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De jury van de Letterenfonds Vertaalprijs, bestaande uit voormalig prijswinnaars 

Hanneke van der Heijden en Harm Damsma, en met mijzelf, adviesraadslid Reinier 

Speelman, als voorzitter, heeft eenstemmig besloten om de Vertaalprijs 2017 toe te 

kennen aan Roel Schuyt. 

Alle vertalers zijn uniek, maar sommigen zijn unieker dan anderen. Roel Schuyt 

behoort zonder twijfel tot die tweede groep, en wel om verschillende redenen. 

De meesten van ons, vertalers, vertalen uit één taal, een enkeling werkt met twee 

brontalen. Ook Roel Schuyt studeerde aanvankelijk twee talen: Russisch en Bulgaars. 

In de daaropvolgende jaren breidde hij zijn Slavische talenkennis uit met het 

Kroatisch, het Macedonisch, het Servisch en het Sloveens – een taal die door weinig 

meer dan twee miljoen sprekers wordt beheerst en die door de meerderheid van de 

andere ex-Joegoslaven niet wordt begrepen. 

Al kende Schuyt daarmee zes talen, toch bekroop hem in de jaren negentig het gevoel 

door een hiaat in zijn talenkennis een grote kans te missen. Het geval wilde dat de 

romans van Ismail Kadare via het Frans in het Nederlands werden vertaald. 

Uitgeverij Van Gennep was op zoek naar iemand die zijn werk rechtstreeks uit het 

Albanees kon vertalen. Schuyt besloot zichzelf deze taal te leren, die weliswaar op de 

Balkan wordt gesproken maar op zichzelf staat en niet verwant is aan andere 

Slavische talen. Hij werd één van Kadares vaste vertalers. 

Daarmee leerde Schuyt een uitzonderlijk groot aantal talen, talen bovendien die in 

Nederland geen van alle erg bekend zijn. Sterker nog, de meeste worden – ondanks 

het politieke, historische, economische en culturele belang van de Balkan – in 

Nederland niet of nauwelijks gedoceerd. Het toont de nieuwsgierigheid, de motivatie 

en het doorzettingsvermogen van de vertaler. 

Dat Schuyt de uitdaging niet schuwt blijkt ook uit de titels die hij vertaalde. Hij begon 

zijn loopbaan als vertaler in 1983 met werk van misschien wel de grootste Servische 

auteur uit de 20e eeuw, Danilo Kiš. Daarna volgde werk van Dubravka Ugresić, een 



schrijfster uit Kroatië die sinds jaren in Nederland woont en naam maakte door haar 

stellingname tegen nationalisme en haar weigering om zich etiketten te laten 

opplakken. Veelzeggend was Nationaliteit: geen (1993), de eerste tekst van haar die 

werd toevertrouwd aan Schuyt. Hij zou nog een groot aantal andere titels van haar 

hand vertalen, waaronder ook haar meest recente boeken, Europa in sepia (2015) en 

De Vos (2017). In de jaren ’90 wierp Schuyt zich, zoals gezegd, op als pleitbezorger 

voor de grote Albanese schrijver Ismail Kadare. Ook een aantal beroemde auteurs uit 

Slovenië, zoals Drago Jancar, is dankzij het werk van Schuyt in Nederlandse vertaling 

beschikbaar. Voor de trilogie De nieuwkomers van Lojze Kovačič, een werk dat wel is 

getypeerd als de belangrijkste Sloveense roman na de Tweede Wereldoorlog, ontving 

Schuyt in 2011 de Aleida Schotprijs. (De ambassadeur van Slovenië Sanja Štiglic is  

vandaag speciaal aanwezig bij ons in de zaal!) 

Zo bestrijken de activiteiten van deze literair polyglot de literaturen van voormalig 

Joegoslavië en de letterkunde van de lange tijd geïsoleerde Republiek Albanië – een 

regio die geteisterd is door religieuze conflicten en op allerlei vlakken te maken had 

en heeft met de gevolgen van vreemde overheersing. Een regio bovendien waar het 

politieke bestel voortdurend in beweging is. Meerdere landen, religies en 

bevolkingsgroepen waarmee Schuyt zich in zijn lange carrière heeft beziggehouden – 

sinds 1983 bezorgde hij zo’n 35 vertalingen – zijn in de veelbewogen periode na de val 

van absolute of zelfs dictatoriale regimes tegenover elkaar komen te staan, zoals de 

Serven tegenover de Albanezen in Kosovo. Het begrijpen van deze landen en hun 

inwoners is geen eenvoudige zaak, zoals de Albanese schrijver Ismail Kadare bij 

monde van Schuyt zegt: 

“Overal op de wereld staat het tumult waarmee een gebeurtenis zich aan de 

oppervlakte manifesteert in schril contrast met de stilte die in de diepte heerst, maar 

nergens is deze tegenstelling zo groot als op de Balkan” (Het ongeluk, 2008, p. 25) . 

