
 
 

 

Juryrapport Vondel Translation Prize 2021 

 

De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor vertalingen uit het Nederlands in 

het Engels. De jury dankt The Society of Authors en het Nederlands Letterenfonds voor hun 

inzet voor deze prijs. Met name de structurele subsidiëring en steun van het Nederlands 

Letterenfonds heeft bijgedragen aan het ontstaan van een professionele, buitengewoon 

getalenteerde groep vertalers Nederlands-Engels. De jury was onder de indruk van de algehele 

kwaliteit van de rijke oogst aan Engelse vertalingen van Nederlandstalige literatuur in 2019 en 

2020. Het kiezen van een winnaar en een kandidaat voor een eervolle vermelding was dan 

ook een moeilijke maar dankbare taak. 

 

De boeken op de shortlist beslaan een tijdsspanne van meer dan een eeuw en nemen de lezer 

mee naar oneindig verschillende werelden. De vijf zeer vakkundige vertalers hebben stuk 

voor stuk getoond over een goed gevoel voor dialoog en karakterisering te beschikken en een 

geheel eigen verteltoon te kunnen treffen. 

 

De shortlist bestond uit de volgende vertalers en boeken. 

 

Laura Watkinson beschikt over een uniek talent om Nederlandstalige kinderboeken een 

overtuigende Engelse stem te geven die perfect is toegesneden op jonge lezers. Lampie and 

the Children of the Sea, haar Engelse versie van Lampje van Annet Schaap, is een mengeling 

van spanning en fantasie en vertelt het verhaal van de dochter van een vuurtorenwachter die 

noodgedwongen als dienstmeisje gaat werken en bevriend raakt met de ‘monsterlijke’, op een 

vis lijkende zoon des huizes. De vertaling is lichtvoetig en charmant. 

 

The Republic (De republiek) van Joost de Vries is een dartele academische satire. De 

onfortuinlijke verteller, de rechterhand van een popfilosoof annex hoogleraar Hitlerstudies, 

raakt verstrikt in een web van afgunst, eigenwaan, bedrog en ambitie. Jane Hedley-Prole 

weet de energie en de wrange toon van deze razendsnelle roman feilloos te treffen en is de 

caleidoscopische mengeling van historische, literaire en culturele verwijzingen met veel 

doortastendheid te lijf gegaan. 



 
 

De historische roman Wil van Jeroen Olyslaegers is een nauwgezette beschrijving van de 

morele duisternis waarin een jonge Antwerpse politieman in 1941 komt te verkeren als gevolg 

van de Nazibezetting. Het verhaal wordt achteraf in de ik-vorm verteld door de bejaarde 

Wilfried. De moordende vitaliteit van de vertelstem zwalkt voortdurend heen en weer tussen 

een hardnekkig gemeenzame en een bijna poëtische toon, een niet geringe uitdaging voor een 

vertaler. De manier waarop David Colmer die handschoen heeft opgenomen in zijn fraaie 

vertaling Will getuigt van een indrukwekkend oog voor complexiteit en levendige nuance. 

 

David McKay krijgt dit keer een eervolle vermelding voor Adrift in the Middle Kingdom, zijn 

vertaling van de uit 1934 daterende roman Het leven op aarde van J.J. Slauerhoff. Het is pas 

de tweede roman van deze auteur die in het Engels is vertaald. De verteller is een marconist 

die in de jaren twintig van de vorige eeuw een avontuurlijke reis onderneemt naar het 

binnenland van China. Via de boeiende verteller wordt de lezer een indringende, sensuele blik 

gegund op een fictief China. Na verloop van tijd neemt het verhaal een fantastische wending 

naar een denkbeeldig achterland vol hallucinatoire visioenen. In zijn spitsvondige en 

talentvolle vertaling heeft David McKay de tekst omgezet in kristalhelder, poëtisch Engels en 

daarbij een tijdloze middenweg bewandeld zonder archaïsmen of anachronismen. 

 

En dat brengt ons bij het laatste boek, vertaald door de winnaar van de Vondel Translation 

Prize 2021. 

 

Summer Brother (Zomervacht) van Jaap Robben beschrijft de zomer die de dertienjarige 

Brian doorbrengt in een caravan, waar hij bijna helemaal alleen voor zijn ernstig gehandicapte 

broer probeert te zorgen. De spaarzame taal van de roman is helder en poëtisch, vol spanning 

en ontroering. De versie van David Doherty is zo’n bijzonder geval waarbij een vertaler en 

een tekst zo goed bij elkaar passen dat er een bijna alchemistische reactie ontstaat. De vertaler 

heeft zich overduidelijk ingeleefd, is onder de huid van de personages gekropen en schrijft 

met onwankelbare zelfverzekerdheid. De tienerstem van Brian komt volstrekt geloofwaardig 

over. Doherty schrijft in een stuwend ritme en volgt subtiel alle metrische veranderingen in 

deze boeiende en filmische roman. Vooral de weergave van de spreektaal die de personages 

onderling gebruiken getuigt van een groot vertaaltalent en het oor van een toneelschrijver. 

 



 
 

De jury, bestaande uit Jane Draycott, Michele Hutchison en Susan Massotty, feliciteert David 

Doherty hartelijk met deze verbluffende prestatie. 


