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Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden ontvangen 
de Fonds voor de Letteren vertaalprijs 2008 vanwege 
de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre en hun inzet als 
ambassadeurs voor de Turkse literatuur. Dorleijn en Van 
der Heijden vertalen sinds 1995, meestal samen en soms 
solo. Vaak gaat het daarbij om auteurs die zij zelf hebben 
aangedragen bij een Nederlandse uitgever. 

MD: Via de Penguin-pocket Modern Turkish Poetry maakte 
ik tijdens een vakantie kennis met de Turkse literatuur. Terug 
in Nederland besloot ik van het conservatorium over te stappen 
naar Turkologie in Utrecht. Daar volgde ik onder andere 
colleges bij professor Hofman, die zich bezig hield met 
historische taalkunde en filologie. Dat heeft mij enorm geïn-
spireerd en misschien wel bij mijn echte liefde, de taalkunde, 
gebracht. Tegenwoordig geef ik colleges Taalwetenschap en 
doe ik onderzoek naar sociolinguïstische aspecten van twee-
taligheid onder Turkse en Marokkaanse jongeren.
HvdH: Mijn carrière in de letteren verliep andersom. Ik begon 
in Tilburg met de studie toegepaste taalwetenschap, wat 
met name ging over tweede taalverwerving bij Turken en 
Marokkanen in Nederland. Dat was toen nog een wetenschap 
met weinig theorievorming, die dicht tegen taalsituaties uit 
de werkelijkheid zat. Turks volgde ik als keuzevak. Dat bleek 
veel leuker te zijn: alles was nieuw. Met name de bijzondere 
structuur van de Turkse taal trok me. Na mijn afstuderen ging 
ik in Utrecht verder met Turkologie, waar ik Margreet leerde 
kennen. Later heb ik een tijd in Adana, een stad in zuidoost 
Turkije, gewoond waar ik data uitwerkte van mijn promotie-
onderzoek naar de verwerving van tweetaligheid bij Turkse 
kinderen in Nederland. Die dissertatie heb ik nooit afge-
maakt. Tijdens een winter ben ik daar zomaar begonnen aan HV

MD
TURkse LITeRaTUUR 
Is IN BewegINg :
eeN INTeRVIew MeT 
MaRgReeT DORLeIJN 
eN HaNNeke VaN DeR HeIJDeN
door Meltem Halaceli en Hanneke Marttin
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“ Het literair vertalen is eigenlijk 
een hele administratie”

eNgageMeNT & pOsTMODeRNIsMe 
MD: In Turkije werd heel lang van schrijvers verwacht dat ze 
een rol speelden in het maatschappelijke debat en ook in hun 
werk politiek stelling namen. Dat is veranderd na de onlusten 
in de jaren zeventig tussen linkse en rechtse groeperingen 
die in 1980 met een militaire coup werden beëindigd: schrij-
vers die partij hadden gekozen werden verantwoordelijk 
gehouden voor de tweedeling in de Turkse maatschappij en 
gearresteerd. 
HvdH: Daarnaast deed via de invloed van vertalingen van 
buitenlandse romans het postmodernisme zijn intrede. 
Orhan Pamuk is daar een goed voorbeeld van. In zijn werk 
heeft hij de vinger op de interne tegenstrijdigheden van de 
verschillende politieke posities gelegd, zonder een een-
duidige maatschappijvisie te declameren. Daardoor roept 
zijn benoeming tot Nobelprijswinnaar in 2006 bij sommige 
Turken nog steeds verontwaardiging op.
MD: Dat heeft ook te maken met zijn uitspraken over de 
Armeniërs en Koerden; vooral nationalisten zien dat als het 

een vertaling van Ferit Edgü’s roman O, wat hij of 
zij betekent. Later vroeg Margreet me bij Pamuks Ik heet 
Karmozijn; vlak daarvoor had ik mijn eerste vertaling in 
opdracht af, een roman van Ahmet Altan. 

