
Dankwoord van Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden bij de aanvaarding van 

de Fonds voor de Letteren Vertaalprijs 2008 in Utrecht op vrijdag 12 december 2008 

 

 

[uitgesproken door Hanneke van der Heijden:] 

 

Geachte jury,  

beste collega’s, 

 

We hebben het niet aan de telefoon verteld toen Hanneke Marttin ons belde met het feestelijke 

nieuws, maar het bericht over de Vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren kwam op een 

moment dat mijn collega Margreet en ik begonnen te denken aan een geheel andere carrière. 

Zoals u ongetwijfeld allen weet, is het lang niet altijd een onverdeeld genoegen om 

vertaler te zijn. Zeker, we hebben heel vaak het geluk gehad te kunnen werken met teksten die 

ons na aan het hart lagen. En het is een groot genot om je te buigen over stilistische details en 

zinnen te kneden.  

 

Maar al dat eindeloze zitten! 

 

We weten het wel, die stille uren in roerloosheid met slechts gestaag tikkende vingers 

werken vaak heel meditatief. En wie sluit zich niet zo nu en dan het liefst af voor de wereld 

om hem heen?  

Maar voor je het weet heb je een bochel en een buikje, verweken je benen, slinken je 

kuiten, krijgen je armen niets omhoog dat zwaarder is dan een Van Dale. Nee, dachten we, 

wij gaan niet zitten verstijven op onze stoelen, wij weigeren langzaam te krimpen achter ons 

scherm, van ons geen lijdzaam wachten op knarsende gewrichten en vastzittende schouders. 

Onze dijen hoeven niet altijd maar op een kussen te rusten, uit onze mond geen ode op de 

onbeweeglijkheid, hoe rustgevend en meditatief die ook mag zijn. Nee, driewerf nee! We 

worden fietskoerier of timmerman nu het nog kan. 

 

[uitgesproken door Margreet Dorleijn:] 

 

.....En afgezien van de slechte arbeidsomstandigheden, hebben vertalers ook nog eens te 

maken met een gebrek aan waardering. De prestaties van vertalers in hun hoedanigheid van 



uitvoerend kunstenaar wordt door het grote publiek vaak niet op waarde geschat. Het komt 

nog regelmatig voor dat bij recensies van vertaalde boeken de naam van de vertaler 

onvermeld blijft. Het zou echter ondenkbaar zijn dat de naam van pianist of orkest bij een 

muzikale uitvoering ontbreekt.  

 Even terzijde: het zou eigenlijk best een aardig idee zijn om een radioprogramma te 

maken dat te vergelijken is met het programma discotabel op radio vier. In discotabel worden 

een aantal uitvoeringen van hetzelfde stuk muziek met elkaar vergeleken en besproken door 

kenners. In veel gevallen weten die feilloos te melden wie de uitvoerenden zijn ('mmm... 

opname uit 1965... Het klinkt als het concertgebouworkest...') en bespreken uitgebreid de 

voors en tegens van iedere uitvoering. In zo'n programma voor vertalers zouden de 

programmamakers dan iedere keer een paar vertalers hetzelfde fragment kunnen laten vertalen 

en die vervolgens door literatuurliefhebbers laten bespreken.  

 Maar ondanks al die nadelen blijft vertalen een prachtig vak: uit talloze mogelijkheden 

de juiste en meest passende woorden kiezen om een mooie tekst zo goed mogelijk tot zijn 

recht te laten komen blijft mooi om te doen. 

 En bij insiders hebben we over gebrek aan waardering zeker niet te klagen. Die willen 

we daarvoor dan ook bedanken. We willen onze uitgevers bedanken voor hun vertrouwen. Zij 

zijn tenslotte bereid zijn het risico te nemen reeds lang overleden, totaal onbekende auteurs of 

dikke, interessante maar vrijwel zeker onverkoopbare verhalenbundels uit te geven. En het 

Fonds voor de Letteren willen we bedanken voor het feit dat zij (het fonds) het ons mogelijk 

maakt dit mooie vak met enige regelmaat uit te oefenen. En natuurlijk willen wij het Fonds en 

de jury heel hartelijk bedanken voor deze prijs. Want daardoor voelen we ons zeker 

gewaardeerd!  

 


