
Dankwoord Rien Verhoef bij de uitreiking van de Fonds voor de Letteren 

Vertaalprijs 2008 op 12 december 2008 in Utrecht. 

 

Beste collega’s en andere bezoekers van de Vertaaldagen, en vooral natuurlijk allen die 

het een goed idee vonden om mij deze prijs te geven, de leden van de jury voorop, 

 

Ik ben zeer vereerd met deze prijs, die ik beschouw als erkenning in brede zin voor de 

manier waarop ik mijn vak beoefen. Ik voel me dan ook gerechtigd de gelegenheid aan te 

grijpen om enkele zorgen uit te spreken en een oproep te doen. 

 

Het Fonds voor de Letteren is ontstaan dankzij strijd van schrijvers en vertalers. Het 

voortbestaan en de bekostiging van zo’n fonds is nooit vanzelfsprekend – daarvoor zal 

blijvend strijd moeten worden gevoerd. Maatschappelijke weerstanden hebben wij zelf 

maar zeer ten dele in de hand – wat we wel in de hand hebben: de levering van zodanige 

kwaliteit dat de maatschappij niet met goed fatsoen om ons heen kan. Vertalers, doe uw 

werk dus gewetensvol en schipper nooit met de kwaliteit. Eis ook van uw uitgevers 

voldoende tijd om uw werk goed te doen. Broddelwerk schaadt de lezer – hoe vaak 

uitgevers ook het tegendeel mogen beweren – en schaadt het draagvlak om het karige 

marktinkomen van vertalers aan te vullen uit de algemene middelen. 

 

Fatsoenlijke voorwaarden, neergelegd in modelcontracten, zijn geen ijzeren wet, maar 

staan voortdurend aan erosie bloot. Vertalers moeten bereid zijn die voorwaarden steeds 

weer te bevechten. Verdiep u dus in uw contracten, wees zelf strijdbaar en wees 

betrokken bij – of nog beter: zet u persoonlijk in voor – organisaties als beroeps- en 

belangenverenigingen. Wees u bewust dat zwakke schakels collectieve ketens kwetsbaar 

maken. 

 

Wees u ook bewust van uw persoonlijke belang bij een fatsoenlijk auteursrecht. Uw 

auteursrecht is uw kapitaal. Verdiep u in de aanslagen die een gemakzuchtige 

samenleving onophoudelijk op uw auteursrecht pleegt. Uw werk wordt niet alleen 

straffeloos gekopieerd door een internetgeneratie die geen benul van mijn en dijn is 

bijgebracht, ook voor de overheid is piraterij de norm. Minister van der Hoeven heeft de 

blindenexceptie zodanig opgerekt dat in de toekomst iedereen met een leesbril visueel 

gehandicapt mag heten en in de vorm van een amateuristisch ingesproken luisterboek uw 

werk voor niks mag lenen. Minister Hirsch Ballin weigert de harde schijf als een 

hedendaagse videorecorder te beschouwen en berooft daarmee rechthebbenden van 

miljoenen aan inkomsten. En minister Plasterk steunt grootschalige 

digitaliseringsprojecten en lanceert ideetjes als Wikiwijs zonder dat op de begroting ooit 

ook maar een vergoeding voor de makers is voorzien. En als die makers dan 

tegensputteren krijgen ze het verwijt de arme bevolking de toegang te onthouden tot “de 

wereld van informatie, cultuur en verbeelding”. 

 

Vertalers, u ligt aan alle kanten onder vuur, dus weer u. En met een variatie op John 

Kennedy: vraag niet wat uw vak voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw vak kunt 

doen. 


