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Jelica Novaković-Lopušina staat al 
meer dan twee decennia pal voor de 
Nederlandse taal en literatuur in Servië. 
Na haar middelbare-schoolopleiding 
aan het Duitse en het Amerikaanse 
gymnasium in Den Haag en een studie 
Germanistiek in Belgrado en Berlijn, gaf 
ze in 1991 de aanzet tot het Servische 
jaarboek voor Nederlandstalige literatuur 
en cultuur Erazmo, waarvan inmiddels 
acht kloeke edities zijn verschenen. 
Ze stelde vele bloemlezingen samen 
van Nederlandstalige literatuur in het 
Servisch en schreef voor Servischtaligen 
een lexicon van de Nederlandse en 
Vlaamse literatuur, een Nederlandse 
grammatica en een basiswoordenboek. 
Naast haar wetenschappelijke 
carrière – ze is sinds de jaren 90 

verbonden aan de Filologische faculteit 
van Belgrado; als oprichter van het 
eerste Lectoraat Nederlands in het 
toenmalige Joegoslavië, als hoofddocent 
Nederlands en later als hoogleraar – is 
Novaković een veelzijdig vertaler van 
Nederlandstalige literatuur, met titels van 
onder anderen Hugo Claus, Adriaan van 
Dis, Willem Elsschot, Rodaan al Galidi, 
Jacob Israël de Haan, W.F. Hermans, 
Oek de Jong, Gerrit Kouwenaar, Nescio, 
Cees Nooteboom, Robert Vuijsje en Jan 
Wolkers. Bijzondere vermelding verdient 
Gelukkig is wie bijtijds waanzinnig 
wordt, de gebundelde versie van het 
dagboek dat Novaković in de Vlaamse 
krant De Standaard bijhield ten tijde van 
de NAVO-bombardementen op Belgrado 
in 1999.

Met de Letterenfonds Vertaalprijzen voor de vertaler als 
cultureel bemiddelaar bekroont het Nederlands Letterenfonds 
literair vertalers die zich niet alleen onderscheiden door de hoge 
kwaliteit van hun vertaaloeuvre maar ook door hun inzet als 
ambassadeur voor een bepaald taalgebied, genre of het literair 
vertalen in het algemeen. Met deze prijzen wil het Letterenfonds 
de belangrijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers 
leveren als herscheppend kunstenaar en als bemiddelaar tussen 
talen, literaturen en culturen meer voor het voetlicht brengen. 

De prijs wordt sinds 2013 ieder jaar uitgereikt aan een vertaler 
in het Nederlands en eens in de twee jaar aan een vertaler uit 
het Nederlands. Aan beide bekroningen is een bedrag van 
10.000 euro verbonden. 

De jury voor de Letterenfonds Vertaalprijs 2014 in het Nederlands 
bestond uit Annelies van Hees (voorzitter), Peter de Voogd 
(emeritus-hoogleraar Engelse Letterkunde, lid Raad van advies 
Letterenfonds), Mark Wildschut (literair vertaler Duits en 
filosoof) en werd vanuit het fonds ondersteund door Fleur van 
Koppen. De jury voor de Letterenfonds Vertaalprijs voor een 
vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling 
buitenland van het fonds.



Prettig schizofreen:  
vertaler en schrijver  
tussen twee culturen 
een interview met  
Jelica Novaković-Lopušina

Intense jeugdherinneringen
‘Mijn vader was Joegoslavisch diplomaat, 
Den Haag was begin jaren zestig zijn eerste 
post, ik doorliep er de kleuterschool en de 
eerste klas. Zo werd het Nederlands mijn 
eerste vreemde taal. Als tiener woonde 
ik nog eens vier jaar in Den Haag, ik 
pakte de taal snel weer op. Dat leverde 
weer een ander soort herinneringen op, 
aan de protestbewegingen, aan eerste 
verliefdheden. Die jeugdherinneringen 
waren zo intens en diep dat ik het 
Nederlands als deel van mezelf beschouwde. 
Later voelde ik dat ik iets moest doen om de 
taal niet te verliezen, mijn tweede thuis te 
behouden. In Belgrado kon je destijds geen 
Nederlands studeren. Ik koos voor Duits, 
een taal die ik goed kende, en werd lector 
aan de faculteit. Voordien had ik al mijn 
eerste vertaling gemaakt, een kort verhaal 
van Bomans. Dat boekje hadden we thuis, 
hij was een fascinerende figuur, zijn broer 
en zus waren ingetreden in een orde. Voor 
mij, komend uit een seculier milieu, was 
dit een confrontatie met een geheel andere 
levenskeuze.’

