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Wilfred Oranje vertaalt uit het Duits, Italiaans, Russisch, Frans en Engels, 

zowel fictie als non-fictie. Tot zijn indrukwekkende en veelzijdige 

vertaaloeuvre behoren onder meer werken van Goethe, Heine, Schiller en 

Fontane, romans van Joseph Roth en filosofische teksten van Wittgenstein en 

Nietzsche. Vorig jaar bezorgde hij de 8000 pagina's tellende vertaling van 

Freuds Gesammelte Werke. Voor deze prestatie, waar hij 25 jaar aan werkte, 

ontving hij in 2006 een koninklijke onderscheiding. 

 

"Op de middelbare school wilde ik ambassadeur in Moskou worden; daarom 

ging ik zowel Slavische talen als rechten studeren. Dat was in 1969. Ik heb op 

het gymnasium in Haarlem Russisch gehad van Marius Broekmeyer. Hij heeft dat beroemde boek over de 

arbeidersraden in Joegoslavië geschreven, maar onder het schrijven begon hij zijn geloof in het 

socialisme te verliezen. Hij was behoorlijk cynisch. En hij gaf heel erg snel les, al na een paar maanden 

werden we geacht de Pravda te lezen, en dan zei hij: jullie moeten de eerste alinea overslaan en als er in 

de tweede alinea een woord staat dat maar of echter 

betekent, hoef je de eerste alinea niet meer te lezen. 

Toen ik begon te studeren, we waren met ons vijfendertigen, kenden heel veel mensen zelfs het 

Cyrillisch schrift niet. De hoogleraar Russische taalkunde, professor Ebeling, een bijzondere man, legde 

in zijn begintoespraak uit dat we beter een andere studie konden gaan doen want Slavische talen bood 

geen enkel maatschappelijk perspectief. Dat hielp natuurlijk niet, al die studenten wilden de Russische 

ziel leren doorgronden. 

Bij het uitreiken van het rooster bleek dat we nog geen tien uur college per week hadden, waaronder 

twee uur Capita Selecta van Ebeling zelf - in het eerste jaar. Maar nauwelijks grammaticaonderwijs. Wel 

was er een college conversatielessen, op het niveau: Vandaag gaan we naar het strand. Wat nemen we 

allemaal mee? Daar had ik helemaal geen zin in. Maar jaren later bleek dat het verplicht was geweest. 

Zo is mijn studie in het ongerede geraakt. 

 

Skrien 

Als redacteur bij het filmtijdschrift Skrien ben ik in 1972 stukken van Eisenstein gaan 

vertalen. Ook waren er met Ivo Gay, de toenmalige directeur van het Wereldvenster, 

en Henk Hoeks, van de SUN in Nijmegen, plannen om goede filmboeken uit te 

geven. We waren allemaal zwaar marxistisch maar een aantal lieden was heel zuiver 

in de leer, en zei: ‘Dat kun je niet uitgeven want er zitten ongerechtigheden in het 

boek. We moeten beginnen met readers van alle deugdelijke teksten.' En zo werd er 

een paar jaar lang, week in week uit vergaderd; verhitte debatten over wat er wel en 

niet in moest, terwijl ik dacht ‘Dit is onzin' . Een boek dat erdoorheen glipte, is mijn 

eerste vertaling geweest, samen met Karel Dibbets (de broer van kunstenaar Jan 

Dibbets), van een Zwitserse professor uit de jaren dertig of twintig, Peter Bächlin De ekonomiese 

geschiedenis van de film. Dat is uitgekomen bij SUN in 1977, in de progressieve spelling die toen in 

zwang was. Daarna heb ik Eisenstein vertaald, Pasolini. Het Italiaans beheers ik doordat een oom van 

mij in Rome woonde, waar ik vanaf mijn twaalfde elke zomer doorbracht.  

En toen op een dag merkte ik dat ik helemaal niet meer studeerde, ik was vertaler. 

