
De Fends veer de Letteren YertaaUprijzen
veer ~ke C~aUena en Harrie Leniinens

Vorig jaar maakte het Fonds voor de Letteren op zijn 40-jarig jubileumfrest bekend voortaan
jaarlijks twee vertaalpijzen te zullen uitreiken aan vertalers die zich hebben onderscheiden door
hun bijzondere verdiensten voor de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse
vertaling. Eén van de prijzen is bestemd voor een vertaler uit een van de grote Europese talen of
het Amerikaans-Engels, de andere voor een vertaler uit de ‘kleinere’ taalgebieden. Daar wordt
onder verstaan: talen waaruit relatief minder tot weinig uit vertaald wordt in het Nederlands,
inclusief de klassieke talen. Aan de twee prijzen is ieder een vrij besteedbaar bedrag van €5.000

verbonden.

De Fonds voor de Letteren-vertaalprijzen worden dit jaar worden uitgereikt op de Literaire Vertaalda
gen: een van de zeldzame gelegenheden in het jaar waarop vele vertalers (zowel naar als uit het Neder
lands) samenkomen. De prijsuitreiking is gepland op de symposiumdag, op vrijdag 15 december 2006

om i6.oo. De jury bestond uit Richard van Leeuwen, Niek Miedema (voorzitter) en Peter Verstegen.
De jury heeft unaniem gekozen voor Ike Cialona als bevlogen vertaalster van veel klassieke Italiaanse
literatuur en voor Harrie Lemmens, die als vertaler al meer dan vijftien jaar Portugees proza op de
kaart weet te zetten in Nederland en Vlaanderen. Hij bracht grote Portugese en Braziliaanse
namen maar heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan de literaire verwerking van Portugal’s
koloniale verleden. Ike Cialona was bovendien meer dan tien jaar redacteur van De Tweede Ronde.
De juryrapporten zullen na de prijsuitreiking te vinden zijn op de website van het Fonds voor de Let
teren.

Wij vertaüers hebben aftijd beheefte aan erkenning
eeni h~terv~ew ~net Uke C~U,u~

door MENNO HARTMAN en HANNEKE MARTTIN

kon vertalen en ook op de Universiteit sugge
reerden mijn docenten dat ik met dat talent iets
moest gaan doen. Ik droomde nog wat over
schrijfster worden, of journalist, maar ben,
gelukkig, door het lot onafwendbaar naar het
voor mij bestemde vak gedreven. En nee, mijn
naam kun je niet vertalen.

Het was zulk verslavend
heerlijk werk dat ik

besloot om nooit meer
hedendaagse flut

romannetjes te vertalen

Om maar eens heel eenvoudig te beginnen, waar
komt uw naam vandaan en is die te vertalen?
Mijn naam heb ik te danken aan mijn Italiaanse
of liever gezegd Siciliaanse ex. Nadat mijn goede
leraar Grieks tijdens mijn schooljaren voortdu
rend de lof van Italië had gezongen, vertrok ik
naar dat land zodra ik mijn diploma op zak had.
Ik reisde door tot de Uiterste punt. Daar staat,
niet ver van Afrika, de stad waar Aeneas zijn

oude vader Anchises heeft begra
ven en waar ik verliefd werd,
toen ik nog Ike Janszen heette.
In Italië heb ik de overstap van
Latij n naar Italiaans moeiteloos
en in een paar maanden
gemaakt. Ook hebben mijn man
en zijn broers de liefde voor
opera en voor het Siciliaanse
poppentheater in mijn hart ont

______ stoken, een liefde die ertoe

geleid heeft dat ik vele jaren later
de Orlando furioso van Ludovico

Ariosto heb vertaald, een ridderdicht waarop
veel voorstellingen van die poppentheaters geba
seerd zijn.
Na een paar jaar ben ik teruggekeerd naar
Amsterdam, mijn geboorteplaats, om Italiaans te
gaan studeren aan de toenmalige gu, die nu UvA
heet. Al op het lyceum was gebleken dat ik goed

