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Nelleke van Maaren (*1941) 
begon tijdens haar studie 
Franse taal- en letterkunde 
aan de Rijksuniversiteit Leiden 
met vertalen. Ze zette haar 
vertaalwerk aanvankelijk voort 
naast een carrière als lerares 
Frans aan lycea; sinds 1977 is zij 
uitsluitend werkzaam als vertaler 
uit het Duits, Engels en Frans. 
Van Maaren vertaalt zowel literair 
proza, beschouwende non-fictie 
van bijvoorbeeld Ian Buruma, 
Frits Staal en Enid Starkie en 
teksten voor museumcatalogi 
(over Louise Bourgeois, Willem de 
Kooning, Jan Dibbets en anderen). 
De recent verschenen roman De 
Strudlhoftrappen van de bijna 
vergeten Heimito von Doderer 
werd in NRC geroemd als “een 
excellente vertaling van een van 
de grootste Duitse romans uit de 
tweede helft van de vorige eeuw” 
en Trouw concludeerde “een 
zegen dat Nederland beschikt 
over zo’n briljante vertaalster als 
Nelleke van Maaren”. 

Daarnaast heeft Van Maaren 
zich op bijzonder veel manieren 
voor de kwaliteit van het 
literair vertalersvak ingezet, 
zowel met betrekking tot de 
beroepspraktijk als op het vlak 
van deskundigheidsbevordering. 
Ze stond met Hugo Verdaasdonk 
(†2007) aan de wieg van het 
Vertalershuis in Amsterdam, dat 
sinds 1991 bestaat, en vervulde 
tal van bestuursfuncties: binnen 
de Werkgroep Vertalers (VvL), 
de VvL, de Nederlandse Taalunie, 
het Vertalershuis, het Literair 
Productie- en Vertalingen Fonds, 
de LIRA en Stichting Rechtshulp 
Auteurs. Momenteel maakt 
ze deel uit van het bestuur 
en het docentenkorps van de 
VertalersVakschool. In 2007 trad 
ze op als mentor (via het ELV) 
van een beginnende vertaler. 
Ook neemt ze regelmatig 
jury- en adviesfuncties op zich 
en recenseerde ze jarenlang 
vertaalde Franse literatuur voor 
de NRC (tot 1999) en Duitse 
literatuur voor Trouw (tot 2003). 
Tot slot verzorgde Van Maaren 
voor het tijdschrift Filter in de 
jaren negentig enkele jaargangen 
lang een column, waarin 
vele aspecten van het literair 
vertalersvak aan bod kwamen. 
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Het is vanwege haar uitzon-
derlijke verdienste, durf en 
betrokkenheid als vertaalster 
dat het Fonds voor de Letteren 
de Vertaalprijs 2009 toekent 
aan NELLEKE VAN MAAREN. 

NMV
De Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen zijn in 2005 
ingesteld door het bestuur van het Fonds voor de Letteren. 
Met de instelling van deze twee jaarlijkse prijzen wil het Fonds 
de belangrijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers 
leveren aan de ontsluiting van de wereldliteratuur meer voor 
het voetlicht brengen. De prijs wordt uitgereikt aan vertalers 
met bijzondere verdiensten voor de kwaliteit en diversiteit 
van de literatuur in Nederlandse vertaling, en die zich binnen 
hun taalgebied hebben onderscheiden door initiatief en 
creativiteit. Eén van de prijzen is bestemd voor een vertaler 
uit het Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans; de andere 
prijs is voor een vertaler uit een van de ‘kleinere’ taalgebieden 
inclusief de klassieke talen. Aan beide bekroningen is een 
geldbedrag van 5.000 euro verbonden.



Nelleke van Maaren is niet alleen 
bekronenswaardig als excellente 
vertaalster van in tijd, stijl en taal 
zo uiteenlopende schrijvers als 
Botho Strauss (7x), Leo Perutz 
(4x), Ernst Jünger, Heimito Von 
Doderer (2x), Mme De Staël en 
Sylvia Plath, non-fictie, vooral op 
kunsthistorisch terrein, en een hele 
rits Dick Francissen (persoonlijke 
hobby, we presume). Het moeten 
in totaal zestig, zeventig titels zijn, 
waaronder vele parels. Het schijnt 
dat zij tot in de kleine uurtjes 
vertaalt, met verslaafde inzet, 
terwijl de meesten van ons dan 
nog hooguit met een boek naar 
bed willen. 