 

Freud 

Toen ik met Freud begon wist dat ik nooit meer van het vertalen af kon komen. Dat 

was in 1982. De geschiedenis van de Nederlandse Freud-uitgave is prachtig 

beschreven, onder andere in Freud uitgeven door Elsbeth Greven (Boom 2006). Het 

was aanvankelijk een project van Adriaan Morriën en Henk Mulder. Maar omdat er 

niets af kwam en allerlei adviseurs wel eindeloos prijzige rekeningen schreven als 

betrof het psychoanalyses, heeft Uitgeverij De Bezige Bij het project in 1979 voor 

een spotprijs verkocht aan Boom. Druppelsgewijs verschenen er toen deeltjes maar 

na anderhalf jaar berekende de uitgever dat in dit tempo het geheel omstreeks 2018 klaar zou zijn. En 

dan zouden alle intekenaren dood zijn. Toen is Morriën en Mulder voorgesteld het werk te splitsen - die 

namen dat niet en zijn met slaande deuren vertrokken. Bij Boom hebben ze eerst Paul Beers en Hans 



Bakx aangetrokken maar zij wilden zelf eigenlijk niet vertalen maar hoogstens redigeren. Vervolgens 

heeft Boom Thomas Graftdijk en mij voor de vertaling benaderd, wij moesten zogenaamd een 

proefvertaling bij Bakx en Beers in het Amsterdams café Witteveen inleveren - met een heel serieus 

gezicht, maar het was natuurlijk doorgestoken kaart.  

De volgende dag werden Graftdijk en ik ontboden bij Boom, en vanaf toen waren wij de vertalers en 

redacteuren. Het werd heel goed betaald: we kregen 14 (gulden)cent per woord en voor het redigeren 7 

cent per woord, in 1984. En we kregen riante werkbeurzen van het Fonds, waar overigens vanaf eind 

jaren tachtig op beknibbeld werd.  

Bakx en Beers trokken zich snel terug. Graftdijk en ik deden om en om een deel. Per jaar kwamen twee 

a drie delen uit. We redigeerden elkaars vertalingen. Doordat hij in Italië woonde, veilig ver weg, zodat 

we elkaar niet de hersens in zouden slaan, ging dat goed. Het was voor een deel nog het tijdperk voor de 

computer, dus dat commentaar ging op van dat smerige carbonpapier, in de kantlijn. We stuurden elkaar 

de vertalingen op en kregen ze helemaal overwoekerd, met vaak zeer persoonlijke kritiek, een paar 

maanden later terug. Er gebeurden bij dat alles natuurlijk wonderlijke dingen. Graftdijk constateerde 

bijvoorbeeld dat ik een Nederlands woord gebruikte waarvan ik de betekenis niet kende. Zich ontveinzen, 

ik noem maar iets, en dan zei hij: kijk maar in de Van Dale. Dan had hij gelijk. Dat wilde zeggen dat ik 

dertig jaar lang met de verkeerde betekenis van dat woord in mijn hoofd had gezeten. Dat is natuurlijk 

wel pijnlijk. Zo ging het over en weer. We waren boezemvrienden. Tom overleed in 1992. De laatste vier 

delen heb ik met Paul Beers afgemaakt. 

 

Onderwijs en vertaaltraditie 

Tijdens de studie werd er al veel vertaald. En ook op het gymnasium werd alleen maar vertaald. Grieks, 

Latijn, Frans, Duits, Engels: alleen maar vertalen. Dat zouden ze nu razendsnel opnieuw moeten 

invoeren. Een boek goed lezen, daarvoor moet je eindeloos oefenen en prutsen.  

Naar mijn mening is het onderwijs totaal vernietigd. Men heeft nauwelijks vertaald, niet goed Grieks, niet 

goed Latijn gehad. Ja, het is hopeloos. En het zal lang duren voordat dat weer op orde is. Het is gewoon 

heel belangrijk op de middelbare school: al die regels, grammatica en woordjes uit je hoofd leren en 

oefenen, oefenen.  

Toen ik zestien was, kon ik heel goed spellen. Maar vanaf de jaren tachtig ben ik met alle 

spellingshervormingen de weg totaal kwijtgeraakt. Bovendien hebben uitgeverijen hun eigen huisstijl. Ik 

weet echt niet meer of ‘eroverheen' in tweeën, in drieën of in enen moet. Ik heb me voorgenomen mij er 

niet over op te winden, maar dat doe ik toch.  

