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Dankwoord Roel Schuyt 

bij de uitreiking van de Letterenfonds Vertaalprijs 2017 aan hem, op vrijdag 8 

december tijdens de Literaire Vertaaldagen 

in de Rode Hoed te Amsterdam 

 

 

Geachte aanwezigen,  

 

In het voorjaar van 2014 kwam Het reisverbod van Ismail Kadare op de shortlist 

voor de Europese Literatuurprijs. Het was het laatste boek dat ik van deze schrijver 

en ook voor Van Gennep vertaalde. Dankzij deze nominatie mocht ik deelnemen aan 

de Vertalersgeluktournee. Wie wilde, kon intekenen voor de cursus 'spreken in het 

openbaar', die werd verzorgd door Andrea Kluitmann. Ik deed het, en ik hoop dat ik 

een goede cursist zal blijken.  

Graag wil ik allereerst mijn grote dank uitspreken aan het Nederlands 

Letterenfonds en de juryleden die besloten mij de Nederlands Letterenfonds 

Vertaalprijs 2017 toe te kennen voor vertalingen van literatuur van de Balkan, in 

mijn geval: geheel voormalig Joegoslavië en Albanië. Ik ervaar dat als een unieke en 

eervolle gebeurtenis. Het Fonds heeft vanaf het begin vertrouwen getoond in mijn 

kwaliteiten als vertaler en in het literaire niveau van de boeken die ik te vertalen 

kreeg aangeboden. Een aantal van die boeken bleef in de pers helaas onderbelicht of 

zelfs onbesproken. Ik vind het een grote verdienste van het Fonds dat men niet alleen 

mijn subsidieaanvragen behandelde, maar ook de kans benutte die daarin besloten 

lag om tot een overzicht te komen van bijna alles wat ik de laatste decennia vertaalde.  

Ik moet bekennen dat ik één ding aanvankelijk niet volledig doorhad: deze 

prijsuitreiking vindt plaats binnen het kader van De Nederlandse Vertaaldagen, 

waarvan vandaag de 19e editie is begonnen en die worden georganiseerd door het 

Vertalershuis. En met deze locatie, De Rode Hoed, wordt een uitstekende entourage 

geboden. Het spreekt daarom vanzelf dat mijn dank nadrukkelijk ook uitgaat naar 

het Vertalershuis en iedereen aldaar die bij de organisatie van deze dagen betrokken 

is.  

Verder is een dankwoord op zijn plaats voor de schrijvers die hun vertrouwen 

in mij stelden als vertaler van hun werk, ik noem hier Dubravka Ugrešić, Miodrag 

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/758/een-oefening-in-medemenselijkheid
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Pavlović, Faruk Šehić, Goce Smilevski, Evald Flisar, Flutura Açka en uiteindelijk ook 

Ismail Kadare.  

En niet in de laatste plaats zijn er de uitgeverijen die mij via hun 

vertaalopdrachten hun vertrouwen schonken. Ik noem hier expliciet de Singel 

Uitgeverijen. Enkele andere uitgevers worden elders in dit praatje vermeld. 

Mijn eerste contacten met het Letterenfonds (toen nog: Fonds voor de 

Letteren) dateren van eind jaren ’80. Het ging om projectwerkbeurzen en tot 2001 

ook aanvullende honoraria. Verder werd ik gevraagd om het werk van collega-

vertalers te beoordelen, bijvoorbeeld in verband met een aanvullend honorarium of 

de bepaling van een toe te kennen werkbeurs. Rond 2005 benaderde Barbara den 

Ouden van het toen nog zelfstandige Nederlands Literair Productie- en 

Vertalingenfonds mij voor het eerst voor adviezen over proefvertalingen van het 

Nederlands naar het Russisch, Bosnisch, Servisch en Kroatisch, Macedonisch, 

Bulgaars of Albanees. Soms resulteerde een beoordeling in een mentoraat. Niet lang 

daarna wist ook Karen Thys van het Vlaams Fonds voor de Letteren mij te vinden om 

een oordeel te geven of als mentor op te treden. Het zijn opdrachten die ik altijd met 

veel plezier aanvaard. 

Van Lela Zečković, die destijds aan de Universiteit van Amsterdam was 

verbonden, leerde ik tussen 1979 en 1992 het vertalersvak. Samen vertaalden we een 

aantal Kroatische en Servische auteurs. Destijds mocht men het Servo-Kroatisch 

beschouwen als een taal met twee alfabetten, namelijk Latijns en cyrillisch, en drie 

gezichten:  Bosnisch, Kroatisch en Servisch, en misschien nog Montenegrijns. Achter 

de huidige desintegratie van het taalgebied en de verschillen in taalperceptie en 

taalbeleid schuilen reële en ook oude taal-, cultuur- en godsdienstverschillen, 

conflicten en politieke belangen, en in samenhang daarmee komt de keus: kijk je 

naar de verschilpunten of de overeenkomsten? En dat verschilt per regio en per 

groep of individu. Graag wil ik in deze context van eenheid of verscheidenheid 

melding maken van een door het Vertalershuis en het Nederlands Letterenfonds 

ondersteunde workshop in Belgrado, waar eind 2014 een fragment uit De helaasheid 

der dingen van Dimitri Verhulst en Het diner van Herman Koch in het Servisch 

werden vertaald onder leiding van Jelica Novaković-Lopušina, hoogleraar 

Neerlandistiek in Belgrado, die op 12 december van datzelfde jaar op deze plek stond. 

