schopenhauer  
vertaal, kom ik weer 
thuis’ 
door Annemiek Neefjes

Voor Hans Driessen is de Letterenfonds 
Prijs 2010 een erkenning van zijn specia-
liteit: het vertalen van literaire non-fictie. 
Het is de eerste non-fictie bekroning in 
de geschiedenis van deze prijs. Driessen: 
‘Ik durf de stelling wel aan dat non-fictie 
vertalen lastiger is dan fictie. Niet van-
wege de taal maar omdat je veel research 
moet doen. Het is voor heel wat vertalers 
een reden er niet aan beginnen. En non-
fictie vertalen heeft minder status dan 
 fictie, dat is ook een reden.’

In een Amsterdams café praat Driessen 
bedachtzaam en enorm aanstekelijk over 
zijn vak, dat hij bijna vijfentwintig jaar 
beoefent. Ooit zette hij als werkloze filoso-
fiedocent gelijk hoog in en stelde uitgeverij 
Wereldbibliotheek voor De wereld als wil 
en voorstelling te vertalen, het hoofdwerk 
van Arthur Schopenhauer. Na wat kleiner 
grut van de Duitse filosoof begon hij eraan. 
‘In het begin kende ik niemand in het ver-
taalwereldje, ik werkte volledig in mijn 
eentje.’ 
 De Duitse filosoof werd Driessens  
grote vertaalliefde. Hij nam liefst vijf  
werken voor zijn rekening, dit jaar nog  
verscheen Dat ben jij. ‘Ik was opnieuw 
laaiend enthousiast, ik kwam echt weer 
thuis. Zijn stijl is helder en beheerst, je 
kunt hem daarom vrij letterlijk vertalen. 
Nietzsche schrijft uitbundiger, bij hem kom 
je gemakkelijk in de verleiding er nog een 
schepje bovenop te doen.’

  ‘Hans	Driessen	is	onze	hofleverancier	
van	scherpe,	kristalheldere	teksten	
over	lijvige	en	vaak	ondoordringbare	
filosofische	werken.	Hij	is	een	con-
sciëntieus	bestrijder	van	Franse	
	luchtfietsers	en	andersoortige	
interessantdoenerij,	en,	last	but	not	
least,	een	aangenaam	mens.’

  Boekenredactie de Volkskrant

Twee klanten
Driessen gebruikt in zijn vertalingen bij 
voorkeur hedendaagse taal. Over vertaal-
keuzes, zoals het gebruik van archaïsmen, 
discussieert hij regelmatig met andere 
vertalers. Hij vertelt over Wilfred Oranje, 
‘een groot vertaler’, die E.T.A. Hoffmanns 
Leven en opvattingen van Kater Murr had 
vertaald. ‘Van het woord “Abschnitt” 
maakte hij “Kapittel”, in de negentiende 
eeuw gebruikte men immers dat woord.  
Ik zei: bij “Kapittel” denk je als heden-
daagse lezer toch aan de kerk? Ik had 
voor “hoofdstuk” gekozen.’
 Hij vindt dat je als vertaler niet alleen 
dienstbaar bent aan de auteur maar ook 
aan de lezer. ‘Natuurlijk hoort de inhoud 
correct te zijn maar een tekst moet ook 
leesbaar zijn.’ De beste illustratie van het 
tevreden stellen van ‘de twee klanten’ is 
zijn vertaalwerk van de Duitse denker 
Peter Sloterdijk, berucht om zijn crypti-
sche taal en vele neologismen. ‘Ik zal het 