Er zijn veel goede vertalers in 
dit vertalersland, maar zij hoort 
bij de top. En de kwaliteit neemt 
niet af, integendeel. Zie haar 
recente werk, haar Doderers, 
haar Plath, geweldig moeilijke 
projecten, met glans tot een 
einde gebracht. Ze kan ook heel 
goed beargumenteren waarom 
ze iets doet. Kijk maar naar haar 
reactie op een publieke vraag van 
Wil Rouleaux in zijn recensie van 
Monika Marons Animal triste (Vrij 
Nederland, 28-6-1997).
 ‘Rouleaux vraagt zich af waarom 
het Duitse woord hechtgrau 
– dat een aantal keren in het 
boek voorkomt als kwalificatie 
van de ogen van de minnaar 

Stel je voor, het is ondenkbaar, 
maar stél je voor dat Nelleke van 
Maaren er niet was geweest.  
Het Nederlandse vertaallandschap 
zou er heel anders hebben 
uitgezien. Het zou minder levendig 
en veelbelovend zijn. De vertalers 
zouden armer zijn, ge soleerder, 
misschien wel zonder nageslacht. 

Hoezo?



van de ik-figuur – is vertaald 
met ‘staalgrijs’ in plaats van met 
‘snoekgrijs’. De reden daarvoor 
is betrekkelijk eenvoudig: het 
(mooie) woord hechtgrau is in 
het Duits een ‘gangbaar’ woord 
dat in elk woordenboek te vinden 
is (vergelijk in het Nederlands 
zeegroen of roetzwart). Als 
je dat in het Nederlands met 
‘snoekgrijs’ vertaalt, zou je de 
indruk wekken dat Maron een heel 
bijzonder ‘zelfgemaakt’ adjectief 
gebruikt. Hoe fraai beschrijvend 
het woord hier ook is, dat is 
dus niet het geval. Niettemin 
leek de woordenboekvertaling 
van hechtgrau – ‘blauwgrijs’ 
– me in dit verband te weinig 
uitgesproken. Ik wilde graag iets 
behouden van de grijsblauwige 
weerschijn die in hechtgrau zit, 
maar had toch een ‘bestaand 
adjectief’ nodig. Vandaar de 
keuze voor ‘staalgrijs’ waarin, in 
tegenstelling tot ‘loodgrijs’ en 
dergelijke, iets van een blauwig 
changeant in doorklinkt. Natuurlijk 
staat zo’n keuze altijd open voor 
discussie, maar dat een vertaling 
als ‘snoekgrijs’ hier te letterlijk 
is, staat voor mij buiten kijf.’ Was 
getekend Nelleke van Maaren.
Een voortreffelijk lesje over 
het belang van het letten op 
het verschil in frequentie in 
verschillende talen, en ook een 
mooi inkijkje in Van Maarens 
weloverwogen vertaalwijze! Één 
zo’n min of meer uitgesponnen 
voorbeeld spreekt boekdelen 

en staat ongetwijfeld voor 
onnoemelijk veel andere. 

Dat was de ene hoofdreden. De 
andere is de manier waarop zij 
zich inzet voor de vertalerij in het 
algemeen. Eigenlijk moet u nu van 
uw stoel vallen, zo indrukwekkend 
is ook de rij activiteiten die hierbij 
hoort. Ook dat aspect bekroont 
het Fonds, en de twee versterken 
elkaar en maken deze bekroning 
tot een prijs in het kwadraat.
Laten we stilstaan bij Nelleke van 
Maaren als activist en initiator. 
Vooral dankzij haar en Hugo 
Verdaasdonk (†2007) bestaat 
het Vertalershuis in Amsterdam, 
waar buitenlandse vertalers rustig 
kunnen werken om beroepshalve 
te profiteren van hun verblijf in 
Nederland. 