saMeN VeRTaLeN
MD: Ik ontdekte Orhan Pamuk tijdens een van mijn reizen 
naar Turkije. Ik vond zijn stijl indrukwekkend en besloot de 
roman die ik had meegenomen, Sessiz ev (Het huis van de 
stilte), met mijn studenten te vertalen. De Arbeiderspers was 
toen als enige uitgeverij geïnteresseerd. Kort daarna deed 
Veronica Divendal bij dezelfde uitgever het voorstel Beyaz 
Kale (De witte vesting) van Pamuk te vertalen. De romans 
zijn vervolgens vrijwel tegelijkertijd verschenen en sloegen 
tot mijn blijdschap hier aan. Daarna volgde Kara Kitap 
(Het zwarte boek) van Pamuk, een omvangrijk werk dat ik 
in mijn eentje vertaalde. Dat eenzame van het vertalen viel 
me zwaar. Toen het verzoek kwam Benim adım kırmızı 
(Ik heet Karmozijn) te vertalen, heb ik Hanneke gevraagd de 
opdracht over te nemen. Omdat ik daar eigenlijk een beetje 
spijt van kreeg, heb ik haar uiteindelijk voorgesteld het 
samen te doen en dat is erg goed bevallen. 
HvdH: Over de werkverdeling waren we het snel eens. Ik heet 
Karmozijn heeft verschillende vertellers, die we mooi onderling 
konden splitsen. Vervolgens voorzagen we elkaars vertaling 
uitgebreid van commentaar. Dat doen we nog steeds, zoals 
we ook altijd woordenlijsten maken met terugkerende ter-
men, aanduidingen en bijvoeglijke naamwoorden. Zo bezien 
is het literair vertalen eigenlijk een hele administratie. 
Nu ik in Istanbul woon, doen we vrijwel alles over de mail.
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in een kwaad daglicht stellen van Turkije. In zijn nieuwste 
roman, Masumiyet müzesi (Museum van de onschuld), die ik 
momenteel aan het vertalen ben, lijkt Pamuk juist meer 
stelling te willen nemen.
HvdH: Pamuks postmodernisme heeft wel de weg bereid 
voor nieuwe schrijvers die willen experimenteren. Ik merk dat 
er onder jongeren nu een groep is die toleranter staat ten 
opzichte van andere ideologieën. Verder heeft ook in Turkije 
de commercialisering onlangs zijn intrede gedaan. De literaire 
wereld wordt een onderdeel van de entertainment-sector, 
inclusief bestsellers en televisieoptredens. Gek genoeg is 
er nog geen steeds geen efficiënt distributienetwerk voor 
boeken. Hoewel tegenwoordig veel Turkse provinciesteden 
een universiteit hebben, zijn er nog weinig grote of goed 
gesorteerde boekhandels.

“ We hebben het altijd  
getroffen met uitgevers” 

eMaNcIpaTIe 
MD: Een recente ontwikkeling is de emancipatie van de 
islamitische literatuur. Misschien kun je het vergelijken met de 
evangelische boekhandels in Nederland, een heel eigen cir-
cuit van schrijvers en uitgevers die vaak volstrekt onbekend 
zijn bij de meeste lezers van literatuur. Dat geldt ook voor 
de islamitische schrijvers, maar zij zoeken nu nadrukkelijk 
aansluiting bij de literatuur, willen heel graag gewaardeerd 
worden door het grote publiek en storten zich in het debat. 
Dat is opmerkelijk anders dan vroeger.

paRODIe 
HvdH: Met de bundel Moderne Turkse verhalen en Verboden 
liefde, één van de eerste Turkse romans, hebben we een be-
gin gemaakt met de ontsluiting van de veelzijdigheid van de 
Turkse literatuur in het Nederlands. Voor Athenaeum-Polak & 
Van Gennep gaan we een reeks moderne Turkse klassiekers 
vertalen. Op ons verlanglijstje staan onder andere romans 
van Atay, Tanpınar, Yusuf Atılgan en Bilge Karasu. 
MD: Volgend jaar beginnen we aan Tutunamayanlar (1972) 
van Oğuz Atay. Dat is echt een boek zoals ik er geen ander 
ken. Het is heel knap geschreven. Hoofdpersoon Turgut krijgt 
te horen dat een goede vriend van hem zelfmoord heeft 
gepleegd. Met behulp van brieven en andere teksten in vele 
verschillende genres probeert Turgut uit te vinden wat er 
met zijn vriend is gebeurd. Hij probeert als het ware diens 
identiteit uit allemaal brokstukjes samen te stellen, maar 
raakt in dat proces zichzelf kwijt. Het verhaal is onder andere 
een parodie op de ideologie van Atatürk. 
HvdH: De kritiek is bijzonder humoristisch vormgegeven. 
Het was de eerste roman die me deed beseffen dat Turkse 
literatuur ook grappig kan zijn. Maar het is zeker niet de 
enige. Ik vertaal nu een roman uit 1961 van Ahmet Hamdi 
Tanpınar, die van begin tot eind een parodie is. Het bekriti-
seert de mentaliteit van eerdere leiders zoals Kemal Atatürk 
die dachten dat ze een hele maatschappij binnen no time 
konden omvormen, simpel gezegd met het idee: ‘We doen 
andere kleding aan en dan denken we ook anders.’
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-  Orhan Pamuk Het huis van de 

stilte, De Arbeiderspers 1995.

-  Orhan Pamuk Het zwarte boek, 

De Arbeiderspers 1998.

-  Sadık Yemni De vierde ster,  

Bert Bakker 2000.

-  Orhan Pamuk Ik heet karmozijn 

(i.s.m. HvdH), De Arbeiderspers 

2001. 

-    Orhan Pamuk sneeuw (i.s.m. 

HvdH), De Arbeiderspers 2003.

-  Moderne Turkse Verhalen: 

samenstelling en vertaling 

van een bloemlezing van �9 

moderne Turkse korte verhalen, 

met inleiding over de moderne 

Turkse literatuur (i.s.m. HvdH),  

Atlas 2005.

