
 
 

Juryrapport Vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren 2005 

Richard van Leeuwen (*1955) en Djûke Poppinga (*1956) 
 

Het Fonds voor de Letteren heeft zijn eerste Vertaalprijs 2005 voor een vertaler die zich 

bijzonder heeft onderscheiden door niet alleen uitstekende vertaalkundigheid, maar ook door 

de ontsluiting van een literatuur c.q. het oeuvre van een bepaalde auteur, alsmede door de 

begeleidende activiteiten om tot die ontsluiting te komen, toegekend aan het vertalersduo 

Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga, en wel voor het taalgebied van het Arabisch. 

 

Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga hebben veel werk gezamenlijk verricht, maar 

hebben ook regelmatig met anderen samengewerkt, zoals bij de samenstelling en vertaling 

van Stemmen uit de schaduw (1986) en Kinderen van Gabalawi (De Geus 1999) van Nagieb 

Mahfoez of Het struisvogelei (De Geus 2001) van Raàoef Moessaàd Basta. Daarnaast hebben 

zij ook elk voor zich een uitstekende staat van dienst als solovertaler en hebben zij als zodanig 

ook elk voor zich een indrukwekkend en breed vertaaloeuvre opgebouwd op het gebied van 

de arabistiek.  

 

Een chef-d’oeuvre binnen het vertaalwerk van Richard van Leeuwen mag zeker de vertaling 

worden genoemd van Duizend-en-één nacht, een majestueuze uitgave in 14 delen, uitgebracht 

bij Bulaaq (1993-1999). Voor het eerst werd dit klassieke werk van de Arabische literatuur 

integraal en direct uit het Arabisch vertaald. Daaraan voegde Richard van Leeuwen nog toe 

De wereld van Sjahrazaad (1999), een ware encyclopedie van deze Arabische 

sprookjeswereld en tegelijkertijd een boeiend verslag van de vertaalgeschiedenis van deze 

uitgebreide verzameling verhalen.  

 

Een tweede pijler onder zijn vertaaloeuvre mag heten de vertaling van een groot aantal 

werken van de Nobelprijswinnaar voor literatuur 1988, Nagieb Mahfoez (*1911, Caïro), 

uitgegeven bij met name De Geus, waaronder de trilogie Tussen twee paleizen, Paleis van 

verlangen en De suikersteeg (1995). Ook bij het vertalen van Mahfoez is sprake geweest van 

samenwerking met Djûke Poppinga, die bovendien een serie gesprekken van Gamaal al-

Ghitani met de schrijver vertaalde en bewerkte (1989). Zelf vertaalde zij van deze door 

fundamentalistische tegenstanders geattaqueerde schrijver Nieuw Caïro (1998) en Begin en 

eind (2002). 

 

Djûke Poppinga heeft zich verder onderscheiden door het vertalen van romans die de benarde 

positie van de vrouw in de Arabische wereld onder de aandacht brengen. Een opvallende 

plaats wordt daarbij ingenomen door het werk van de Libanese schrijfster Hanaan as-Sjaikh 

(*1945, Beiroet), die niet alleen getuige was van de burgeroorlog in haar land, maar sinds 

haar emigratie naar Londen ook de integratieproblemen van Arabieren in den vreemde 

serieus, maar ook met een flinke dosis humor beschrijft. Alleen in Londen (De Geus 2004) 

werd door Marcel Möring als een hoogtepunt gekarakteriseerd. Ook van het werk van de 

feministe Nawal El Saadawi (*1931 Caïro) heeft Djûke Poppinga een aantal vertalingen 

gemaakt. 



Door het uitlichten van bovenstaande aandachtsvelden wordt duidelijk hoezeer Richard van 

Leeuwen en Djûke Poppinga oog hebben voor de schoonheid van niet alleen de klassieke, 

maar ook de moderne Arabische literatuur. Ook wordt zichtbaar dat zij, individueel en 

gezamenlijk, auteurs vertalen die de maatschappelijke discussie over actuele sociale, politieke 

en religieuze vraagstukken allerminst schuwen. Als gevolg hiervan zijn beide vertalers ook in 

Nederland nauw betrokken bij het maatschappelijke debat over actuele kwesties die ons 

vanuit de Arabische cultuur bereiken en die inmiddels deel geworden zijn van onze dagelijkse 

realiteit. Verder mag hier niet onvermeld blijven dat Richard van Leeuwen enkele jaren als lid 

van de Adviesraad van het Fonds voor de Letteren actief heeft bijgedragen tot het 

vertaaldebat. 

 

De jury, bestaande uit Niek Miedema, Fedde van Santen en Kees Mercks (vz.), honoreerde 

het baanbrekende werk van beide vertalers, waarin oog voor schoonheid en misstanden, lof en 

kritiek, hand in hand gaan, met een unaniem besluit tot toekenning. De jury spreekt de hoop 

uit dat beide vertalers nog lang door zullen gaan met hun streven naar het op genuanceerde 

wijze overdragen van de Arabische cultuur. 

 

 

Keuze uit niet genoemde vertalingen: 

 

Richard van Leeuwen:  

Mohammed Chafik: Imazighen. De Berbers en hun geschiedenis (Bulaaq 2004; non-fictie) 

Nagieb Mahfoez: Pension Miramar (De Geus 2004) 

Bahaa Taher: De wraak van Safiyya (Van Gennep 2000) 

Rasjied ad-Da’ief: Geachte heer Kawabata (Elmar 1999) 

Ibn Battoeta: De reis (Bulaaq 1997): tekst uit begin 14
e
 eeuw 

Nagieb Mahfoez: In een roes op de Nijl (De Geus 1997) 

Ibrahim al-Koni: Bloedende steen (Van Gennep 1997) 

Hoda Barakat: De lachsteen (Goossens 1996) 

Mahmoed Darwiesj: Herinneringen om te vergeten (Meulenhoff 1996) 

Latiefa az-Zajjaat: Het onderzoek (De Geus 1996) 

Gamaal al-Ghitani: Onrust in de Saffraansteeg (Ambo 1994) 

Nagieb Mahfoez: De dwaaltocht (Het wereldvenster 1989, De Geus 1993) 

Joesef Idris: De vreemdeling (Ambo 1991) 

 

Djûke Poppinga: 
Laila Aboezaid: Het laatste hoofdstuk: een Marokkaans vrouwenleven (Bulaaq 2004) 

Moeried Barghoeti: Weerzien met Ramallah (Bulaaq 2002) 

Majj Tilmissani: Afscheid van Doenjazaad (Elmar 2000) 

Hanaan as-Sjaikh: Ik veeg de zon van de daken (De Geus 2000) 

Salwa Bakr: De gouden hemelwagen (Goossens 1999) 

Alia Mamdoeh: Mottenballen (Goossens 1998) 

Nawal El Saadawi: De zoektocht van Fouada (In de Knipscheer 1994, Muntinga 1998) 

Sahar Khalifa: De poort (De Geus 1996) 

Nawal El Saadawi: Het verhaal van Zahra (De Geus 1995); Vrouwen tussen hemel en zand 

(De Geus 1994), Mijn reizen rond de wereld (De Geus 1994) 

Sahar Khalifa: Memoires van een eigenzinnige vrouw (De Geus 1993) 

Emile Habiebi: De wonderlijke lotgevallen van Sa’ied de Pessoptimist  (Ambo 1993) 

Margot Badran: Ongesluierde stemmen (Veen 1991; bloemlezing) 