Ook stond zij mede aan de basis 
van het succesvolle Nederlands 
Literair Produktie- en Vertalingen 
Fonds. Ze was zeer actief in de 
Werkgroep Vertalers van de VvL, 
was jarenlang vicevoorzitter 
van de vereniging; bepleitte de 
Literaire Vertaaldagen en het 
vertalersmentoraat toen een jonge 
garde dreigde weg te blijven, en 
recentelijk de oprichting van de 
VertalersVakschool in Amsterdam. 
Denk ook aan haar in verband met 
de Elly Jaffé-prijs voor vertalingen 
uit het Frans. Steeds heeft ze 
bestuursfuncties vervuld en ze 
was ijverig commissie-lid, mentor, 
geschriftenopstelster.  



Ze was boekbespreekster Frans 
voor NRC en Duits voor Trouw. 
Velen zullen zich haar herinneren 
als columniste van Filter, 
waar zij zorgvuldig en geestig 
facetten van het vertalerschap 
behandelde, en soms zag je dan 
zo’n activistenplannetje de kop 
opsteken. 

In Filter 7de jaargang nr 1 uit 
ze haar tevredenheid over de 
vertaaldagen die er inmiddels zijn, 
als opvolging van die van de VvL 
en NGV, waar ze al had genoten 
van de ‘oeverloze discussies’ die je 
verder nergens hebt, want elders 
maalt niemand erom, net zo min 
als wij malen om het gedram van 
een andere beroepsbeoefenaar. 
Maar die, zegt ze fijntjes, kan er 
op zijn werk al net zoveel over 
praten als hij wil. ‘Wij zitten op 
ons kamertje met ons eigen 
hoofd.’ Een jaar later gaat het over 
het zo gewenste mentoraat, en ze 
weet er alles van: hoe het elders al 
bestaat, bijvoorbeeld voor jonge 
beeldende kunstenaars.

Het gaat ook een keer over 
prijzen, dat ze leuk en nuttig 
zijn, al kankert iedereen over de 
explosie of inflatie van literaire 
prijzen. Ze hekelt dat je hier soms 
een deel van het geld in een 

project moet stoppen, alsof men 
de winnaar wil behoeden voor z’n 
gat in de hand, voor z’n hang naar 
‘drank, dellen en dromen’. Ze pleit 
voor meer vertaalprijzen. 

Heeft het Fonds voor de Letteren 
geluisterd? De Fonds-prijzen 
bestonden toen nog niet.

Prijzen zijn ‘een prima erkenning 
van of een broodnodig eerbewijs 
aan een bepaald genre, een 
uitzonderlijke prestatie, voor werk 
dat anders zelden of nooit in de 
openbare belangstelling komt’. 

We hadden het niet beter kunnen 
zeggen. 

Het is vanwege haar uitzonderlijke 
verdienste, durf en betrokkenheid 
als vertaalster dat de jury de 
vertaalprijs 2009 voor grote talen 
toekent aan Nelleke van Maaren. 
We verzekeren haar dat het 
geld niet in een project hoeft te 
worden gestoken. 

De jury van de Fonds voor de 
Letteren Vertaalprijzen 2009:

Gerard Cruys, 
Mark Leenhouts (voorzitter) 
en Barber van de Pol

Prijzen zijn ‘een prima erkenning van 
of een broodnodig eerbewijs aan een 
bepaald genre, een uitzonderlijke prestatie, 
voor werk dat anders zelden of nooit in de 
openbare belangstelling komt’. 



–  Horst Gerson De schilderijen van 
Rembrandt, Meulenhoff 1968

–  Edgar Wind Kunst en anarchie, 
Meulenhoff 1973

–  G. van Benthem van den Bergh, 
David Kettler e.a. Intellectuelen 
tussen macht en wetenschap,  
Van Gennep 1973

–  Michael Sullivan Ontmoetingen 
van Oosterse en Westerse kunst, 
Sijthoff 1975

–  Jean Chesneaux Boerenopstanden 
in China, Sijthoff 1977

–  Kenneth Clark Ontmoeting met 
Rembrandt, Het Spectrum 1978

–  Edmund Wilson Axels burcht,  
De Arbeiderspers 1982

–  Eneid Starkie Arthur Rimbaud,  
De Arbeiderspers 1984

–  Derek Phillips De naakte Neder-
lander. Kritische overpeinzingen 
(i.s.m. R. v.d. Veer), Bert Bakker 
1985

