
Geachte aanwezigen, gewaardeerde collega’s, lieve vrienden, 

 

Ik voel me een beetje als Tristan die de Nobelprijs voor de Liefde krijgt, voor zijn liefde voor 

Isolde, Isolde oftewel het vertalen van Poolse literatuur. Voor het bedrijven van de liefde een 

prijs krijgen, dat noem ik nog eens boffen. Ik ben ontzettend blij met deze prijs en ik bedank dan 

ook bijzonder hartelijk de jury en het Fonds voor de Letteren voor deze onderscheiding. Tegelijk 

dank ik alle uitgevers die Isolde wilden en willen omarmen en alle correctoren die mij ervoor 

hebben behoed, om al op voorhand te zijn uitgesloten van nu hier het woord tot u te mogen 

richten. 

De dag waarop Hanneke Marttin van het Fonds voor de Letteren mij tijdens mijn jongste 

verblijf in Kraków opbelde met de heuglijke mededeling dat ik dit jaar een van de twee 

uitverkorenen was, was een dag van uitersten. Enerzijds beloofde het een mooie dag te worden, 

omdat ik juist op het punt stond naar een optreden te gaan van dichteres Wisława Szymborska. 

Het is bekend dat publieke optredens van de Nobelprijswinnaar van 1996 een zeldzaamheid zijn 

en dit was dan ook een unieke gelegenheid om haar nog eens te zien en te horen voorlezen. Maar 

anderzijds was het ook de dag waarop ik had besloten een brief aan Uitgeverij van Gennep te 

schrijven, waarin ik wilde vragen of de uitgeverij wel had beseft dat met de aankoop van de door 

mij te vertalen verhalenbundel Widmokrąg van Wojciech Kuczok een onvertaalbaar boek was 

aangekocht. Nee, dat had de uitgeverij niet beseft, zou ik een paar dagen later in een e-mail te 

lezen krijgen. Ik heb altijd beweerd dat onvertaalbaar niet bestaat, maar Kuczok heeft met het 

schrijven van dit boek, waarvan de vertaling van de titel alleen mij al anderhalf jaar bezighield, me 

gedwongen deze mening te herzien. En op zo’n dag belt Hanneke Marttin met de vreugdevolle 

mededeling dat ik de vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren krijg. Ik ging die dag nog meer 

genieten van de schitterende poëzie van Szymborska, wier jongste bundel in Nederland juist op 

punt van verschijnen stond, en die verhalen van Kuczok, nou, die zouden er ook aan moeten 

geloven… 

Op de vooravond van mijn vertrek uit Kraków enkele weken geleden werd op het 

reusachtige marktplein in de studentenclub Pod Jaszczurami de verjaardag gevierd van 

prozaschrijver Marian Pankowski. Er waren twee taarten nodig om plaats te bieden aan alle 

negentig brandende kaarsjes. Tijdens de signeersessie die volgde op het binnendragen van de 

taarten stelde ik mij met een witte roos en een exemplaar van zijn jongste roman De onvrijheid en 

niet-blijheid van Adam Poręba op in een lange rij jonge aanbidders van de schrijver, die door critici al 

eens de meest jeugdige van alle Poolse schrijvers is genoemd. Tijdens het schrijven van zijn 

opdracht vroeg Pankowski mij of ik nog steeds deed wat ik toen ook deed, of liever gezegd 



waarmee ik toen was begonnen, en ik antwoordde hem: ‘ik doe nog steeds wat ik toen ook deed, 

of liever gezegd waarmee ik toen ben begonnen.’ ‘Toen’ was dertig jaar geleden, bij Atheneum 

Boekhandel op het Spui in Amsterdam, en ook toen stond ik in de rij (was het daar in 

