
 
Dankwoord  
 
 
Geachte juryleden,  
Beste collega-vertalers,  
Lieve vrienden,  
 
In het juryrapport waarmee Barbara den Ouden mij zo hartelijk en bevlogen heeft 
geïntroduceerd, wordt mijn carrière als cultureel bemiddelaar in beeld gebracht. Het betreft 
een verleden dat misschien niet altijd even makkelijk is geweest en dat me nu ook eventjes 
doet huiveren, maar waarin ik me gelukkig nooit verstoken heb gevoeld van begrip en 
ondersteuning. Ondanks oorlog en boycot hebben het Nederlands Letterenfonds en de 
Taalunie tegenover mij altijd opengestaan voor dialoog en uitwisseling. Daarvoor mijn 
oneindige dank.  
 
Vandaag wil ik echter nog een eindje verder terugkijken in de tijd, en wel naar mijn eerste 
literaire vertaling die ik bijna 30 jaar geleden heb gemaakt. Na de terugkeer van onze ouders 
naar Belgrado – mijn vader was diplomaat en mijn broer en ik hebben een deel van onze 
kindertijd en jeugd in Den Haag doorgebracht – wilde ik in contact blijven met het 
Nederlands, mijn eerste vreemde taal en intussen ook een beetje mijn tweede moedertaal. Ik 
koos toen voor een verhaal van Godfried Bomans – dat boekje hadden we toevallig in huis 
en Bomans was mij bekend van een televisie-interview – dat de titel droeg Reizen is 
thuiskomen. De ietwat norse, eenzelvige Bomans zag het reizen als een last waarvan de 
meerwaarde enkel daarin bestond zich des te meer op de thuiskomst te kunnen verheugen. 
In de loop der tijd heb ik echter geleerd dat het vertalen als een vorm van denkbeeldig 
intercultureel reizen een heel andere draai aan deze titel en aan mijn leven heeft gegeven: 
voor mij is het reizen een soort thuiskomen geworden. Of ik nou van Servië naar de Lage 
Landen reis, of in omgekeerde richting, ik kom altijd thuis omdat ik me in beide talen en 
cultuursferen thuis voel. Dit heerlijke gevoel van herkenning en omhelzing heb ik beslist in 
hoge mate aan de taal en literatuur te danken, aan schrijvers van wie ik al lezende en 
vertalende ben gaan houden zoals Nescio, Elsschot, Emants, Wolkers, Achterberg, Snoek...  
Daarnaast heb ik aan het mijn begripvolle, meevoelende familieleden te danken maar vooral 
ook aan al mijn Nederlandse, Vlaamse, Servische en ex-Joegoslavische vrienden die ik al 
reizende heb leren kennen en van wie ik vanavond hier velen verzameld zie. Zij zijn het die 
mijn intercultureel bemiddelen glans en warmte verlenen. Mijn oneindige dankbaarheid 
gaat uit naar al diegenen die mijn reizen tot thuiskomsten maken.  
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