–  Frits Staal Over zin en onzin in de 
filosofie, Meulenhoff 1986

–  Botho Strauss De jonge man,  
De Arbeiderspers 1987

–  Natascha Wodin De glazen stad, 
De Arbeiderspers 1988

–  Victor Segalen René Leys,  
Het wereldvenster 1988

–  Violet Trefusis Broderie Anglaise, 
Contact 1988

–  Botho Strauss Niemand anders,  
De Arbeiderspers 1989

–  Fritz Joachim Raddatz De wolken-
drinker, De Arbeiderspers 1989

–  Richard Ford In het wild, Contact 
1990

–  Heda Margolius-Kovály Afscheid 
van Praag (i.s.m. T. Fuchs), Contact 
1990

–  Leo Perutz De Marques de Bolibar, 
De Arbeiderspers 1990

–  Botho Strauss Bezoekers, Internati-
onal Theatre & Film Bookshop 1990

–  Botho Strauss Slotkoor, Het Natio-
nale Toneel 1991 

–  Botho Strauss Mikado, Wereldbi-
bliotheek 

–  Ousmane Sembène Niiwam (i.s.m. 
Peter Abspoel), AMBO 1991

–  Ousmane Sembène Taaw, een 
jeugd in Dakar, In de Knipscheer 
1992

–  Claude Pichois en Jean Ziegler 
Baudelaire (i.s.m. Truus Boot), 
AMBO 1992 

–  Leo Perutz De meester van de 
jongste dag, De Arbeiderspers 
1992

–  Leo Perutz De Judas van Leo-
nardo, De Arbeiderspers 1993

–  Mme de Staël Over Duitsland. 
Een journalistieke reis 1803-1808, 
Contact 1993

–  Natascha Wodin Ooit leefde ik,  
De Arbeiderspers 1993

–  Mala Sen De bandietenkoningin 
(i.s.m. T. Fuchs), Wereldbibliotheek 
1995

–  Shyam Selvadurai Rare jongen.  
Een roman in zes verhalen,  
Wereldbibliotheek 1995

–  Botho Strauss  Wonen, schemeren, 
liegen, De Arbeiderspers 1996

–  Melitta Breznik Nachtdienst,  
AMBO 1996

–  Mary Karr De leugenaarsclub,  
AMBO 1997

–  Monika Maron Animal Triste,  
Atlas 1997

–  Leo Perutz De Zweedse ruiter,  
De Arbeiderspers 1997

–  Hans-Ullrich Treichel Tristan 
-akkoord, AMBO 2000

–  Monika Maron Stille Zeile, nummer 
zes roman, Atlas 2001

–  Michael Roes Leeg kwartier. 
Rub’Al-Khali inventie over het 
spel, De Arbeiderspers 2001

–  Norbert Gstrein De Engelse Jaren, 
Meulenhoff 2001

–  Wladimir Kaminer Soldatenrock, 
Cossee 2001

–  Günter de Bruyn Veertig jaar.  
Verslag van een leven,  
De Arbeiderspers 2002

–  Ernst Jünger Oorlogsroes,  
De Arbeiderspers 2002

–  Heimito von Doderer Ieder mens 
een moordenaar, Atlas 2002

–  Hans-Ullrich Treichel De goddeloze 
amor, AMBO 2003

–  Szusza Bánk De zwemmer,  
De Bezige Bij 2003

–  Thomas Hettche Nox, Gianotten 
2003 

–  Raoul Schrott Tristan da Cunha 
(i.s.m Wilfred Oranje, Ard Post-
huma en José Rijnaarts), De Bezige 
Bij 2004

–  Sylvia Plath De dagboeken 1950-
1962, De Arbeiderspers 2005

–  Terézia Mora Alle dagen, De Be-
zige Bij 2005

–  Pierre Péju De vermoorde  
onschuld, Meulenhoff 2006

–  Michèle Lesbre De rode canapé, 
Ailantus 2008

–  Ian Buruma Het circus van Max 
Beckmann, Atlas 2008

–  Jonathan Coe B.S. Johnson (i.s.m. 
Jan Pieter van der Sterre), Querido 
2008 

–  Amelie Fried Schoenenpaleis  
Pallas. Hoe mijn familie zich tegen 
de nazi’s verzette, Cossee 2009

–  Heimito von Doderer De Strudlhof-
trappen, Atlas 2009
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Foto: Klaas Koppe
Ontwerp: BARLOCK, Den Haag
Druk: Full Colour, Amsterdam
Amsterdam, december 2009
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