-  Elif Shafak Het luizenpaleis 

(i.s.m. HvdH), De Geus 2006.

-  Halid Ziya Uşaklıgil Verboden 

Liefde (i.s.m. HvdH),  

Athenaeum-Polak &  

Van Gennep 2008 

OOeUVRe
MaRgReeT DORLeIJN

BekNOpT cV
Margreet Dorleijn (*19�6) combineert haar vertaalcarrière 
met een parttime aanstelling aan de UvA, Leerstoelgroep 
Theoretische Taalwetenschap. Hanneke van der Heijden 
(*196�) werkt sinds 2000 als literair vertaler en tolk Turks; 
de laatste jaren vanuit Istanbul. Samen traden ze in 2006 
op als docent bij de vertaalworkshop Turks-Nederlands van 
het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) verzorgden ze 
meermaals beschouwingen over en vertalingen van Turkse 
literatuur voor themanummers van literaire tijdschriften: 
het meest recent in 2006 voor Armada. Ook geven ze 
regelmatig lezingen en publiceren ze over Turkse literatuur. 
Dorleijn was als docent tevens betrokken bij de vervolgwork-
shop Turks-Nederlands van het ELV. Van der Heijden was 
meerdere malen docent bij workshops Nederlands-Turks van 
het ELV en trad op als mentor. Daarnaast was ze de laatste 
jaren adviseur intercultureel beleid voor het Fonds voor de 
Letteren, maakte ze enkele jaren deel uit van de eindredactie 
van Umut Magazine en was ze als bestuurslid verbonden aan 
Stichting Umut Literatuur. 
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-  Orhan Pamuk  

Het valies van mijn vader,  

De Arbeiderspers 2007

-  Kemal Gökhan gürses Istanvoel. 

Theatervoorstelling voor Garaj 

Istanbul. Opgevoerd in diverse 

steden in Nederland, oktober 

2008

-  Eşber Yağmurdereli  

De schorpioen (Over leven, 

liefde en geweld).  

[Toneel.] Arnhem: 3C.

-  Halid Ziya Uşaklıgil  

Verboden Liefde  

(i.s.m. MD; incl. nawoord van de 

vertalers), Athenaeum-Polak &  

Van Gennep, 2008

-  Orhan Pamuk  

De andere kleuren,  

De Arbeiderspers 2008 

Volgend jaar verschijnt de vertaling (door Margreet Dorlijn) van Orhan 

Pamuk nieuwste roman Museum van Onschuld bij De Arbeiderspers en 

(door Hanneke van der Heijden) van Ahmet Hamdi Tanpınar 

Het klokkengelijkzetinstituut bij Athenaeum-Polak & Van Gennep. 

Een gezamenlijke vertaling van Oğuz Atay Tutunamayanlar (incl. 

nawoord) wordt 2010 bij Athenaeum, Polak & Van Gennep verwacht.

een volledig overzicht van de vertalingen, publicaties en neven-

activiteiten van beide vertaalsters is te vinden op www.fondsvoorde-

letteren.nl onder Vertalers > programma’s > Vertaalprijs.

-  Duygu Asena De vrouw heeft 

geen naam. Opgroeien in 

Turkije (i.s.m. M. Deegen, B. 

Mol & D. Özçelik.), De Kern 1991; 

Maarten Muntinga 1993

-  Ahmet Altan De secretaris,  

Bert Bakker 2001

-  Orhan Pamuk Ik heet karmozijn 

(i.s.m. MD), De Arbeiderspers 

2001

-  Orhan Pamuk sneeuw  

(i.s.m. MD), De Arbeiderspers 

2003

-  Oğuz Atay geen ja maar ook 

geen nee. Kort verhaal, als  

theatervertelling opgevoerd 

door ThEAter EA, februari 2003

-   Moderne Turkse verhalen, Atlas 

2005. Samengesteld, vertaald en 

ingeleid door Hanneke van der  

Heijden en Margreet Dorleijn

-   Orhan Pamuk Istanbul.  

Herinneringen en de stad,  

De Arbeiderspers 2005

-  Elif Shafak Het luizenpaleis 

(i.s.m. MD), De Geus 2006

OOeUVRe
HaNNeke VaN DeR HeIJDeN
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Het is niet alleen omdat hij zo prachtig vertaalt dat Rien 
Verhoef wordt bekroond door het Fonds voor de Letteren. 
Hij vecht onvermoeibaar voor de belangen van zijn colle-
ga’s en voor het aanzien van het vak literair vertalen. Herin-
neringen en een rondgang langs enkele Rien-kenners. 