Maar gelukkig zijn de meeste romans die Schuyt onder handen heeft gehad niet 

blijven steken in verkapt pamflettisme of politiek activisme. En misschien is dat ook 

niet verwonderlijk voor een vertaler bij wie de fascinatie voor zijn latere taalgebied 

begon met een 'sprookjesdoos': een mysterieuze doos met langspeelplaten met labels 

in 'onleesbare' cyrillische letters, door zijn ouders meegenomen van een reis naar 

Bulgarije. Als er al sprake is van een expliciete stellingname of een duidelijke 

boodschap in de boeken die Schuyt heeft vertaald, dan ligt die er zeker niet 



duimendik bovenop. En het gros van de romans overstijgt royaal het lokaal-politieke, 

en heeft grensoverschrijdende, algemeen menselijke problematiek tot thema. 

Literatuur, kortom, van hoog niveau. Een goed voorbeeld hiervan is de dystopische 

roman Na/pol (In tweeën) van de jonge Jasmin Frelih, winnaar van de Europese 

Literatuurprijs in 2016, door één van de juryleden omschreven als een intrigerende, 

ambitieuze, complexe, intelligent gecomponeerde en voortreffelijk geschreven 

debuutroman met ook nog eens ‘allerlei post-postmodernistische gimmicks en 

allusies naar uiteenlopende schrijvers als Tolstoi, Kafka, Tom Wolfe en Ken Kesey’. 

Het verhaal is uitermate beeldend en evocatief geschreven, of het nu gaat om de 

weergave van de pathologische dwangneuroses van een drugsverslaafde theatermaker, 

de geforceerde stemming tijdens een familiebijeenkomst, of de beangstigende, 

apocalyptische sfeer in een verlaten metrogang. Dat heeft alles te maken met een 

bijzondere beheersing van stijlmiddelen en registers die de auteur aan de dag legt, en 

die in de vertaling zonder meer bewaard is gebleven. Het Nederlands is nergens 

gezocht of gekunsteld (tenzij het gekunsteld moet zijn!), en zelfs aperte wartaal is 

feilloos als zodanig weergegeven.’ 

Hierbij een voorbeeld van een fragment waarin al die creativiteit samenkomt, uit 

Vaarwel, cowboy van Olja Savičević, een andere recente vertaling van Schuyt. 

“De herinnering aan Danijels dood overschaduwde die van zijn jonge, roodharige 

vader en van iedereen die daarvoor in onze omgeving is overleden. Net als een prille, 

nieuwe liefde, bedenk ik, die vanaf het begin de sporen draagt van alle verloren 

liefdes die daaraan voorafgingen. 

(‘Liefde en dood zijn woorden zonder verkleinwoord,’ zei Herr Professor, onze 

veterinaire buurman. En ik probeerde het: liefdetje, liefdeke, liefdelijn, doodje, 

dodeke, dodekijn… En daarna met vergrotende vormen: reuzedood, reuzenliefde, 

gigaliefde, gigadood…. 

Zie je wel. Het is heel onnatuurlijk om daar vergroot- of verkleinwoorden van te 

maken. Heel anders dan het leven – dat is een leventje,’ verzuchtte Herr Professor 

theatraal. Zo’n type was hij, niet bepaald iemand die in onze buurt paste. (…) Hij wist 

meer dan andere mensen, hij wist bijna overal iets van en drukte zich zorgvuldig, 

bijna literair uit. Verder vonden we hem vrij weerzinwekkend.) 

Het Nederlands Letterenfonds heeft Roel Schuyt altijd op de voet gevolgd en heeft 

kunnen constateren dat zijn blazoen qua vertaalkwaliteit smetteloos is. Dat hij in zijn 



35-jarige carrière als literair vertaler een flink aantal werken van uitzonderlijk hoge 

kwaliteit, geschreven in een groot aantal verschillende talen, voor het 

Nederlandstalige lezerspubliek toegankelijk heeft gemaakt, is een 

bewonderenswaardige prestatie. Zijn vertalingen doen recht aan de stijl van de 

afzonderlijke auteurs, hoe verschillend die onderling ook zijn. Met zijn vertaaloeuvre 

heeft Roel Schuyt een gebied toegankelijk gemaakt dat in cultureel en politiek opzicht 

van groot belang is, een gebied bovendien waar nieuwe, opkomende literaire 

stemmen een impuls beloven te geven aan de Europese literatuur. Schuyt is 

daarnaast altijd bereid om zijn kennis te delen door op te treden als mentor voor 

beginnende vertalers, of door als Slavist zijn licht te laten schijnen op de regio die hij 

door de literatuur zo goed heeft leren kennen. In Roel Schuyt eert het Letterenfonds 

dan ook een bevlogen vertaler, een specialist als weinigen, een man die, ongeacht de 

taal waaruit hij werkt, altijd voortreffelijk Nederlands weet te creëren, en een 

inspirerend ambassadeur. Kortom, een ideale winnaar van de Letterenfonds 

Vertaalprijs. Van harte gefeliciteerd, Roel! 