Amsterdam eigenlijk wel een rij?) om de Nederlandse vertaling van zijn Matuga komt door hem te 

laten signeren. Mijn in het Pools gevoerde gesprek met de auteur van Beukennootje werd 

opgevangen door zijn toenmalige vertaler Paul Beers en de uitgevers Jos en Frank Knipscheer, 

die mij na dat gesprek vroegen om een kritische blik te werpen op de door nog een andere 

vertaler gemaakte vertaling van De getaande vrijheid, Pankowski’s prozadebuut uit 1955. Dit verzoek 

was de directe aanleiding tot mijn eerste literaire vertaalopdracht en omdat dit een dankwoord is 

wilde ik vandaag de vertaler van Matuga komt, Paul Beers, Paul waar zit je, alsnog bedanken dat je 

mij toen hebt aangesproken en in wezen Tristan aan werk hebt geholpen. 

Op de terugweg van Kraków naar Amsterdam bracht ik een bezoek aan Wojciech 

Kuczok, die momenteel in Berlijn voor een jaar in een schrijvershuis verblijft. Zodoende treedt 

Kuczok in de voetsporen van zijn grote voorbeeld Witold Gombrowicz, die in 1963 op dezelfde 

voorwaarden op uitnodiging van de Ford Foundation in Berlijn verbleef. Kuczok is misschien 

nog wel meer dan de door hem bewonderde Pankowski een adept van de schrijver van 

Ferdydurke. De auteur van het onvertaalbare boek had mij het een en ander uit te leggen. Maar in 

plaats van compassie te tonen met mijn vertalersleed, beweerde hij tot mijn schrik of moet ik 

zeggen geruststelling, dat Widmokrąg het enige vertaalbare boek was dat hij had geschreven. Nou, 

dan moest het toch lukken. En ja, ik heb inmiddels een vertaling voor de titel en volgende week 

lever ik de rest van de vertaling in. 

Gisteren was het precies dertien jaar geleden dat Wisława Szymborska de Nobelprijs voor 

literatuur kreeg. Het zou niet lang duren of ze zou die dag en de prijs ‘de catastrofe van 

Stockholm’ noemen, omdat zij door deze prijs en al het gedoe eromheen voor langere tijd werd 

weggerukt uit haar rustige bestaan van dichteres. Gelukkig staat mij als vertaler in die zin niets 

desastreus te wachten en kan ik met een gerust hart en voor eens en voor altijd vandaag en de 

prijs ‘de vreugde van Utrecht’ noemen. 

 

Mochten de door mij gebezigde woorden wat te hoogdravend hebben geklonken, dan wil ik nu 

wat aardser eindigen en u tot slot een gedicht voorlezen van Czesław Miłosz, dat hij schreef in 

1985 en in Nederlandse vertaling verscheen in de bloemlezing ‘Heb medelijden, tijd’, uitgegeven 

door Uitgeverij Plantage. En ik zou u willen vragen voor deze ene keer daar waar de dichter het 

woord ‘profeet’ gebruikt te denken aan ‘vertaler’ en in de laatste regel in gedachten ‘literatuur’ te 

vervangen door ‘het vertalen van literatuur’. 



 

Een bekentenis 

 

Here God, ik hield van aardbeienjam 

En de donkere zoetheid van een vrouwenlichaam. 

Maar ook van ijskoude wodka, haringen in olie, 

Van geuren: kaneel en kruidnagelen. 

Dus hoezo ik een profeet? Waarom zou een geest 

Iemand als mij bezoeken? Zoveel anderen 

Zijn terecht uitverkoren, geloofwaardig. 

En wie zou mij geloven? Want men zag 

Hoe ik me op het eten wierp, roemers leegde, 

En gretig naar de hals van de serveerster staarde, 

Gebrekkig en me daarvan bewust. Belust op grootsheid, 

In staat haar waar ook te herkennen, 

En toch niet helemaal helderziende, 

Wist ik wat er overbleef voor minderen, als ik: 

Een festijn van kortstondige hoop, een verzameling hovaardigen, 

Een toernooi van gebochelden, de literatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Lesman, 11 december 2009 