Voorgangers
‘De eerste Servische vertaling van 
Nederlandse literatuur waar ik mee in 
aanraking kwam, was begin jaren zestig 
gemaakt door de echtgenote van de 
ambassadeur in Den Haag, een docente 
Engels die Den Doolard uit het Engels 

‘In de jaren negentig waren Jelica, 
Ivana Šćepanović en ik de enigen die 
Nederlandstalige boeken vertaalden 
en presenteerden. Tijdens de promotie 
van de eerste boeken en de eerste 
editie van Erazmo bestond het publiek 
voornamelijk uit onze vrienden, familie 
en kennissen. Totdat wij in 1992 ter 
promotie in het Kultureel Centrum 
van Belgrado waren en Jelica in mijn 
oor fluisterde: “Ik zie ook onbekende 
gezichten.” Dat was voor ons een 
bevestiging dat de Nederlandse 
literatuur eindelijk erkend werd door  
een groter publiek.’

 
Olivera Petrovic

door Guido Snel



in het Servisch had vertaald. Den 
Doolaard lag natuurlijk voor de hand, 
hij had nauwe banden met Joegoslavië, 
had er na WOII enige tijd gewoond; en 
ze maakten ook persoonlijk kennis. Dit 
was een van de weinige vertalingen, 
en dan nog wel indirect. De meeste 
vertalingen van Nederlandstalige 
literatuur kwamen tot stand via het Duits. 
Die receptiegeschiedenis boeit me en 
ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. 
Vermoedelijk was Conscience (1812-1883) 
de eerste Nederlandstalige auteur van wie, 
in de jaren zestig van de negentiende eeuw, 
werk in Servische vertaling verscheen.’

Duistere dagen
‘Begin jaren negentig richtten we bij 
Neerlandistiek in Belgrado (toen nog 
een bijvak) het tijdschrift Erazmo op, een 
jaarboek voor de literatuur van de Lage 
Landen. Het eerste nummer getuigt 
van onze vertaalpassie in die duistere 
dagen. Iedereen was geshockeerd door de 
politieke gebeurtenissen in het land. Uit 
onmacht sublimeerden we onze ontzetting 
in vertalingen, in cultuur. Cultuur was wel 
het laatste wat politici – aan weerskanten 
– interesseerde. Sindsdien proberen 
we zoveel mogelijk te vertalen en de 
Nederlandstalige literatuur zo breed 
mogelijk in kaart te brengen. Soms zijn dat 
werken met minder literaire maar wel weer 
een uitgesproken culturele waarde. Soms 
teksten waarvan de taal ons minder ligt, 
maar waarvan we vinden dat het Servische 
publiek er kennis mee moet maken.’ 

De Balkan begint bij Claus
‘Bij het vertalen van Claus’ Oostakkerse 
gedichten kon ik de sensualiteit goed 
aanvoelen. De intensiteit van gevoelens 
die je in zijn werk aantreft, het omslaan van 
destructief naar creatief, is voor iemand 
van de Balkan goed invoelbaar. Het heeft 
een pendant in het Servisch. Misschien 

liggen de Zuid-Nederlandse letteren wel 
dichter bij de cultuur van het Servisch dan 
de Noord-Nederlandse. Dat geldt zeker 
voor de uitspraak, het Zuid-Nederlands 
heeft minder diftongen. Het plattelandse 
element bij Claus is ook herkenbaar voor 
de Servische lezer, evenals de verhouding 
tot autoriteit. De protestantse wereld is 
vreemder, in de beleving van kunst en 
moraal. Persoonlijk heb ik een fascinatie 
voor Wolkers. ‘Serpentina’s Petticoat’ 
en andere verhalen van hem heb ik 
graag vertaald; het staat dicht bij me, 
waarschijnlijk ook doordat ik de jaren 
zestig in Nederland heb meegemaakt. 
Zijn woede en rebellie zijn fascinerend en 
prachtig verwoord. Naast het godvruchtige, 
geordende, gloeit er in die mensen een 
vulkaan – die in toom wordt gehouden. 
Vorm geven aan je woede.’