Het is oktober 1977. Sjaak Commandeur en ik melden ons in 
een café, waar een collega-vertaler ons opwacht met een 
vrouw. In het halfduister van de kelder ontbloten hij, Sjaak en 
ik onze bovenarm, die de vrouw ontsmet met een watje vol 
jenever. Dan jast ze er een injectienaald in. Een griepprik.
Welke vertaler haalt het in zijn hoofd een griepprik te regelen 
voor hemzelf en de mensen met wie hij een boek vertaalt?
Rien Verhoef. 
We deden er een jaar over, The Adventures of Augie March 
van Saul Bellow. Ons vertaalschema bevatte geen rek voor 
griep of zelfs maar een privéleven, want we moesten ieder 
wel drieënhalve pagina per week. Op donderdag fileerden 
we genadeloos elkaars porties in café De Reiger. We waren 
vertalen-wat-er-staat-vertalers en daar hoorden geen 
onorthodoxe vrijheden bij. Werkt Rien nog zo? “Nee, joh. Ik 
ben milder geworden. Natuurlijk moet je je best doen om 
precies te zijn en om te vertalen wat er staat. Maar je moet je 
lezer niet willen pesten.”
Volgens Sjaak Commandeur was Rien vooral de man die over 
de nuances waakte. Sjaak: “In het voorwoord bij de eerste 
druk van Het juiste woord wordt lexicograaf Prick van Wely 
‘dien heel fijnen beteekenisproever’ genoemd. Dat is ook 
een toepasselijke eretitel voor Rien. Toen ik de Amerikaanse 
schrijver Raymond Carver leerde kennen, zag ik zijn even-
beeld: een grote zware vent die heel geconcentreerd met 
een potloodje op een velletje papier zat te pielen – of op een 
viltje, want viltjes hoorden erbij in die tijd.”

RIeN Is ONZe TROUwe 
waak- eN BIJTHOND
door anneke van Huisseling

RV
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“Hij is een pain in the ass”

BOeVeN
“Eigenlijk is het wel een fenomeen,” mijmert uitgever Joost 
Nijsen, Riens medebestuurder bij het Productiefonds, 
“iemand die zo goed vertaalt en tegelijk zo waakt over de 
belangen van zijn beroepsgroep in het bijzonder en de 
literatuur in het algemeen.” Om er meteen knorrend aan toe 
te voegen: “Door Rien cum suis is jarenlang de suggestie 
gewekt dat literaire uitgevers boeven zijn die zich verrijken 
ten koste van de arme vertaler.” Toch is hij op Rien gesteld. 
“Ik geloof dat we elkaar scherp houden met respect voor 
elkaars visie en positie, en wat het helemaal goedmaakt is 
zijn grote gevoel voor humor, zijn zeer prettige soort ironie, 
die de scherpe kanten van zijn soms vakbondsachtige in-
stelling weer terugbrengt tot menselijke proporties.”Het kan 
niet anders of de bovengenoemde ‘cum suis’ omvatten ook 
Kees Holierhoek, Lira-voorzitter en kompaan in menig over-
leg. Wat drijft Rien volgens hem? “Woede. Je moet hem niet 
in zijn rechtvaardigheidsgevoel aantasten.” Maar Rien blijft 
altijd beheerst: “In betrekkelijk mooi Nederlands verkondigt 
hij waarheden waar de ontvanger het voorlopig mee kan 
doen.” Ofschoon Kees niet altijd blij is met Rien (“hij neemt 
niet alles wat ik zeg voor zoete koek aan”), heeft hij een 
enorme steun aan hem en prijst zijn gedrevenheid. “Hij gaat 
door, hij kan het niet laten.”

kOeLIe
Augie March was de beste leerschool die een vertaler zich 
kan wensen en die griepprik, besef ik nu, staat voor een 
aantal typische Rien-eigenschappen: gedrevenheid, disci-
pline, vernuft en humor. En, wellicht, een tikje geldingsdrang.
Dat Rien kon vertalen werd in 1982 ook voor rest van de de 
wereld duidelijk toen hij samen met Sjaak de Nijhoff-prijs 
won. Daarna heeft hijzelf nog een formidabel vertaal-
oeuvre opgebouwd. De Fonds voor de Letteren-Vertaalprijs 
bekroont dit oeuvre, maar er is meer.
Al vroeg doordrong Rien zijn collega’s ervan dat ze moesten 
opkomen voor hun rechten en een fatsoenlijke honorering. 
Zelf deed – en doet – hij dat ook, want “wie zich als koelie 
gedraagt, moet niet gek kijken wanneer hij als koelie wordt 
behandeld”. Uitgevers zuchten als hij zijn eisen weer eens op 
tafel legt – Joost Nijsen noemt hem wat dat betreft een pain 
in the ass – maar de verstandigen onder hen gaan toch met 
hem in zee, want hij is goed en houdt zich aan zijn afspraken.
Het is geen wonder dat eenmansvakbond Verhoef is uit-
gegroeid tot ambassadeur van het vak literair vertalen. Hij 
is actief op alle fronten – van een advies aan een collega tot 
het penningmeesterschap van Stichting Lira. Overal waar 
het vak aan de orde is, tref je Rien. In besturen, in de orga-
nisatie van de Literaire Vertaaldagen (mede door hem weer 
opgezet), op de vergaderingen van de Werkgroep Vertalers. 
Voor Molly van Gelder, directeur van de VertalersVakschool, 
is het simpel: “Zonder Rien was de school er niet gekomen 
en zonder Rien kan ze niet draaien. Hij is onvermoeibaar en 
nooit ergens te beroerd voor. Als je Rien ziet, denk je: 
het komt wel goed. Hij is onze trouwe waak- en bijthond.”
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FIcTIe 
-  Jeannette Winterson, Ali Smith, 

