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Jelica Novaković-Lopušina staat al meer dan twee decennia pal staat voor de 
Nederlandse taal en literatuur in Servië. Na haar middelbare-schoolopleiding aan het 
Amerikaanse gymnasium in Den Haag en een studie Germanistiek in Belgrado en 
Berlijn, gaf ze in 1991 de aanzet tot Erazmo, een Servisch jaarboek voor 
Nederlandstalige literatuur en cultuur – de eerste editie telde maar liefst 520 pagina’s 
waarin vijf volledige romans, drie novelles, een tiental verhalen en diverse gedichten 
waren opgenomen. Inmiddels verschenen onder haar hoofdredacteurschap acht van 
deze jaarboeken. In 1999 werd ze benoemd tot hoofddocent Nederlands aan de 
Filologische faculteit van Belgrado, en in 2006 tot hoogleraar aan diezelfde faculteit. 
Ze stelde vele bloemlezingen van Nederlandstalige literatuur in het Servisch samen 
en schreef voor Servischtaligen een lexicon van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 
en een tweetal Nederlandse grammatica’s. Naast haar wetenschappelijke carrière is 
zij een veelzijdig vertaler van Nederlandstalige literatuur, met titels van 
uiteenlopende auteurs als Hugo Claus, Adriaan van Dis, Rodaan al Galidi, Jacob 
Israël de Haan, Hella S. Haasse, W.F. Hermans, Rozalie Hirs, Nescio, Oek de Jong, 
Gerrit Kouwenaar, Cees Nooteboom en Robert Vuijsje. Ook was ze onlangs (in 
november 2014) een van de moderatoren tijdens de eerste vertaalworkshop 
Nederlands-Servisch en -Kroatisch in Belgrado en mentoreerde ze in 2013 de 
Servische vertaling van Wij zijn ons brein van Dick Swaab. Voor haar brugfunctie 
tussen de Nederlandstalige en Servische literatuur ontving ze in 2001 de Vlaamse 
PEN-prijs. 
 
Ook Zoran Hamović van de Servische uitgeverij Clio roemt de manier waarop Jelica 
deze brugfunctie vervult: ‘Jelica Novaković is onze betrouwbaarste en meest 
toegewijde kenner van de Nederlandstalige literatuur. In de lange periode dat wij met 
elkaar samenwerken ben ik steeds meer gaan beseffen wat een geweldige rol zij speelt 
in de ontwikkeling van culturele banden tussen Nederland en Vlaanderen enerzijds 
en Servië en de Balkan anderzijds. Zo heeft ze het Servische publiek laten 
kennismaken met de actuele ontwikkelingen in Nederland via Alleen maar nette 
mensen van Robert Vuijsje, een boek waar ze onze uitgeverij op attendeerde en dat ze 
voor ons heeft vertaald, en heeft ze, samen met co-auteur Sven Peeters, het 
Nederlandstalige publiek bekendgemaakt met het sociale leven in de cafés en 
restaurants van Belgrado via het boek Het Kafana-tribunaal. Momenteel werkt ze, 
opnieuw samen met Sven Peeters, aan de Servische vertaling van De dagen van 
Gavrilo Princip van Guido van Hengel, een onderzoek naar de motieven van de man 
die met “het schot van Sarajevo” de Eerste Wereldoorlog ontketende.’ 
 
Om haar brugfunctie tussen Servië en de Lage Landen naar behoren te kunnen 
vervullen en zowel haar studenten als zichzelf bekend te maken met alle facetten de 
Nederlandse cultuur, gaat niets Jelica te ver: zo bezocht ze enkele jaren geleden, toen 
ze in het Vertalershuis in Amsterdam verbleef, samen met een collega een coffeeshop 



om de daar aangeboden waar te beproeven. Het resultaat kon hen overigens niet 
bekoren: van de joint die ze op het terras van de coffeeshop hadden opgestoken 
merkten ze hoegenaamd niets, maar wel kregen ze een stevige uitbrander van een 
passerende oude dame die hen verweet dat ze een slecht voorbeeld gaven. 
 
Haar Kroatische collega Radovan Lučić, met wie ze samenwerkte aan de vertaling van 
een honderdtal gedichten van Rozalie Hirs, zegt diep onder de indruk te zijn van haar 
precisie en zorgvuldigheid, maar vooral van haar oog voor detail: ‘Alle alliteraties, 
rijm, woordspelingen, symboliek en verwijzingen werden een mikpunt van aandacht. 
Jelica streefde naar een ideale vertaling en niets kon haar stoppen om haar doel te 
bereiken.’ 
 
Het moet in het recente verleden ronduit moeilijk zijn geweest om literair 
ambassadeur van Nederland en Vlaanderen in Servië te zijn. Een mens heeft in tijden 
van oorlog wel iets anders aan zijn hoofd dan cultuur en literatuur, maar ook in die 
woelige periode is Jelica haar brugfunctie tussen Servië en de Lage Landen blijven 
vervullen, zij het nu op een andere manier en in omgekeerde richting. Waar ze eerst 
de Serviërs op de hoogte hield van wat er in Nederland en Vlaanderen speelde, deed 
ze dat in 1999 andersom, in het dagboek dat ze voor de Vlaamse krant De Standaard 
bijhield ten tijde van de NAVO-bombardementen op Belgrado, dagboeken die 
gebundeld zijn onder de titel Gelukkig is wie bijtijds waanzinnig wordt. Ik citeer uit 
het voorwoord: ‘Het boek dat voor u ligt bevat behouden gebleven stukjes 
menselijkheid die de zinloosheid van oorlog hebben doorstaan. Vliegend door de 
ether, gedragen door onzichtbare golven en signalen, overhandigd door virtuele en 
echte postbodes, hebben ze de besmettelijkheid van haat en geweld, van collectieve 
veroordeling en bestraffing, van vogelvrijverklaring en quarantaine, van 
vervreemding en afstomping weten te overstijgen.’  
 
Gelukkig zijn er in Servië inmiddels vrediger tijden aangebroken en kan Jelica 
Novaković zich weer geheel en al wijden aan een middel bij uitstek om vervreemding 
en afstomping te overstijgen: cultuur en literatuur. 
 
Het Nederlands Letterenfonds is Jelica Novaković dankbaar voor haar inspanningen 
voor de Nederlandstalige literatuur, zowel in haar hoedanigheid van vertaler als van 
opleider van vertalers, en hoopt dat zij daarmee nog tot in lengte van jaren door zal 
willen en kunnen gaan. Het Fonds brengt zijn dankbaarheid graag tot uitdrukking 
met deze prijs. 
 