‘Door haar keuze van gedichten hebben 
we tijdens de lessen veel thema’s 
behandeld waarvan je sommige als 
ongemakkelijk en zelfs taboe zou kunnen 
beschouwen. Zo kwam seksualiteit 
vaak aan de orde, waardoor ik tijdens 
de lessen een aantal vieze woorden 
heb geleerd, zoals aftrekken. Dat soort 
woorden leer je normaal nooit bij een les 
Nederlands.’  

Bojana Budimir, oud-studente.



Schrijven met potlood
‘Ik vertaal uiteindelijk liever oudere auteurs, 
uit het fin de siècle en het modernisme. 
Geef mij maar mensen die nog met potlood 
schreven en die grondig nadachten over 
een formulering en hun taalgebruik. 
Emants’ novelle En toch is een juweel, een 
schitterend literair-psychologisch portret. 
Van dit soort teksten ontdek je de kwaliteit 
pas echt bij het vertalen. Soms moet je dan 
met de beperkte middelen van je eigen taal 
het onmogelijke bewerkstelligen. Ik probeer 
om dezelfde sfeer op te roepen, ook als ik 
daarvoor een zinsconstructie wat moet 
veranderen. Zo zag ik bij het vertalen van 
Jacob Israël de Haans Pijpelijntjes pas goed 
de gelaagdheid, de stilistische tekening 
van de verschillende milieus. Precies die 
aspecten maken het verhaal (uit 1904) zo 
modern, en dat moet je laten zien: het moet 
inclusief de regiolecten en idiolecten in het 
Amsterdamse verleden gesitueerd worden. 
Al te modern Servisch heb ik daarom 
vermeden, net als een eenduidig dialect. Ik 
heb geprobeerd de spreektaal als middel 
te gebruiken om de sociale verschillen te 
illustreren. Vergelijkbare grote creatieve 
uitdagingen kom ik soms ook in de 
kinderliteratuur tegen.’

Tussen Servië en Europa
‘Als vertaler en ook als docente heb ik altijd 
een bepaalde intellectuele autonomie 
kunnen handhaven. Daardoor werd ik 
in Nederland, toen de Joegoslavische 
Burgeroorlog uitbrak, met andere ogen 
bekeken dan bijvoorbeeld de diplomaten. 
Ook kende men mij van voor die tijd. Zo 
kreeg ik de kans om mijn stem te laten 
horen, op de Nederlandse radio, in De 
Standaard en in Vrij Nederland. En zo 
ontwikkelde ik me ook steeds meer tot 
essayist en schrijver. Als vertaler ga je al 
soeverein om met taal; je bent je bewuster 
van stijl, en je kunt inhoud en vorm goed 
balanceren. Bovendien kon ik dankzij mijn 

kennis van de cultuur van de Lage Landen 
mijn boodschap hapklaar verpakken. 
Een al te Servisch iemand had misschien 
verontwaardigd of juist te cynisch, of 
juist heel anti-Servisch geschreven. Men 
hoefde het niet altijd met mij eens te zijn, 
maar sommige dingen moesten wel gezegd 
worden. De concessies die ik deed kon 
ik altijd aan mezelf verantwoorden. In 
die tijd hield ik nog twee dagboeken bij, 
veel persoonlijker dan het gepubliceerde 
dagboek. Maar alle drie zijn even 
authentiek. Wij vertalers zijn op een 
prettige manier schizofreen.’

‘Ik heb met Jelica samengewerkt aan 
de vertalingen van een honderdtal 
gedichten uit vijf poëziebundels van 
Rozalie Hirs. De opdrachtgever was 
een Bosnische uitgever, Zdravko 
Kecman, en de bedoeling was dat 
mijn Kroatische vertalingen samen met 
haar Servische vertalingen zouden 
verschijnen. We moesten dus eerst 
het werk verdelen. Vervolgens bekeken 
en becommentarieerden we elkaars 
werk, en tot slot bespraken we de 
overgebleven problemen in Skype-
sessies met de auteur. Ik was diep 
onder de indruk van Jelica’s precisie 
en zorgvuldigheid, maar vooral haar 
oog voor detail: elke alliteratie, rijm, 
woordspel, symbool, toespeling, 
noem maar op, werd een mikpunt 
van aandacht, en onze besprekingen 
duurden meestal veel langer dan 
gepland. Jelica streefde naar een ideale 
vertaling en niets kon haar stoppen om 
haar doel te bereiken.’