Hans	Driessen (1953) groeide op in Venlo. Hij studeerde 
filosofie aan de universiteit van Nijmegen. Na zijn doctoraal 
examen, in 1980, werkte Driessen een aantal jaren als 
docent filosofie. Sinds 1987 is hij fulltime vertaler, veelal 
van filosofisch werk. Daarnaast voerde hij de eindredactie 
van de tiendelige Nietzsche-bibliotheek die bij de 
Arbeiderspers verscheen en redigeerde hij vertalingen van 
onder meer Uwe Tellkamp, Heimito von Doderer, Rüdiger 
Safranski, Robert Menasse en Gregor von Rezzori. In dit 
millennium ontpopt hij zich meer en meer als publicist en 
recensent: zo verzorgde hij een tweewekelijkse column over 
filosofie voor Trouw, is hij sinds 2003 vaste recensent voor 
de boekenredactie van de Volkskrant en publiceerde hij 
verspreide artikelen in De Groene en Trouw. Bij uitgeverij 
Anthos verscheen in 2006 het door hem samengestelde 
Klein Cultureel Woordenboek van de filosofie. Sinds dit 
jaar doceert hij aan de VertalersVakschool. Binnenkort 
verschijnt bij uitgeverij Boom zijn vertaling van Peter 
Sloterdijk Du must dein Leben ändern, dat een eigenzinnig 
cultuurfilosofisch perspectief schetst op ‘het religieuze’.  
Op 24 februari 2011 zal Driessen aan de Master Literair 
Vertalen i.o. in Utrecht een lezing geven over het vertalen 
van het werk van Peter Sloterdijk.
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Diego 
Puls
 
‘Diego Puls heeft zich sinds jaar en dag 
verdienstelijk gemaakt als onvermoeibare 
wegbereider voor de Nederlandstalige 
literatuur in Spaanstalige landen. Deze 
verdiensten betreffen in de eerste plaats 
zijn gevarieerde vertaaloeuvre, bestaande 
uit vertalingen van non-fictietitels, romans, 
 kinder- en jeugdtitels en veel Nederlands-
talige en zelfs Friese poëzie.[...] In de 
derde en niet de laatste plaats is hij een 
onmisbare schakel in wat tegenwoordig  
in beleidskringen wel de ‘doorgaande 
 leerlijn’ wordt genoemd.’
(uit het juryrapport)

Oeuvre Hans Driessen



 
 
 
Diego 
Puls

Nederlands. Nederlandse lezers vinden 
dat leuk, maar voor een Spaanstalige lezer 
is het te onbeholpen. Ik heb dat in de ver-
taling een beetje moeten opschonen.’
 Wat eigenlijk tegen zijn principes is. 
Want Puls vindt niet dat je een 
Nederlandse tekst helemaal moet ver-
spaansen. ‘Ik heb veel poëzie vertaald. 
Mijn standpunt is: het zijn gedichten van 
Nederlanders en Vlamingen, en ik ga daar 
geen Spanjaarden van maken. Ik ga die 
gedichten niet helemaal herscheppen, 
zoals sommige mensen doen. Met als 
gevolg dat Spaanse lezers misschien  
hier en daar hun wenkbrauwen zullen 
 fronsen: hè, wat is dit, waar gaat dit over? 
Ze zullen soms een gedachtesprong moe-
ten maken, even moeite moeten doen om 
erachter te komen wat de dichter probeert 
te vertellen.

	 	‘Diego,	van	harte	gefeliciteerd.	Kleine	
greep.	Ik	las	gedichten	voor	kinderen	
van	dertien	en	veertien	in	een	van	de	
toen	zeer	gewelddadige	buurten	van	
Medellín,	ik	las	voor	de	vroegste	ploeg	
arbeiders	van	de	olieraffinaderij	in	
Barrancabermeja,	ik	las	voor	jong	en	
oud	in	Niquinohomo.	geboorteplaats	
van	Augusto	C.	Sandino,	General		
de	Hombres	Libres.	En	kuste	Miss	
Nicaragua.	Je	vertalingen	deden	het	
uitstekend.’

  Arjen Duinker, dichter

Paardenbloemen
‘Ik heb bijvoorbeeld een gedicht vertaald 
waarin paardenbloemen voorkwamen. 
Paardenbloemen bestaan ook wel in het 
Spaans, maar roepen daar niet dezelfde 
associaties op als in het Nederlands. Een 
Spaanse kennis van de auteur zei toen: je 
zou dat in een andere bloem moeten ver-
anderen. Maar daar ben ik het niet mee 
eens. Als ze in de Russische literatuur 
borsjt eten, moet dat dan bij ons erwten-
soep worden? Nee, ik laat zoveel mogelijk 
dingen intact. Tenzij zo’n bloem iets doet 
wat een Spaanstalige lezer zich onmoge-
lijk kan voorstellen. Dan ga ik er misschien 
een beetje aan sleutelen.’
 Puls is al tien jaar moderator van work-
shops literair vertalen (van het Nederlands 
in het Spaans). Tijdens die bijeenkomsten 
gaat het vaak over dit soort kwesties. 
‘Sommige vertalers hebben er een handje 