A.M. Homes, Jackie Kay, �2, Mid-

zomernacht in de gayclub, Vrij 

Nederland 2008-2009 (feuilleton 

in 52 wekelijkse afleveringen)

-  Ian McEwan aan chesil Beach,  

De Harmonie 2007

-  Ian McEwan Zaterdag, De Har-

monie 2005

-   Graham Swift Het hart van  

onze Nicky, De Bezige Bij 2004

-   Ian McEwan Boetekleed,  

De Harmonie 2002, Muntinga 

Pockets (Rainbow) 2005

-  Thomas Kelly De afrekening,  

De Bezige Bij 2001

-  Rupert Thomson De ontlading, 

De Bezige Bij 2001

-  Moses Isegawa Twee chim-

pansees, gevolgd door prinses 

europa, De Bezige Bij 2001

-   Kirsty Gunn Je gaat tenslotte 

weer naar huis, De Bezige Bij 

2000

-  John Irving De regels van het 

ciderhuis: een scenario,  

De Bezige Bij 2000 

-  Moses Isegawa slangenkuil,  

De Bezige Bij 1999

OOeUVRe
RIeN VeRHOeF

BekNOpT cV
Rien Verhoef (*19�8) leerde vertalen aan het Instituut voor 
Vertaalkunde (later: Vertaalwetenschap) te Amsterdam, 
van leermeesters als Peter Verstegen, Cees Buddingh’ en 
Else Hoog. Hij vertaalde Faulkner, Nabokov, Swift (Graham), 
DeLillo, Leavitt, McEwan, maar ook veel teksten voor musea 
en dag- en weekbladen (de Volkskrant, NRC Handelsblad, 
Vrij Nederland). Samen met Sjaak Commandeur - met wie 
hij in 1982 de Martinus Nijhoff-prijs won - vertaalde hij onder 
meer werk van Bellow, Burgess en Yeats. Daarnaast is 
Verhoef actief binnen de VSenV en als bestuurslid van 
diverse stichtingen: LIRA, Rechtshulp Auteurs, Nederlands 
Productie- en Vertalingen Fonds.
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-  David Leavitt De verloren taal der 

kranen, De Harmonie 1987,  

Muntinga Pockets (Rainbow) 1993

-  Don DeLillo witte ruis,  

De Bezige Bij 1986, Flamingo 

(Anthos) 1999 

-  David Leavitt Familiedans,  

De Harmonie 1985, Muntinga 1999

-  William Faulkner Terwijl ik al 

heenging, De Bezige Bij 1985, 

Atlas 2001, Eldorado 2007

-  Graham Swift Vederbal -  

een psychologische thriller,  

De Bezige Bij 1985

-  Graham Swift waterland,  

De Bezige Bij 1984, Singel Pockets 

1998

-  Saul Bellow De decaan en diens 

december, Agathon 1983,  

Ooievaar 1997,  

De Bezige Bij 2009; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Douglas Adams Het leven, het 

heelal en de rest, De Fontein 1983

-  De liedjes van Paul Thompson 

De kinderkruistocht, Theaterkerk 

Het Laborinth 1982; i.s.m. Jan 

Boerstoel

-  R.D. winfield Tussen twee vuren 

(hoorspel), NCRV 1981; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

 -  Dora Somerville alledaagse  

quadrille (hoorspel), NCRV 1981; 

i.s.m. Sjaak Commandeur

-  Douglas Adams Het restaurant 

aan het eind van het heelal,  

De Fontein 1981; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Anthony Burgess 1985,  

De Arbeiderspers 1981; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Anthony Paul De tijger die zijn 

strepen kwijt was, (kinderboek) 

De Harmonie 1980; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Jerzy Kosinski passie spel, 

De Bezige Bij 1980; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Dick Francis In de rats,  

De Arbeiderspers 1980; i.s.m. 

Sjaak Commandeur

-  Douglas Adams Het transgalac-

tisch liftershandboek  

(hoorspel), KRO 1979; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  Saul Bellow De avonturen van 

augie March, Agathon 1979, 

Ooievaar Pockethouse 1995; i.sm. 

