
Dankwoord Edgar de Bruin 

bij het aanvaarden van de Nederlands Letterenfonds vertaalprijs 2015  

 

Dank aan de jury voor al die lovende woorden en ook wil ik het Letterenfonds bedanken, 

want zonder het fonds had ik hier niet gestaan. Ja, nogal wiedes, want ze reiken die prijs 

uit, maar ook omdat het fonds mij al ruim vijfentwintig jaar financieel in staat stelt om te 

vertalen. Zonder aanvullende honoraria, werk- en reisbeurzen had ik nooit al die boeken 

kunnen vertalen. Eigenlijk zou ik hier veel meer mensen moeten bedanken: familie, 

vrienden, schrijvers, uitgevers, redacteuren, persklaarmakers, collega-vertalers uit 

binnen- en buitenland, het Tsjechisch Centrum, de VertalersVakschool of bijvoorbeeld 

mijn leermeester Kees Mercks. Maar zij zullen het me vast niet kwalijk nemen als ik me 

beperk tot één persoon, namelijk mijn vrouw Madla. Ja, ik weet het, dit klinkt wel erg 

klef, maar in dit geval is er wel degelijk een reden toe om haar apart te bedanken. 

Bovendien, als ik het niet doe, wie dan wel? Madla is namelijk niet alleen zelf een 

begenadigd vertaalster van Nederlandse boeken in het Tsjechisch – ze heeft W.F. 

Hermans, Nooteboom, Grunberg, Hella S. Haasse, Tommy Wieringa en vele anderen 

vertaald – maar ze neemt ook altijd kritisch mijn vertalingen door, voor die naar de 

uitgever gaan. En zo behoedt ze mij voor blunders, missers, en daarnaast doet ze ook 

volop bruikbare suggesties. Haar aandeel in mijn vertalingen is kortom zo groot dat deze 

prijs haar net zo goed toekomt. 

 Vanzelfsprekend vind ik het een grote eer om te worden onderscheiden met de 

vertaalprijs en ik ben er echt heel blij mee. Daarnaast zie ik het ook als een blijk van 

waardering voor de Tsjechische literatuur. Hoewel Tsjechisch wordt ingedeeld bij de 

kleine talen kan het bogen op een grote literatuur met wereldberoemde schrijvers als 

Jaroslav Hašek – bekend van de brave soldaat Švejk – Karel Čapek, Milan Kundera, 

Václav Havel, Bohumil Hrabal, Jáchym Topol en nog vele anderen. En… men heeft, in 

tegenstelling tot de Nederlandse literatuur, een Nobelprijswinnaar in zijn midden, de 

dichter Jaroslav Seifert.  

 Voor de meeste vertalers geldt dat ze meer doen dan alleen achter een bureau, een 

pc zitten waar ze dan dat ene boek vertalen. Zeker als je, zoals ik, met een kleine taal bezig 

bent en bovendien een beetje van het vertalen wilt leven, kun je niet lijdzaam afwachten 

tot je een keer gebeld wordt. Zo ga je dus actief lobbyen bij uitgevers, brengt boeken en 

auteurs onder hun aandacht, je schrijft leesrapporten, maakt proefvertalingen, vertaalt 

recensies en je trekt redactrices en redacteuren regelmatig aan hun jasje. Gelukkig zijn de 



meesten van hen oprecht geïnteresseerd in wat je te bieden hebt, al loop je ook wel eens 

tegen een uitgever op die je vriendelijk bedankt voor je suggestie met de woorden dat hij 

toch echt zelf die auteur of dat boek wil ontdekken. Dan denk je, ja, stom van me… 

natuurlijk, hij leest vast vloeiend Tsjechisch en zal binnenkort dus wel bellen met het 

aanbod om dat ene bijzondere boek te vertalen… 

 Soms ben je zo druk met dat alles in de weer, dat als de uitgever besluit het boek 

uit te geven (en misschien wel omdat hij eindelijk van je af wil zijn…) je je opeens 

realiseert: verrek, nu moet ik het ook nog vertalen.  

 Maar ook nadat je de vertaling hebt gemaakt stopt je bemoeienis niet. Je helpt de 

uitgever bij het aanvragen van een Tsjechische vertaalsubsidie en er wordt doorgaans van 

je verwacht dat je ook even een flaptekst schrijft. Je promoot het boek en je schroomt ook 

niet om zelf recensenten te benaderen. Of je zorgt ervoor dat de auteur – meestal via het 

Tsjechisch Centrum – naar Nederland komt, waar jíj hem dan natuurlijk moet 

interviewen. En als je vertaling wordt genomineerd voor de Europese Literatuurprijs, 

moet je niet gek staan kijken dat je dan, kennelijk bij gebrek aan een andere geschikte 

spreker, niet alleen de laudatio voor je eigen vertaling moet schrijven, maar die ook nog 

eens zelf moet voordragen. Dat vind ik dan wel weer komisch. Want is het erg wat je als 

allemaal vertaler moet doen? Welnee, het is juist vreselijk leuk om van de wieg tot het graf 

bij een vertaling betrokken te zijn. En je vertaalt bovendien vrijwel alleen maar boeken die 

je zelf hebt aangedragen, die je zelf mooi vindt. 

 In dat opzicht heb ik het geluk dat ik de laatste jaren meermaals voor zogeheten 

kleine uitgevers heb gewerkt. En ik zou voor hen, voor die kleine uitgevers, hier een lans 

willen breken. Zij durven namelijk nog hun nek uit te steken om hoogwaardig literair 

werk van hier nog onbekende schrijvers uit te brengen. Zij staan in die zin ook steeds 

meer borg voor de diversiteit van het literaire aanbod in Nederland. Daarom zou ik willen 

zeggen: laten we hen koesteren. Een van die zogenaamde kleintjes is uitgeverij Voetnoot, 

van Anneke Pijnappel en Henrik Barends. Maar echt klein kun je ze toch niet noemen als 

je ziet wat ze allemaal uitgeven. Poëziebundels, fantastische fotoboeken en reeksen met 

Franse en Vlaamse literatuur. Voetnoot heeft bijzonder veel gedaan voor de verspreiding 

van de Tsjechische literatuur in Nederland, voornamelijk door hun Moldaviet-reeks – 24 

deeltjes met korte verhalen van de beste Tsjechische auteurs van de laatste honderd jaar. 

En daaraan heb ik ook mogen meewerken. Net zo mag ik bijna elk jaar wel een bijzondere 

roman bij hen aandragen die ze vervolgens dan ook nog eens uitgeven. En is dat geen 

weelde voor een vertaler? Dat je min of meer je eigen uitgever hebt? Zo brengen ze 



volgend jaar weer een nieuwe titel, en ik kan nu al verklappen dat het een sensationeel 

goede verhalenbundel zal zijn. Ik ben Anneke en Henrik veel dank verschuldigd voor de 

kansen die ze mij in de afgelopen jaren hebben geboden en ik geniet van mijn 

samenwerking met hen. Voetnoot bewijst dat een kleine uitgever groots kan zijn. 

 

Zo, hier laat ik het bij. Dit was mijn dankwoord. Deze klus hebben we geklaard en de buit 

is binnen. En op zo’n moment zeggen wij Tsjechen dan: A je to. 

 

Edgar de Bruin 

12 december 2015 

 

 

 

 