van om teksten veel te veel op te schonen, 
om steeds heel mooie zinnen te maken en 
zo. Daar hebben we stevige discussies 
over. Ik vergelijk die workshops altijd met 
de legendarische vertaalcolleges van 
Karel van het Reve in Leiden, waarin in 
twee uur tijd drie zinnen werden behan-
deld. Aanvankelijk deden wij dat ook: met 
een groep van tien, twaalf mensen streven 
naar een perfecte vertaling. Elk woord 
werd gewikt en gewogen.’
 ‘Dat ging heel langzaam, want we waren 
steeds op zoek naar consensus, over wat 
de beste vertaling was. Op een gegeven 
moment kwamen we erachter dat dat niet 
werkt. Nu gaat het er meer om dat ieder-
een ziet wat de implicaties zijn van een 
bepaalde vertaling, de voor- en nadelen.’
 ‘Ik heb twintig van die workshops 
mogen modereren. Waarvan een stuk of 
acht in Spanje. Er is op dit gebied verder 
niks in Spanje. Je kunt daar nergens op 
een universiteit of hogeschool literair ver-
talen Nederlands-Spaans leren. Tegen-
woordig zitten er bij de workshops ook 
mensen die een Latijns-Amerikaanse 
 achtergrond hebben. Dat geeft meer vari-
atie in de vertaaloplossingen. Afgelopen 
zomer was ik zelfs moderator bij een 
zomercursus die speciaal gericht was op 
vertalen in het Spaans van Zuid-Amerika. 
Blijkbaar wordt Latijns-Amerika gezien als 
een opkomende markt.’

 	‘Toen	ik	de	Engelse	versie	van	Turks 
fruit	las,	was	mijn	eerste	gedachte:	
Wat	een	geweldige	roman!	Maar	
tegelijkertijd	vroeg	ik	me	af:	Hoe	
	kunnen	we	dit	boek	ooit	zo	in	het	
Spaans	laten	vertalen	dat	zowel	
Mexicaanse,	Colombiaanse	als	
Argentijnse	lezers	er	evenveel	plezier	
aan	beleven?	Diego	Puls	heeft	die	
uitdaging	aangenomen	en	het	resul-
taat	is	een	voortreffelijke	vertaling		
die	momenteel	veel	succes	oogst	in	
diverse	Latijns-Amerikaanse	landen.’	

   Octavio Kulesz, uitgever van Libros del Zorzal,  
Buenos Aires, Argentinië

Interview

Turks fruit en paarden-
bloemen in Argentijns 
Spaans
door Berthold van Maris

Is het Diego Puls of Dirkjan Puls?  
Puls gebruikt beide namen. Hij heeft 
Nederlandse ouders, maar is in 
Argentinië opgegroeid. En dus is hij 
 volmaakt tweetalig en zou hij beide 
 kanten op kunnen vertalen. Maar het 
werd: van het Nederlands in het Spaans. 
‘Ik heb daarin een soort niche gevonden,’ 
zegt hij. ‘Er zijn veel minder mensen die 
vanuit het Nederlands in het Spaans 
 vertalen dan andersom.’