Er zit in andere landen veel meer continuïteit in de literatuur en in de filosofie. Maar bij ons zijn het 

allemaal enorme breuken - alles gaat telkens verloren. Dat was niet nodig geweest als er wat meer 

zelfvertrouwen in de Nederlandse cultuur was en men gemakkelijker de belangrijke boeken van weleer 

zou blijven uitgeven.  

Van de grote schrijvers uit de Oudheid tot aan de negentiende eeuw is heel veel vertaald, maar die 

vertalingen zijn zoekgemaakt, verstoffen in bibliotheken. Bij het vertalen van Mimesis van Auerbach, een 

boek waarin lange passages uit de wereldliteratuur worden geciteerd, kwam ik een Montaigne-vertaling 

uit 1692 van Glazemaker tegen, dat was echt briljant. Eigenlijk zou je zulke vertalingen kunnen 

herdrukken - daar hoef je niet te veel aan te doen. Maar in Nederland hebben ze altijd door de jaren 

heen korte metten gemaakt met de vorige generatie. Dat geldt voor vertalingen, maar ook voor onze 

eigen literatuur.  

 

Dode auteurs 

Ik voel me ongemakkelijk als ik moderne boeken moet vertalen. Dan ben ik niet 

zeker van het idioom en het register. Daarom geef ik de voorkeur aan dode auteurs. 

Omdat ik zo goed mogelijke schrijvers wil vertalen, doet het er niet toe of het 

romans zijn of iets anders; heel veel valt af, ook uit het verleden.  

Er wordt veel rotzooi uitgegeven, ook bij fatsoenlijke uitgevers. Het is natuurlijk ook 

de tragiek van vertalers dat de economische machtspositie van de uitgever zo groot 

is, dat zij aan dat soort verzoeken gehoor moeten geven. Als een boek slecht is 

geschreven wordt het vertalen alleen maar moeilijker. Als een metafoor niet klopt, 

vind ik dat die metafoor ook in het Nederlands niet moet kloppen: je gaat niet op de 

stoel zitten van de auteur. 

Ik vind met name een aantal Oostenrijkers en Duitsers uit de negentiende eeuw geweldig. Ik heb net 

Stifter vertaald - Kleurige stenen, dat binnenkort verschijnt - dat was echt een droom die uitkwam, het is 

heel bijzonder. Ik houd m'n hart vast. Lezers zullen er raar van opkijken. Er gebeurt eigenlijk helemaal 



niets en er staan zinnetjes in als "hij praatte met mij en ik praatte met hem" in plaats van "wij praatten 

met elkaar". Het is uitermate neurotisch proza, maar vermomd als totale rust - wat het niet is - en ja, 

dat vind ik erg goed. Wat dat betreft doet Stifter me denken aan Goethe. Het zogenaamd afgewogene 

van Goethe, dat voortdurend dreigt te ontsporen, dat met veel wilskracht en intellectuele dwang wordt 

bedwongen. 

Ik werk nog met encyclopedieën en papieren woordenboeken en dergelijke, zij het dat ik al in 1985 een 

prachtige Olivetti-computer op de kop tikte. Bij echt grote schrijvers blijkt soms dat het woordenboek is 

opgebouwd uit hun teksten. Zo'n ervaring heb ik bijvoorbeeld bij Schiller gehad. Dan denk je: wat staat 

daar nou? En dan kijk je in het woordenboek en staat er precies hetzelfde zinnetje met de oplossing 

erbij. Kijk, dat is luxe, dat is prachtig.  

