
 

Bestuursleden van het Fonds, leden van de jury, collega’s en vrienden, 

 

Ik dank de jury en het Fonds voor deze prijs en alle lovende woorden die mij ten deel zijn 

gevallen. Ik voel me vereerd. Ik bewonder ook de moed van de jury om een vertaler met een 

zo uiteenlopend bestand aan werk als het mijne – ik vind het word ‘oeuvre’ zo deftig – uit te 

kiezen voor deze eer, die ik beschouw als een erkenning van de diversiteit op vertaalgebied. 

Het is niet zo dat ik alles vertaal wat los en vast zit, maar ik ben me er terdege van bewust dat 

de combinatie van Madame de Staël en ouderwetse Engelse detectives, essays over kunst en 

politiek van mensen als Daniel Cohn-Bendit en Ian Buruma, romans en toneelstukken van 

Botho Strauss of Heimito von Doderer, niet erg gangbaar is. Ik ben vooral verheugd dat 

Doderer, die ook wel  de ‘Oostenrijkse Proust’ wordt genoemd en in Nederland een vrijwel 

onbekende schrijver is die ik bewonder om zijn ingenieuze zoektocht naar het verleden, zijn 

precieuze stijl die tot de grenzen van het mogelijke gaat en zijn scherpzinnige ironie, zo 

prominent figureert in het juryrapport, en daarmee ook een zekere erkenning krijgt . Ik dank 

ook uitgeverij Atlas die het, tegen alle commerciële overwegingen in, heeft aangedurfd zijn 

werk in vertaling uit te geven.  

Dan wil ik nog iemand danken. Namelijk de twee jaar geleden helaas overleden Aad 

Nuis, en wel om de volgende reden. Lang geleden dacht ik dat vertalen een hobby was, een 

leuke hobby waar ik me als scholier en student met overgave aan wijdde. Gelegenheid 

genoeg, want ik volgde het ouderwetse gym-alfa, waarvan de laatste twee jaar vrijwel 

uitsluitend uit het vertalen van teksten uit vijf talen bestonden. Ik ging Frans studeren en werd 

lerares aan een lyceum in Den Haag. Af en toe vertaalde ik wat, voor mijn eigen plezier, voor 

een literair tijdschrift of voor de vader van een vriendin, een kleine uitgever. Soms leverde dat 

tien gulden op, één keer zelfs vijfentwintig, meestal niets. Het was immers een leuke hobby. 

 En zo zou het zijn gebleven, als ik niet in 1967 een baby had gekregen. Op verlaat 

kraambezoek kwam Aad Nuis, destijds een collega van mijn man aan de Leidse universiteit, 

en een schrijver van naam, nog geen politicus. Verontwaardigd hoorde hij dat ik mijn baan 

had opgezegd - crèches bestonden niet. Hij keek me streng aan en vroeg wat ik nu van plan 

was met de rest van mijn leven te doen. Daar had ik niet van terug. Ik was 26 en mompelde 

iets over weer naar school als mijn dochter groot genoeg was. Heb je wel eens aan vertalen 

gedacht, vroeg hij. Ik fleurde op, en liet de paar dingetjes zien die ik had vertaald. Drie dagen 

later belde uitgeverij Meulenhoff. ‘Wij hoorden van de heer Nuis dat u graag iets zou 

vertalen…’ In een paar maanden veranderde ik van een sukkelige hobbyist in een grasgroene, 



maar professionele vertaler.  Ik ben en blijf Aad altijd dankbaar voor zijn vermanende 

woorden en zijn ingrijpen. (Zoals overigens Nederlandse schrijvers hem altijd dankbaar 

moeten blijven voor de aankoop van het tweede Vertalershuis in de Van Breestraat, waar hun 

buitenlandse vertalers kunnen verblijven.) 

 Voor elke professionele literaire vertaler zijn, naast opdrachten en een behoorlijke, 

fiscaal niet aftrekbare werkruimte – een kamer dus -, drie instellingen van het grootste belang. 

In de eerste plaats het Fonds, dat het mogelijk maakt dat we ons werk in sobere 

omstandigheden, maar in betrekkelijke rust kunnen doen en dat de kwaliteit van het literair 

vertalen bewaakt. Verder een sterke beroepsorganisatie als de Werkgroep Vertalers van de 

VvL,die namens ons kan onderhandelen over contracten en voorwaarden en zich meer in het 

algemeen bekommert om de positie van de literaire vertaler. Ik zal u de horror-anekdotes van 

veertig jaar geleden besparen, toen er zonder contracten en zonder royalties werd gewerkt. 

Het zwaartepunt is in de loop van de tijd verschoven, wat ooit moeizame verworvenheden 

waren, wordt geleidelijk aan vanzelfsprekend. Op het ogenblik gaat het om de zichtbaarheid 

van de vertaler, waarover bijvoorbeeld uw jurylid Barber van de Pol onlangs in de Groene een 

interessante, genuanceerde column schreef. En de derde pijler is de auteursrechtenorganisatie 

LIRA, die niet alleen collectieve auteursrechten int en verdeelt, maar via het LIRA-fonds en 

het LIRA sociaal fonds bijvoorbeeld de VertalersVakschool, de Stichting Rechtshulp Auteurs, 

literaire projecten en enige belangrijke prijzen subsidieert. Aan veel van deze zaken wordt 

voortdurend getornd. Ik weet niet of het Fonds te lijden krijgt van de bezuinigingen, maar het 

auteursrecht ligt de laatste tijd hevig onder vuur en op het internet schijnt men van het bestaan 

ervan niet op de hoogte te zijn. Slordige haastvertalingen door drie, vier, vijf vertalers zijn in 

opmars, en het ontduiken van het toch al lage modeltarief voor bepaalde genres of voor 

beginnende vertalers is een gangbare praktijk. Deze drie instellingen bestaan niet in het 

luchtledige, ergens boven ons hoofd, maar hebben behoefte aan een betrokken en actieve 

achterban. Vandaar mijn oproep: sluit u aan, blijf betrokken en doe uw mond open waar dat 

nodig is! 

 

 

 

Nelleke van Maaren  