Anneke van Huisseling en Sjaak 

Commandeur

-  John Irving Mijn rol in de film 

– een terugblik, De Bezige Bij 

1999; i.s.m. Else Hoog

-  Ian McEwan amsterdam,  

De Harmonie 1998, Muntinga 

Pockets (Rainbow) 2001,  

Meulenhoff 2005, Sanoma 

Magazines Belgium – ‘HUMO’s 

klassiekers van nu’ 2007

-  Ian McEwan Ziek van liefde,  

De Harmonie 1998, Muntinga 

Pockets (Rainbow) 1999

-  Graham Swift Laatste ronde,  

De Bezige Bij 1997

- Albert French Holly, Balans 1996

-  Rosemary Mahoney Het gezicht 

van de maagd – verandering in 

Ierland, De Bezige Bij 1995

-  Kevin Canty een vreemde in deze 

wereld, De Harmonie 1995

-  William Butler Yeats  

autobiografieën, deel I,  

De Arbeiderspers 1985; i.s.m.  

Sjaak Commandeur

-  David Bird & Terence Reese  

Listen en lagen – nieuwe  

bridgebelevenissen uit het 

klooster van sint-Titus,  

Becht 1994

-  Albert French Billy, Balans 1994, 

Muntinga Pockets (Rainbow) 1997 

-   Vladimir Nabokov Lolita,  

De Bezige Bij 1994, Singel Pockets 

1998, Areopagus – bibliotheek van 

de twintigste eeuw (ECI) 2001,  

De Morgen – De verboden boeken 

2003

-  David Bird & Terence Reese 

Bridge in het oerwoud – nieuwe 

bridgebelevenissen van de mon-

niken in donker afrika, Becht 1993

-  David Bird & Terence Reese 

Duivelskunsten – nieuwe bridge-

belevenissen uit het klooster van 

sint-Titus, Becht 1993

-  Vladimir Nabokov Heer, vrouw, 

boer, De Bezige Bij 1993, in  

De Russische romans, deel I 2007

-  Vladimir Nabokov geheugen, 

spreek - een autobiografie  

herzien, De Bezige Bij 1992

-  David Bird & Terence Reese  

Loven en bieden, Becht 1991

-  David Leavitt waar ik nooit 

geweest ben, De Harmonie 1990, 

Muntinga Pockets (Rainbow) 1994  

-  William Faulkner Onverslagen,  

De Bezige Bij 1990, Atlas 2005

-  Graham Swift De wereld uit,  

De Bezige Bij 1988

-  John Updike Rogers versie, 

Agathon 1988

een uitgebreider overzicht van oeuvre en activiteiten van Rien Verhoef 

is te vinden op www.fondsvoordeletteren.nl > Vertalers > programma’s > 

Vertaalprijs
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FONDs VOOR De LeTTeReN VeRTaaLpRIJZeN

De Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen 2008 zijn op 12 december 2008 

uitgereikt aan Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden (vertalers 

Turks) en aan Rien Verhoef (vertaler Engels). De jury bestond dit jaar uit 

Barbara de Lange, Arthur Langeveld (voorzitter) en Hilde Pach. 

De Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen zijn in 200� 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 onder-

belichte bijdrage die vertalers leveren aan de ontsluiting van de wereld-

literatuur 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 taal-

gebied hebben onderscheiden door initiatief en creativiteit. Aan beide 

bekroningen is een geldbedrag van € �.000 euro verbonden. VP
FL
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RIcHaRD VaN LeeUweN eN DJûke pOppINga 
hebben zowel gezamenlijk als elk voor zich een uitstekende staat van 

dienst als literair vertaler en een indrukwekkend en breed vertaal-

oeuvre opgebouwd. Hun beider vertaaloeuvre maakt duidelijk dat ze 

oog hebben voor de schoonheid van niet alleen de klassieke, maar ook 

de moderne Arabische literatuur. Zo vertaalde Richard van Leeuwen 

de Duizend-en-één nacht, een majestueuze uitgave in 1� delen. Voor 

het eerst werd dit klassieke werk van de Arabische literatuur integraal 

en direct uit het Arabisch vertaald. Daaraan voegde Van Leeuwen nog 

toe De wereld van Sjahrazaad, een encyclopedie van deze Arabische 

sprookjeswereld en tegelijkertijd een boeiend verslag van de vertaal-

geschiedenis van deze uitgebreide verzameling verhalen. Van Leeuwen 

en Poppinga vertaalden zowel samen als solo een groot aantal werken 

van de door fundamentalistische tegenstanders geattaqueerde 

schrijver en Nobelprijswinnaar voor literatuur 1988, Nagieb Mahfoez 

(*1911, Caïro). Djûke Poppinga heeft zich verder onderscheiden door het 

vertalen van romans die de benarde positie van de vrouw in de Arabi-

sche wereld onder de aandacht brengen. Een opvallende plaats wordt 

daarbij ingenomen door het werk van de feministe Nawal El Saadawi 

(*19�1) en van de Libanese schrijfster Hanaan as-Sjaikh (*19��), 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.  

2005
JURy kees Mercks (voorzitter), Niek Miedema en Fedde van santen.

peTeR VeRsTegeN 
kan zonder overdrijving als één van de nestors van het literair vertalen 

in Nederland worden beschouwd. Zijn verdiensten liggen in het bijzon-

der bij zijn vertalingen van poëzie (uit meerdere talen), waaronder een 

ruime selectie uit de gedichten van Emily Dickinson. Eerder vertaalde 

Verstegen poëzie van Shakespeare, W.H. Auden, Baudelaire, Verlaine, 

Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke en e.e. cummings. 