Zijn eerste literaire vertaalopdracht was 
Het Achterhuis van Anne Frank, in 1992. 
‘Daar bestond natuurlijk al een Spaanse 
vertaling van, maar die was vanuit een tus-
sentaal vertaald. Vanuit het Frans, geloof 
ik. Er waren in de jaren vijftig, zestig nog 
geen Spaanse vertalers die rechtstreeks 
vanuit het Nederlands vertaalden.’
 Het laatste boek dat hij vertaald heeft is 
Turks Fruit van Jan Wolkers. Voor een 
Argentijnse uitgever. ‘De eerste Wolkers 
“ever” in het Spaans,’ zegt Puls trots. ‘De 
uitgever wilde het in Argentijns Spaans. 
Voor de drie-letter-woorden, waar Wolkers 
zo bekend mee is geworden, heb ik dus  
de Argentijnse termen gebruikt en niet de 
Spaanse. En nu speel ik met de gedachte 
om er de Spaanse markt mee op te gaan, 
er een Spaanse versie van te maken. Ik 
zou daar dan wel een Spanjaard bij moe-
ten betrekken, denk ik, om te controleren 
of mijn “Spaanse” vertalingen van schut-
tingtaal en spreektaal geloofwaardig 
overkomen.’
 Want dat komt allemaal heel nauw. 
‘Spaanse lezers zijn kritischer geworden. 
Vroeger waren ze gewend aan Latijns-
Amerikaanse vertalingen. Nu voelen ze  
zich daar ongemakkelijk bij. Zoals een 
Nederlander zich ongemakkelijk voelt als  
hij een al te Vlaamse vertaling leest.’

  ‘Diego/Dirkjan,	haast	voorbestemd	
om	vertaler	te	worden	en	wat	voor	
één!	Oog	voor	detail,	plichtsbewust,	
onvermoeibaar	en	ontzettend	veel-
zijdig.	Altijd	even	accuraat,	altijd	even	
betrouwbaar.	Bovendien	is	hij	een	
geboren	vertaaldocent,	een	maestro	
en	moderator	in	hart	en	nieren.	Hij	is	
ongetwijfeld	het	boegbeeld	van	onze	
Nederlands-Spaanse	vertalersfamilie.’	

  Goedele De Sterck, literair vertaler Nederlands-Spaans

Onbeholpen
Het vreemdste boek dat Puls tot nu toe 
vertaald heeft is Spijkerschrift van Kader 
Abdolah. ‘Dat verkoopt heel aardig. In 
Buenos Aires zag ik laatst al een herdruk 
liggen. Daar had ik van de uitgever nog 
niets over gehoord! De boekverkoper zei 
tegen me: o ja, dat is een leuk boek, doet 
het vooral goed bij wat oudere dames. Ik 
vond het een lastig boek om te vertalen, 
vanwege de stijl. Abdolah schrijft als een 
jongen van 14 jaar. Een heel simpel soort 

Diego	Puls (1956) werd geboren in Buenos Aires in 
Argentinië. Hij studeerde enkele jaren Nederlandse en 
Spaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en stapte vervolgens over naar Vertaalkunde/
vertaalwetenschap (Nederlands, Spaans en Duits) aan 
dezelfde universiteit. Sinds zijn afstuderen was en is hij  
op vele vlakken actief: als literair vertaler, als technisch 
vertaler, als docent vertalen Spaans aan meerdere 
instituten en als docent Nederlands voor buitenlanders  
op Nijenrode. Ook was hij als redacteur en vertaalsuper-
visor betrokken bij de totstandkoming van VanDale’s 
Handwoordenboek en Groot woordenboek SN-NS en  
trad hij op verschillende boekenbeurzen op als tolk voor 
Nederlandse auteurs. Sinds 1995 combineert hij zijn 
werkzaamheden als freelance (literair) vertaler, met  
een betrekking als vertaler Spaans bij de Raad van de 
Europese Unie te Brussel. In 2004 en 2008 begeleidde  
hij als mentor enkele vertalingen. Daarnaast geeft hij zeer 
regelmatig lezingen en treed hij op als moderator van 
literaire vertaalworkshops die door het Instituto Cervantes, 
het Expertisecentrum Literair Vertalen of door hem zelf 
worden georganiseerd. 



Ana	Frank, Diario (vertaling van Anne 
Frank, Het Achterhuis), Plaza & 
Janés, Barcelona, 1993.

Poesía	contemporánea	en	lengua	
neerlandesa (vertaling van de door 
Hugo Brems en Ad Zuiderent 
samengestelde bloemlezing 
Hedendaagse Nederlandstalige 
dichters), Stichting Ons Erfdeel, 
Rekkem (B.), 1995.

Marc	Ruyters	en	Elly	Stegeman, 
Escultores comtemporáneos en los 
Países Bajos y Flandes (vertaling 
van Hedendaagse Nederlandse en 
Vlaamse beeldhouwers), Stichting 
Ons Erfdeel, Rekkem (B.), 1998.