Lutz Lucic



•  Jozef Deleu Moja otadžbina je 
nizozemski jezik (vertaling van Mijn 
vaderland is de Nederlandse taal), 
LutErazmo 1993.

•  Jozef Deleu Citoyen de la frontière 
(vertaling van Citoyen de la frontière), 
LutErazmo 1992. 

•  Hubert Lampo Dolazak Joahima 
Stilera (vertaling van De komst van 
Joachim Stiller), Luta 1992. 

Vertalingen van romans en novellen 
die integraal (alleen) in tijdschriften 
verschenen:
•  Cees Nooteboom Autoportret nekog 

drugog (vertaling van Zelfportret 
van een ander). In: Pismo 70/2002, 
Zemun. 

•  Nescio Grebator (vertaling van  
De uitvreter). In: Pismo 67/2001, 
Beograd.

•  W.F. Hermans Očuvana kuća 
(vertaling van Het behouden huis).  
In: Pismo 59/1999, Beograd.

•  Oek de Jong Koza (vertaling van  
De geit). In: Erazmo 5/1998, Beograd.

Prozavertalingen voor tijdschriften, 
radio en jaarboek Erazmo van werk van:
Cyriel Buysse, Luc Devoldere, Virginie 
Loveling, Meinard Merens, Hugo  
Brems, Hella S. Haasse, Jan Sizoo, 
Johan Daisne, Lisette Thooft & Micky 
Otterspoor, Oek de Jong, Marcellus 
Emants, Rudi Wester, Tim Krabbé, 
Stefan Hertmans, Kristien Hemmerechts, 
Wium van Zyl, Judit Gera, Marie 
Rubens, Coornhert, Hadewijch,  
Etty Hillesum, Ton Anbeek, Jaap 
Goedegebuure, Doeschka Meijsing, 
Jozef Deleu, Willem Elsschot, Hans 
Dorrestijn, Laurie Langenbach, Louis 
Paul Boon, Anton Koolhaas, Gerard 
Reve, Jan van Ruusbroec, Carel van 
Mander, Hubert Lampo, Jan Wolkers, 
Gerrit Komrij, Hugo Claus, L.H. Wiener, 
Ivo Michiels en Godfried Bomans.

Poëzievertalingen voor tijdschriften 
en jaarboek Erazmo van werk van:
Eva Gerlach, Michael Vandebril, Lut De 
Block, Peter Holvoet Hansen, Hugo 
Claus, Dirk van Bastelaere, Herman  
de Coninck, Paul van Ostaijen,  
H. Marsman, Anton Korteweg,  
Huub Beurskens, Gerrit Kouwenaar,  
Chr. J. van Geel, Judith Herzberg, 
Ed Leeflang, Jan Eikelboom, Carla 
Boogaards, Jozef Deleu, Anton van 
Wilderode, Erik van Ruysbeek,  
Rutger Kopland en Charles Ducal.

Bibliografie
•  Rozalie Hirs Z ivot mogućnosti 

(vertaling van een keuze uit haar poëzie 
i.s.m. Radovan Lucic), Banja Luka 
Writer’s Association of Republic  
of Srpska 2014.

•  Rodaan Al Galidi Autista i golub 
pismonoša (vertaling van De autist  
en de postduif), Zavet 2013.

•  Peter Terrin Cuvar (vertaling van  
De bewaker), Zavet 2012.

•  Robert Vuijsje Sve sam fin svet 
(vertaling van Alleen maar nette 
mensen), Clio Publishing House 2012.

•  Jacob Israël de Haan Priče iz 
predgrad–a Pejp (vertaling van 
Pijpelijntjes), Arius & Zavet 2011. 

•  Paul Bogaert Rane (vertaling van 
Verwondingen), Arius 2009.

•  Henri van der Mandere Crna Gora 
(vertaling van Montenegro), CID 2002.

•  Arius van Tienhoven Strahote rata u 
Srbiji (vertaling van De gruwelen van 
de oorlog in Servië), Utopija 2005.