Stuk voor stuk vertalingen van een hoge moeilijkheidsgraad die met 

kunde, creativiteit en liefde zijn gemaakt. Zijn vertalingen onderschei-

den zich bovendien doordat ze vaak vergezeld gaan van kundige en 

uitgebreide toelichtingen van Verstegen, die een grote toegevoegde 

waarde hebben voor een goed begrip van de poëzie. Veel van zijn 

poëzievertalingen worden gepubliceerd in een tweetalige editie, 

waardoor de lezer in staat wordt gesteld het vertaalproces op de voet 

te volgen.Verstegen heeft zich bovendien voor zijn vak onderscheiden 

door zijn werk als docent aan het voormalige Instituut voor Vertaal-

kunde van de UvA. Ook was hij een belangrijke drijvende kracht achter de 

vertalersacties in 1980 die uiteindelijk hebben geleid tot het beschikbaar 

komen van meer subsidiegelden voor de literair vertalers, en is hij al 

jaren de belangrijke motor van het ‘vertalerstijdschrift’  De Tweede Ronde.
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HaRRIe LeMMeNs
werkt sinds de jaren negentig in relatieve stilte aan een omvangrijk en 

invloedrijk vertaaloeuvre, waaruit grote persoonlijke betrokkenheid 

bij ‘zijn’ schrijvers spreekt. Hij bracht erkende grootheden als Pessoa, 

Nobelprijswinnaar Saramago en ‘eeuwig’ Nobelprijskandidaat Antonio 

Lobo Antunes. Maar zijn bijzondere belangstelling voor de erfenis en 

verwerking van Portugals koloniale verleden leidde er ook toe dat hij 

actief zocht naar Nederlandse uitgevers voor onder meer werk van de 

Mozambiquaanse schrijver Mia Couto en de Angolezen Pepetela en 

José Eduardo Agualusa. In 2007 verscheen zijn ‘eigen project’ De vorst, 

de soldaat en de reiziger, dat bestaat uit een selectie historische tek-

sten (uit de 16de-19de eeuw) die de geschiedenis van het hedendaagse 

Angola – en daarmee en passant ook een beetje die van Nederland 

– vanuit verschillende perspectieven belicht. Daarnaast betoont 

Lemmens zich een waarachtig ambassadeur voor de Portugeestalige 

literatuur door zijn vertalingen regelmatig van een begeleidend nawoord 

te voorzien. Zoals bijvoorbeeld in de recent verschenen (her)vertaling 

van het klassieke Het boek der rusteloosheid van Bernardo Soares/

Pessoa en in De muizen van de ‘vergeten’ Braziliaanse auteur Dyonelio 

Machado (189�-198�). Voorts brengt hij via publicaties, literaire tijdschrif-

ten, lezingen en interviews de Portugese literatuur onder de aandacht 

van de Nederlandse en Vlaamse lezer. 

2006
JURy Richard van Leeuwen, Niek Miedema (voorzitter) en peter Verstegen.

Ike cIaLONa
heeft sinds de jaren tachtig een vertaaloeuvre opgebouwd met een 

zeldzaam hoog soortelijk gewicht. Zij wijdde haar krachten aan enkele 

van de allergrootsten van de klassieke Italiaanse literatuur als Boccaccio 

en Petrarca, en ook aan belangrijke modernere dichters als Gabriele 

d’Annunzio en Umberto Saba. Daarnaast vertaalde zij onder meer 

proza van Casanova en Mario Praz, en uit het Engels poëzie van Byron 

en Dante Gabriel Rossetti. “Cialona is een vertaalster die bij uitstek 

gevoel heeft voor de muziek van de taal”, aldus de jury. Bovendien stelt 

ze in vormtechnisch opzicht strenge eisen aan haar eigen vertaalwerk. 

Drie van haar meesterstukken verdienen – ook in dit opzicht – bijzon-

dere aandacht: In 1998 verscheen na zes jaar intensieve arbeid haar 

vertaling van Orlando Furioso, ofwel De razende Roeland van Ludovico 

Ariosto. Daarin wist ze de veeleisende rijmvorm van het ottava rima 

van dit ruim �800 achtregelige strofen bestaande zestiende-eeuwse 

epos in het Nederlands over te brengen. In 2000 verscheen de geheel 

berijmde vertaling die zij samen met Peter Verstegen maakte van De 

goddelijke komedie van Dante. De vertalers ontsloten de tekst tevens 

via een zeer uitgebreid bijgevoegd commentaar. Een derde titel die 

speciale vermelding verdient is Cialona’s vertaling van het droom-

verhaal Hypnerotomachia Poliphili. De vertaling moest op de bijzon-

dere vormgeving van dit werk worden aangepast.
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wILFReD ORaNJe
vertaalt uit het Duits zowel fictie als literaire non-fictie. Zijn veelzijdige 

vertaaloeuvre bevat klassieke teksten van Goethe, Heine en Schiller, de 

Verzamelde werken van Freud, romans van Joseph Roth en filosofisch 

werk van Ludwig Wittgenstein en Nietzsche. In 2007 verscheen de 

door Oranje zelf herziene vertaling van Theodor Fontane Stechlin in de 

Duitse Bibliotheek van Uitgeverij Atlas. Oranje is samen met vertaler-

redacteur Elly Schippers en germanist Theo Kramer verantwoordelijk 

voor de samenstelling van deze Duitse Bibliotheek.