Hella	Haasse, Los señores del té 
(vertaling van Heren van de thee; 
i.s.m. Carmen Bartolomé), Editorial 
Península, Barcelona, 1999.

6	+	6	Don	Quichot	hier	en	nu/Un	
Quijote	contemporáneo (bevat 
vertaalde gedichten van Ouche de 
St. Lala, Dimitri Casteleyn, Benno 
Barnard, Jef Aerts en Frans 
Denissen), Fundación Carlos de 
Amberes, Madrid, 2005.

Kader	Abdolah, El reflejo de las 
palabras (vertaling van 
Spijkerschrift), Editorial 
Salamandra, Barcelona, 2006.

Guus	Kuijer, El libro de todas las 
cosas (vertaling van Het boek van 
alle dingen), Editorial Castillo, 
Mexiko, 2006.

Guus	Kuijer; Florián (vertaling van 
Florian Knol), Editorial Castillo, 
Mexiko, 2007.

Leon	van	der	Essen, El ejército 
español en Flandes 1567-1584 
(vertaling van Kritische inleiding  
tot de studie van het Spaanse leger 
en van zijn oorlogvoering in de 
Nederlanden tijdens de XVIe 
eeuw), Fundación Academia 
Europea de Yuste, 2008.

Jan	Wolkers, Delicias turcas 
(vertaling van Turks fruit), Libros  
del Zorzal, Buenos Aires, 2009.

Marc	Pairon, Los juegos de 
niños (vertaling van De 
Kinderspelen; i.s.m. Rafa Lechner), 
uitgeverij Walter Soethoudt, 
Antwerpen, 2010 (e-book).

Diego	Puls	heeft	sinds	1995		
voor	internationale	festivals,	
boekenbeurzen,	poëzieavonden		
en	literaire	tijdschriften	in	totaal	
meer	dan	500	Nederlandstalige	
gedichten	in	het	Spaans	vertaald;	
het	gaat	om	werk	van	de	volgende	
dichters:	
Gerrit Achterberg (1999), H.C. ten 
Berge (1996, 2006), Kurt De Boodt 
(2009), Mark Boog (2009), Albert 
Bontridder (2005), Tsead Bruinja 
(2010), Hugo Claus (1995), Herman 
de Coninck (1995, 2007), Jules 
Deelder (1995, 2010), Van Doesburg 
(1999), Arjen Duinker (1997, 1998, 
2002, 2008), Hanneke Eggels 
(2004), Jan Eijkelboom (2002),  
Eva Gerlach (1999, 2000), Hélène 
Gelèns (2009), Guido Gezelle 
(1999), Herman Gorter (1999), 

Luuk Gruwez (2004, 2006), Stefan 
Hertmans (1997), Tsjêbbe Hettinga 
(2007), Geert van Istendael (2003), 
Hester Knibbe (2006), Gerrit Komrij 
(1999, 2005), Astrid Lampe (2010), 
Joke van Leeuwen (2006), Ruth 
Lesters (2009), Lucebert (1999), 
Marcel van Maele (2005), K. Michel 
(2000, 2009), Harry Mulisch (1995), 
Martinus Nijhoff (1999), Leonard 
Nolens (1995), Cees Nooteboom 
(1995), Tonnus Oosterhoff (2009), 
Ester Naomi Perquin (2007), Erik 
Spinoy (2008), Peter Swanborn 
(2007), Peter Theunynck (2010), Joop 
Visser/Jaap Fischer (1998), Eddy Van 
Vliet (1995 en 1997), Henk van der 
Waal (2009), Elly de Waard (1995), 
Menno Wigman (1999, 2009), 
Nachoem Wijnberg (2009).

Op	de	website	van	Diego	Puls		
www.diegopuls.com.ar	is	een	
uitgebreide	database	met	zijn	
poëzievertalingen	van	
Nederlandse,	Vlaamse	en		
Friese	auteurs	te	vinden.