 

Duitse bibliotheek 

Op dit moment vorm ik samen met redacteur-vertaler Elly Schippers en germanist Theo Kramer de 

redactie van de Duitse Bibliotheek bij Uitgeverij Atlas. Het is absurd hoe dat gegaan is. De uitgever, 

Emile Brugman vroeg ons een lijst te maken van grote Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse literatuur. Ik 

heb hem nog gezegd dat zo'n project, gelet op bijvoorbeeld de Franse bibliotheek van Van Oorschot, 

commercieel niet levensvatbaar is. Maar goed. We hebben zonder rekening te houden met of iets al 

vertaald was en of het al bij een andere uitgeverij zat, vanaf 1750, 1760 tot nu gekeken welke boeken 

interessant zijn. Binnen de kortste keren hadden we tweehonderd, driehonderd titels. Daaruit hebben we 

een voorselectie gemaakt van twintig titels. Met die lijst kwamen we bij Brugman die er nog niets van 

had gezien. We praatten over koetjes en kalfjes, tot hij zei: ‘Laat die lijst nu eens zien'. We 

overhandigden hem de lijst en bleven over koetjes en kalfjes praten, tussendoor vroeg Brugman af en 

toe ‘Wat is dat voor een auteur?' of ‘Waar gaat dat boek over?' en dan zeiden we ‘Nou, dat is van Keller, 

dat is bijna duizend bladzijden dik, maar Die Leute von Seldwyla is wel het beste werk van Keller'. Ik zag 

Brugman af en toe met potlood een kruisje zetten. Een uur later zei hij: ‘Mooi, we hebben de eerste 

twaalf titels voor de komende drie jaar.' Daar zat Goethe bij en Heine, Fontane en Stefan Zweig. Of wij 

het dan maar wilden vertalen of er vertalers voor wilden zoeken. In dit geval kan ik dus echt zeggen dat 

wij die titels zelf hebben aangedragen bij de uitgever. Door de Duitse Bibliotheek weet ik dat er nog 

allerlei moois aankomt, E.T.A. Hoffmann bijvoorbeeld of Zweig. En behalve zulke schrijvers zou ik graag 

nog eens de Operette morali van Leopardi willen vertalen. 

 

Schrijven 

Ik heb nooit zo'n last gehad van het idee dat ik eigenlijk schrijver had willen zijn. Soms heb ik zelf wel 

notenapparaten en nawoorden geschreven - nooit inleidingen, ik vind dat je altijd eerst de auteur aan 

het woord moet laten komen - maar meestal weten anderen meer van het onderwerp af. Zo'n nawoord 

moet gewoon goed en deskundig zijn.  

Ik heb wel lezingen gegeven: vroeger over Eisenstein en het neorealisme in de Italiaanse film, en 

recenter in psychoanalytische kringen. Doordat ik eindeloos Freud had vertaald, waren er psychoanalytici 

die dachten dat ik er veel van wist en die een soort nederigheid tegenover me tentoonspreidde die ik 

totaal ongepast vond. Terwijl ik geen patiënt beter zou kunnen maken. Nog afgezien van de vraag of 

psychoanalytici dat wel kunnen. Tenslotte heeft Freud zelf gezegd dat het enige wat je kunt bereiken in 

een psychoanalyse, is neurotisch ongeluk omzetten in gewoon ongeluk. 

Bij zo'n lezing moet je nooit te ingewikkeld praten. Dat heb ik ooit hardhandig geleerd van Martin van 

Amerongen, die een groot stuk van mij over Eisenstein voor Vrij Nederland volledig aan flarden 

redigeerde. Hij vond dat je als journalist moest schrijven alsof je voor kinderen van twaalf schrijft. Héél 

elementair. Dat heb ik ook Karel van het Reve horen zeggen. Maar dat elementaire niveau kun je 

eigenlijk alleen maar bereiken als je heel veel weet van de zaak. Pas dan kun je zeggen: dat is bijzaak 

en dat is bijzaak. Als je er niet echt veel van weet, ga je moeilijk doen." 

 

Klik hier voor het persbericht Fonds voor de Letteren vertaalprijzen 2007. 

Een uitgebreid overzicht van het vertaaloeuvre van Wilfred Oranje staat hier .  

Vanaf 14 december 2007 vindt u de juryrapporten op de website van het Fonds voor de Letteren.  

 

http://www.fondsvoordeletteren.nl/bestanden/PERSBERICHT_vertaalprijzen_06_12_2007.doc
http://www.fondsvoordeletteren.nl/bestanden/Bibliografie_chronologisch_Oranje_nieuw.doc