•  Max Velthuijs Zabac i stranac 
(vertaling van Kikker en de 
vreemdeling), Kreativni centar 2005.

•  Jozef Deleu Sabor zečeva  
(vertaling van Hazen troepen samen), 
Partenon 2001. 

•  Adriaan van Dis Palmino vino 
(vertaling van Palmwijn),  
LutErazmo & ReVision 1998. 

•  Tim Krabbé Zlatno jaje  
(vertaling van Het gouden ei), 
LutErazmo & ReVision 1998. 

•  Hugo Claus Pesme iz Ostakera 
(vertaling van De Oostakkerse 
gedichten), Pismo 1997.

•  Fleur Bourgonje Nekoliko sati ljubavi: 
pripovetke (vertaling van Wat het 
water gaf i.s.m. Vladimir Novaković), 
LutErazmo & ReVision 1996.

•  Hubert Lampo Princ Magonije 
(vertaling van De prins van Magonia), 
LutErazmo & ReVision 1996. 

•  Jozef Deleu Lovac ima sina (vertaling 
van De jager heeft een zoon), 
LutErazmo & ReVision 1996.

•  Willem M. Roggeman Mehanizam 
inspiracije (poëzie, een keuze uit  
Al wie omkijkt is gezien), vertaling 
i.s.m. Ivana S ćepanović,  
LutErazmo & ReVision 1996. 

•  Hugo Claus Sabljarka (vertaling  
van De zwaardvis), Cicero 1995.

•  Jozef Deleu Pisma na onu stranu 
(vertaling van De brieven naar de 
overkant), LutErazmo 1995. 

•  Willem Elsschot Sir (vertaling van 
Kaas), LutErazmo 1995. 

•  Jan Wolkers Muzara (vertaling van 
verhalen uit Serpentina’s petticoat en 
Gesponnen suiker), LutErazmo 1995. 

•  Malo svedocanstvo vere [Kleine akte 
van geloof ], tweetalige bloemlezing 
met werk van Nederlandse en  
Vlaamse dichters, LutErazmo 1994.

Redactie: Lucette Châtelain en 
Hanneke Marttin
Ontwerp: Kummer & Herrman 
Fotografie: Roeland Fossen
Druk: Platform P



De Letterenfonds Vertaalprijzen voor de vertaler als cultureel 
bemiddelaar zijn sinds 2010 uitgereikt aan Martin de Haan 
(Frans-Nederlands), David Colmer (Nederlands-Engels),  
Mark Leenhouts (Chinees-Nederlands), Mark Wildschut  
(Duits-Nederlands), Claudia Di Palermo (Nederlands- 
Italiaans), Vincent Hunink (Latijn-Nederlands), Bartho Kriek 
(Engels-Nederlands), Hans Driessen (Duits-Nederlands),  
Diego Puls (Nederlands-Spaans) en Marolein Sabarte 
Belacortu (Spaans-Nederlands).

Op de website van het Letterenfonds vindt u de  
lofredes voor en interviews met deze laureaten  
onder Programma’s > Literaire prijzen >  
Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen

“Postoji vreme dolaska, I postoji 
vreme odlaska. Nama došlo vreme 
da odemo. Flajka je došla da nam to 
sama kaže. Tek što smo jeli. Hleba, 
parče sira, bezukusnog čaja, dok je 
napolju padala kiša. “

“Daar is een tijd van komen, daar 
is een tijd van gaan. Onze tijd van 
gaan was er. De Fles kwam ’t ons 
zelf zeggen. We hadden pas gegeten. 
Brood, een stukje kaas, slappe thee  
en ’t regende.”



Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van 
beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en 
festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt  
bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands-  
en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds 
werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat,  
met oog voor literair erfgoed en nieuwe  
ontwikkelingen in de literatuur en  
het boekenvak.

“In 1991 gaf Jelica Novaković-Lopušina 
de aanzet tot Erazmo, een Servisch 
jaarboek voor Nederlandstalige 
literatuur en cultuur – de eerste 
editie telde maar liefst 520 pagina’s 
waarin vijf volledige romans, drie 
novelles, een tiental verhalen en 
diverse gedichten waren opgenomen. 
Inmiddels verschenen onder haar 
hoofdredacteurschap acht van deze 
jaarboeken.”

uit het juryrapport