Het Nederlands Letterenfonds is in  
2010 ontstaan uit een fusie tussen het 
Nederlands Literair Productie- en 
Vertalingenfonds (NLPVF) en het Fonds 
voor de Letteren (FvdL). Beide fondsen 
kenden jaarlijks een of twee vertaalprijzen 
toe aan literair vertalers die zich onder-
scheiden door initiatief en creativiteit.  
Met de Letterenfonds Vertalersprijzen 
worden deze bekroningen voortgezet. 
Tegelijkertijd is het prijzengeld verhoogd 
naar € 10.000 en is één van de prijzen 
bestemd voor vertalers van literaire non-
fictie in het Nederlands. 

Non-fictie maakt een groeiend deel uit van 
de literatuur. Waar het belang en de rol 
van literair vertalers voor de ontsluiting 
van wereldliteratuur al niet zelden onder-
belicht blijft, geldt dit voor de brengers 
van cultureel of historisch belangrijke wer-
ken soms nog sterker. Ook daarom heeft 
het Letterenfonds in het Vertaalpleidooi 
Overigens schitterend vertaald en het 
aanvullende beleidsplan Oog voor het 
verleden, blik op de toekomst de wens 
uitgesproken het non-fictiebeleid te ver-
sterken. De instelling van een prijs ter 
bekroning van een vertaler die zowel 
excelleert in de (literaire) kwaliteit van zijn 
of haar non-fictievertalingen en die zich 
daarbij tevens inzet voor de ontsluiting van 
cultureel belangrijke werken, sluit daar 
naadloos bij aan. In de toekenningen van 
werkbeurzen aan literair vertalers was 
deze focus reeds zichtbaar: in de afgelo-
pen jaren werd gemiddeld ruim 250.000 
euro per jaar toegekend voor de vertaling 
van literaire non-fictieprojecten, een kleine 
15% van het jaarlijkse budget project-
werkbeurzen. De literaire kwaliteit en het 
cultureel belang van de vertaling stonden 
daarbij steeds voorop. In de komende 
jaren zal hiervoor 100.000 euro extra per 
jaar beschikbaar komen.
 

De NLPVF Vertalersprijs ging in voor-
gaande jaren naar Franco Paris uit Italië, 
Irina Michajlova uit Rusland, Adam Bzoch 
uit Slowakije, Olga Krijtova uit Tsjechië, 
Gheorghe Nicolaescu uit Roemenië en 
Ingrid Wikén Bonde uit Zweden. In deze 
opsomming ontbreken vertalers uit de ons 
omringende landen Duitsland, Engeland 
en Frankrijk, landen die tot de belangrijk-
ste exportgebieden voor Nederlandse lite-
ratuur kunnen worden gerekend. Voor 
vertalers uit deze taalgebieden heeft het 
Nederlands Letterenfonds, samen met het 
Vlaams Fonds voor de Letteren, speci-
fieke tweejaarlijkse prijzen: de Elsen Otten 
Übersetzerpreis, de Vondel Translation 
Prize en de Prix des Phares du Nord.

De Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen 
werden sinds 2005 uitgereikt, één prijs 
was bestemd voor literair vertalers uit de 
‘grote’ Europese taalgebieden (Engels, 
Duits, Italiaans, Frans, Spaans) en één 
voor vertalers uit de ‘overige’, voor het 
merendeel niet-westerse talen.  
De laureaten waren achtereenvolgens: 
Peter Verstegen (Engels, m.n. poëzie), 
Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga 
(Arabisch), Ike Cialona (Italiaans),  
Harrie Lemmens (Portugees), Hilde Pach 
(Hebreeuws), Wilfred Oranje (Duits), 
Hanneke van der Heijden en Margreet 
Dorleijn (Turks), Rien Verhoef (Engels), 
Nelleke van Maaren (Duits, Engels,  
Frans) en Karol Lesman (Pools).
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Het Nederlands Letterenfonds investeert, 
door middel van beurzen en subsidies aan 
schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, 
in de kwaliteit en diversiteit van de lite-
ratuur en draagt bij aan de verspreiding  
en promotie van de Nederlands- en 
Friestalige literatuur in binnen- en buiten-
land. Het fonds werkt aan een zo rijk en 
divers mogelijk literair klimaat, met oog 
voor literair erfgoed en nieuwe ontwikke-
lingen in de literatuur en het boekenvak.