De jury noemde zijn vertaling van Schillers De Opstand der Nederlanden 

ronduit magistraal. “Zonder de tekst te vereenvoudigen, te moder-

niseren of anderszins aan te passen is hij tot een vertaling gekomen 

die je bijna niet weg kan leggen: prachtig Nederlands, klassiek, maar 

niet hinderlijk ouderwets.” In een lezing op de Literaire Vertaaldagen 

200� stelde Oranje dat er niet of nauwelijks verschil bestaat tussen het 

vertalen van literaire fictie of non-fictie. Relevant is slechts de vraag, 

zo concludeerde hij, “of de auteur goed of slecht schrijft. Een vertaler 

is een van de eersten om te merken dat er in de te vertalen tekst iets 

hapert. [...] Vertalers zouden de moed moeten opbrengen om tegen 

hun uitgever te zeggen: Waarde uitgever, dit is een slecht geschreven 

boek, dat nooit in vertaling mag uitkomen.” De hoge kwaliteit van 

het vertaaloeuvre van Wilfred Oranje vervult ook in dit opzicht een 

voorbeeldfunctie. 

Op www.fondsvoordeletteren.nl 

>  Vertalers 

>  programma’s 

>  Vertaalprijs  

 vindt u meer informatie  

 over de laureaten. 

2007
JURy Ike cialona, arthur Langeveld (voorzitter) en Jan pieter van der sterre 

HILDe pacH
ontsluit al meer dan twintig jaar hedendaagse Hebreeuwse literatuur 

voor de Nederlandse lezers. Amos Oz en David Grossman, twee van de 

grootste schrijvers van Israël, vormen de kern van haar vertaaloeuvre. 

Zo vertaalde ze recent van Amos Oz Verzen van het leven en de dood, 

Plotseling diep in het woud: sprookje en zijn grote (autobiografische) 

roman Een verhaal van liefde en duisternis. Uitgeverij Cossee bracht in 

2007 nog een herdruk van David Grossmans roman Zie: liefde, samen 

met De ander van binnenuit kennen: een nieuwe vertaling van enkele 

essays van Grossman, waarin de verhouding tussen literatuur en werke-

lijkheid centraal staat. 

Pach paart een indrukwekkend taal- en vertaalvermogen aan een 

enorme inzet waar het ‘haar’ literatuur en taalgebied betreft. Onder 

andere als promovendus bij de Leerstoelgroep Hebreeuws, Aramees 

en Joodse Studies van de UvA, als docent bij het Joods Educatief Cen-

trum Crescas, redacteur van het Jiddisj-Nederlandse literaire tijdschrift 

Grine medine en recensent van NRC Handelsblad. Ook is ze zes jaar 

lang secretaris van het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen 

geweest, waar ze zich duchtig weerde in de discussie over de vaste 

boekenprijs. 



Fonds voor de Letteren
Jaarlijks investeert het Fonds voor de Letteren ruim vijf miljoen euro 

in beurzen voor meer dan vijfhonderd literaire projecten van schrijvers 

en vertalers. Zo ondersteunt het ieder jaar de totstandkoming van 

Nederlandse literatuur in alle genres – kinderboeken, essays, poëzie, 

romans, literaire non-fictie en drama – en literaire vertalingen uit alle 

werelddelen – van Engels tot Chinees en van Afrikaans tot IJslands. 

Naast het beurzensysteem kent het Fonds speciale programma’s om

te bevorderen dat het literair bedrijf veelzijdig en deskundig blijft. 

Zo participeert het Fonds in de organisatie van de Literaire Vertaal-

dagen en wordt er intensief samengewerkt met het Expertisecentrum 

Literair Vertalen in Utrecht op het gebied van mentoraten, cursussen en 

andere vormen van deskundigheidsbevordering. Ook kent het Fonds 

speciale uitwisselingsprogramma’s voor literair vertalers met het NIAS 

(Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social 

Sciences) in Wassenaar, het Nederlands Instituut in Athene, het Ledig 

House in upstate New York en met het Banff International Literary 

Translation Centre in Canada. 

Het Fonds voor de Letteren is één van de oudste kunstfondsen van 

Nederland. Het werd in 1965 opgericht door de minister van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk.

voor meer informatie, zie: www.fondsvoordeletteren.nl
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