Aan een Kroatische vertaling werd gewerkt door een groep studenten onder 

begeleiding van Gioia-Ana Ulrich-Knežević, van de universiteit in Zagreb.  
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Het leven van een vertaler kent ook buiten de aan het begin genoemde tournee 

zijn geluksmomenten. Het eerste was de start samen met Lela Zečković, en het 

tweede dat ik dankzij haar sinds eind 1991 het werk van Dubravka Ugrešić mocht 

vertalen.  

In 1992 vroeg Reintje Gianotten van de Wereldbibliotheek mij om 

Noorderlicht van de Sloveense auteur Drago Jančar te vertalen. Het Sloveens is écht 

iets anders dan Bosnisch, Kroatisch of Servisch, dus ik moest het me speciaal eigen 

maken. Het zou geen eenmalige investering blijken!   

Eind 1995 informeerden Jaap Jansen en Christiane Hardy van uitgeverij Van 

Gennep via Arthur Langeveld en zijn vrouw Sana Valiulina of ik ook Albanees kende. 

Het ging om het werk van Ismail Kadare. Van deze schrijver waren al enkele 

voortreffelijke en belangrijke vertalingen via het Frans verschenen, van de hand van 

Karlijn Stoffels en Henne van der Kooy. Toch had de uitgeverij al geruime tijd 

vóórdat ik benaderd werd, gekozen voor vertalingen rechtstreeks uit het Albanees. 

Hoe dan ook, ik besloot de taal te leren en de uitgeverij schonk mij haar vertrouwen 

door met mij in zee te willen gaan.   

Omdat ik in het voorjaar van 1996 kon aantonen dat ik niet via het Frans, 

maar direct vanuit het Albanees vertaalde, besloot het Fonds voor de Letteren mij na 

een aanvankelijke afwijzing en mede op grond van mijn vertalingen uit het Bosnisch, 

Kroatisch, Servisch en Sloveens, alsnog een projectwerkbeurs toe te kennen voor 

Kadare’s roman De adelaar. En voor Een vrouw uit Tirana van zijn echtgenote. Het 

is een blijk van erkenning en vertrouwen die ik niet snel zal vergeten. 

Daarna maakten andere auteurs uit Albanië en Kosovo hun opwachting. Zoals 

Flutura Açka met Kruis van vergetelheid, dat in 2015 bij Skanderbeg Books 

verscheen. Haar vernieuwende taal bewijst dat literair Albanees nog veel onontdekte 

geheimen kent!  

Intussen kwam ook de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Macedonië in 

beeld. Met twee romans van Goce Smilevski voor Ambo|Anthos en een paar 

dichtbundels. Vóór 1912 had het Macedonisch nog met het Bulgaars één taalgebied 

kunnen vormen, daarna dreven de talen en de beleving ervan steeds verder uiteen.  

Ik ga als vertaler vrij solitair te werk, en sommige contactpersonen ken ik 

slechts via de e-mail of de telefoon. Een veelgehoorde klacht is dat de naam van een 

vertaler in de tekst van een recensie niet genoemd wordt, wat overigens ook, en nog 

veel meer, geldt voor alle professionals die bij het persklaar maken van een vertaling 
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betrokken zijn. Wat ik echter zeer op prijs stel, is de vrijheid van mijn eigen 

werkomgeving. Ik kan in alle rust mijn kennis en ervaring uitbouwen en het blijft een 

sport om een tekst zo getrouw mogelijk en in goed lopend Nederlands weer te geven.  

Ooit vond ik op internet een artikel, dat heette The Englishing of Kadare - 

Notes of a retranslator. Volgens de auteur, David Bellos, die Ismail Kadare’s werken 

vanuit de Franse editie in het Engels vertaalt, verwachtte Kadare dat zijn boeken via 

de Franse versie hun weg naar de wereld zouden vinden. In Duitsland werd Kadare 

wel rechtstreeks vertaald, en over Nederland schrijft hij:   

 

[…] In Holland, too, Kadare is translated directly -- but then, Dutch authorities paid 

two experienced translators a good salary for two years simply to go and learn 

Albanian in order to do the job. Britain and America have neither those traditions, 

nor such support for translation.  

 

Van een tweejarige salariëring door de overheid was natuurlijk geen sprake, maar 

wel moeten we beseffen dat er in Nederland voor de honorering en ondersteuning 

van vertalers een unieke situatie bestaat, waarin het Nederlands Letterenfonds en 

het Vertalershuis een sleutelrol spelen. Daardoor heb ik altijd met plezier kunnen 

werken en samen met mijn vrouw Alma alle aandacht aan een optimale afwerking 

van de aan ons ter vertaling toevertrouwde boeken kunnen geven.   

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

Roel Schuyt  

laureaat Letterenfonds Vertaalprijs 2017 

http://www.complete-review.com/quarterly/vol6/issue2/bellos.htm
http://www.complete-review.com/quarterly/vol6/issue2/bellos.htm