Hoe is uw voorliefde ontstaan voor vertaling uit
het werk in de renaissance en romantische periode?
Hoe verhoudt zich dat Italiaans tot het heden
daagse?
Ik heb mijn leven lang als vertaalster mijn brood
verdiend. Toen ik jong was en mijn dochter
groot moest brengen, heb ik alleen maar vertaal
werk gedaan dat redelijk goed betaald werd,
zoals opera-libretti en ondertitels voor bioscoop
en televisie. Ook heb ik veel als beëdigd tolk
voor de rechtbank gewerkt. Literatuur vertalen
was iets wat ik me in die jaren niet kon permit
teren. Pas toen ik financieel wat meer armslag
kreeg kon ik me daaraan wijden. Mijn eerste
waarlijk grote project was het berijmde, zes
tiende-eeuwse epos Orlandofurioso, waaraan ik
zes jaar heb gewerkt. Zoals ik al zei, heb ik het
gekozen omdat ik er op Sicilië kennis mee had
gemaakt. Maar het was zulk verslavend heerlijk
werk dat ik besloot om nooit meer hedendaagse
efemere flutromannetjes te vertalen.
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Het Italiaans is door de eeuwen heen veel min
der veranderd dan het Nederlands. De taal van
Dante en Petrarca is heel goed te lezen. In Italië
lezen alle scholieren Dante, op lagere en middel
bare scholen. Veel Italianen kennen hele stukken
van de Divina Corn media uit hun hoofd.
Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het ver
talen van moeilijke werken, met als klap op de
vuurpijl de uiterst merkwaardige en tot gekma

kens toe verwarrende Hypneroto
machia Poliphili, waarvan mijn
vertaling dit jaar is uitgekomen,
onder de titel De droom van
Polz~hilus. Dit boek, geen poëzie
maar proza, was zo moeilijk dat
ik er vijf jaar over gedaan heb.
Gelukkig heb ik er een goede
projectwerkbeurs van het Fonds
voor gekregen. Intussen schijnt
het de rccensenten en de lezers
goed te bevallen. In Den Haag
heeft het boekenmuseum Meer

manno-Westreenianum een mooie, kleine ten
toonstelling gewijd aan dit boek, dat in 5499

door de beroemde Venetiaanse drukker Aldus
Manutius gedrukt is. Mijn vertaling wordt daar
in het winkeltje verkocht en vliegt als een warm
broodje de deur uit.

Het vertalen van libretti, in welk opzicht is dat
anders dan het vertalen van romans ofpoëzie?
Opera-libretti hebben nooit, of bijna nooit, lite
raire kwaliteit. Ik vertaal ze omdat ik van opera
houd en omdat ik er goed voor betaald word.
Elke keer hoop ik dat het een goed, een verras

send libretto zal zijn, en elke keer weer word ik
teleurgesteld door de archaïserende taal en de
rijmelarij van de libretto-dichter. Over smaak
valt te twisten, maar volgens mij zijn er maar
twee waarlij le sublieme libretto’s geschreven, alle
bei voor Richard Strauss, namelijk dat voor
Salorné door Oscar Wilde en dat voor Capriccio
door Clemens Krauss en Richard Strauss zelf.

Jorge Luis Borges meent dat de Divina Commedia
voor de lezer als verhaal alleen al, dus zelfs zonder
enige kennis van de tijd en de politieke en sociale
achtergronden het beste boek ter wereld is, deelt
die mening?
Nou, ik vind dat een boude uitspraak van Bor
ges. Het beste boek ter wereld! Nee, dat zou ik
niet zeggen. Het is ontegenzeggelijk een prachtig
boek, anders zou het niet al eeuwenlang door
zoveel mensen worden gelezen. Maar dat het als
verhaal alleen gelezen zou kunnen worden, zon
der dat men zich verdiept in de politieke en
sociale betekenis ervan, dat lijkt mij onzin.
Het boek is één vurig politiek manifest, een
woedende, prachtig verwoorde tirade van de
door zijn verbanning uit Florence diep gekwetste
Dante. Ook is het een verslag van Dante’s zoek
tocht naar berusting, begrip en acceptatie van
het onvermijdelijke. Als je dat allemaal wilt
begrijpen, moet je het lezen met alle voet- of
eindnoten die je inzicht verschaffen in de achter
gronden.

Wij hebben een raar
vak gekozen, dat weinig

geld, weinig eer,
weinig schouderklopjes

oplevert

Betekent deze prijs ook iets voor de positie van de
Italiaanse literatuur in Nederland?
Nee. De Italiaanse literatuur is in Nederland uit-
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muntend vertegenwoordigd, in de vorm van zeer
vele, goede vertalingen, en zeer geliefd bij de
lezer. Denk eens aan twintigste-eeuwse schrijvers
als Lampedusa, Pavese, Calvino, Svevo, Piran
dello, Bassani! Illustere schrijvers van prachtige
boeken. Nee, de Italiaanse literatuur kan het wel
zonder aanmoediging stellen. Ik niet, daaren
tegen. Wij vertalers hebben altijd behoefte aan
erkenning. Wij hebben een raar vak gekozen, dat
weinig geld, weinig eer, weinig schouderklopjes
oplevert.

Wat heeft uw werk bij de Tweede Ronde betekend
voor u als vertaler. Raadt u het vertalers aan zich
met periodieken bezig te houden? Ofandersoortig
redactiewerk?
Mijn werk bij De Tweede Ronde heeft, zoals dat
zo mooi heet, mijn horizon verbreed. Ik ben een
kwarteeuw bij het blad betrokken geweest, de
eerste helft daarvan als ‘emotioneel hulpredactri
ce’, zoals Margreet Dolman dat noemt, en de
tweede als redacteur. Het heeft niet zozeer voor
mij als vertaler iets betekend, het is meer zo dat
wij als redactie veel voor andere vertalers hebben

betekend. Vooral in de beginjaren, toen vertalers
door andere literaire bladen min of min verguisd
werden. Marko Fondse en Peter Verstegen heb
ben het blad in 1980 voor de vertalers opgericht,
omdat die toen schandelijk onderbetaald wer
den. De honoraria die ons blad betaalde waren
toen ook hoger dan die van andere bladen. Ik
heb mij altijd met veel plezier en ijver met het
blad beziggehouden. Wij maakten veel thema-
nummers, en het was fascinerend te zien hoe
men zo’n thema tot leven kon brengen door tele-
sten uit te kiezen en die door de verschillende
vertalers te laten vertalen. Het gaat gelukkig nog
steeds goed met De Tweede Ronde, die eigenlijk
aan zijn Vierde Ronde begonnen is bij de jonge,
enthousiaste uitgeverij Mouria.
Ik geloof niet dat ik vertalers moet aanraden om
redactiewerk te doen. De meesten moeten hard
sappelen voor hun brood en ik weet niet of en
wat tijdschriften hun redacteuren betalen. De
redacteuren van De Tweede Ronde hebben hun
werk altijd alleen uit liefde, dus niet voor geld,
gedaan.

Zijn er gebieden in de Italiaanse literatuur die in
Nederlandse vertaling tot dus ver onderbelicht zijn
gebleven?
Ja, er wacht nog een groot aantal Italiaanse
schrijvers op een goede vertaling in het Neder
lands. Ik noemde net de coryfeeën uit de twin
tigste eeuw, maar in de literatuur van de negen
tiende eeuw is nog veel moois te vinden. De
romans van Gabriele D’Annunzio zouden
opnieuw vertaald moeten worden. Van dichters
als Foscolo, Carducci en Pascoli zijn nog maar
enkele gedichten vertaald. Ook diverse vroegere
meesterwerken smeken om een vertaling, zoals
de Arcadia van de zestiende-eeuwse Napolitaan
Jacopo Sannazzaro, en de gedichten van zijn
tijdgenoot Giarnbattista Marino. En wat dacht je
van de Dialogen van Galileo Galilei? Kortom: er
is genoeg werk aan de winkel voor de ambitieuze
vertaler!

L~tes~re ver hn~ess va~s ~ke ~i~Uo~se:

Mario Praz, De Mythe van Romantisch Spanje, Nijgh & Van Ditmar 1992.

Umberto Saba, Serene wanhoop, (25 gedichten), Bas Lubberhuizen 1995

Ludovico Ariosto, Orlanelofnrioso, Athenaeum-Polak & Van Gennep 1998
Francesco Petrarca, Sonnetten voor Lanra, (2o sonnettcn), Bert Bakker 1998

Giacomo Casanova, Hee duel, Stichtïng Dc Roos 5999

Dante Alighieri, Degoelelelijke komedie, (samen met Peter Verstegen), Athenaeum-Polak & Van Gcnnep 2000

Dante Alighieri, Mijn vrouwe draagt de liefde in haat ogen, (24 gedichten), Bert Bakker 2001

Giovanni Boccaccio, Hee leven van Dante, Athenacum~Po1ak & Van Gcnnep 2002

Gabriele d’Annunzio, Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen, Bert Bakker 2002

Dante Gabriel Rossetti, Sonnetten, Athenaeum-Polak & Van Genncp 2004

Francesco Colonna, De droom van Poliphilus, Athenaeum-Polak & Van Genncp 2006
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