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Een week van een vertaler en een kleine terugblik op mijn vertalersleven 

 

Maandag, 20. April 2015 

 

Hella Hasse vertalen is heerlijk. Het is nog leuker sinds een kennis me vertelde dat hij als pr-

man van uitgeverij Querido veel met de schrijfster onderweg was en ontzettend veel plezier 

met haar heeft gehad. Nog steeds gaat hij regelmatig naar concerten met haar beste vriendin, 

een oude dame van eind tachtig. Toen Hella Sleuteloog af had, heeft ze de taxi naar deze 

vriendin toe genomen (wat ze nooit deed) en haar het hele boek voorgelezen. Mijn kennis zegt 

dat hij zeker weet dat Hella het geweldig had gevonden dat dit boek in het Duits wordt 

vertaald, en dat ze dol was op vragen van vertalers; wie hard werkte voor haar boeken kreeg 

haar volledige ondersteuning. Sleuteloog had mijn pad tien jaar eerder moeten kruisen, toen 

Hella nog in leven was, ze overleed in 2011. 

 Ik haal een oud fotoalbum uit de kast, Sumatra 1997 vóór de digitale fotografie. Wat 

waren we jong. Maar het gaat me om het groen, de bomen en planten, de huizen, het water, de 

bevolking. Ik wil even terug naar Sumatra alvorens vertalend naar Java te vertrekken, waar 

Sleuteloog speelt. Samen met Herma Warner, de hoofdpersoon uit Hella Haasses roman, ga ik 

terug naar Nederlands Indië in 1935.  

 Ik zit net midden in een mooie scène waarin de achttienjarige Adèle Mijers wordt 

beschreven, als mijn keukenwekker gaat, ik werk met keukenwekker als ik meer dingen op 

een dag moet doen omdat ik bij het vertalen de tijd vergeet, die flow is ook wat ik zo 

aantrekkelijk vind aan mijn werk. Adèle draagt een witte japon met een bescheiden decolleté 

en kopmouwen. Ik weet dat kleding en geografie mijn zwakke plekken zijn en besluit om voor 

de kopmouwen meteen iemand te vragen die er verstand van heeft, je kunt alles wel googelen, 

maar mijn ervaring is dat echte mensen vaak iets toevoegen, waardoor je meer inzicht krijgt in 

hetgeen je zoekt. Kopmouwen bijvoorbeeld zijn Kugelärmel, maar dat wil nog niet zeggen dat 

ik het zo ga vertalen, ik moet ook letten op klank en ritme, misschien kies ik ook voor leicht 

gebauschte Ärmel of angebauschte Ärmel, dat weet ik pas als het hele boek af is. 

 

Het is drie uur, om vier uur geef ik Duitse les, gelukkig in de buurt van mijn woning, waar ik 

ook werk. Ik moet mijn les voorbereiden voor vier medewerkers van het Nederlands 

Letterenfonds. Ik was al begonnen, we gaan absoluut de werkwoorden fahren en wissen nog 

een keer herhalen, ze gebruiken ze nog lang niet foutloos en je hebt ze vaak nodig, maar we 

gaan ook iets leuks doen. Ik heb een aflevering van Herbert liest (je literaire escortservice) op 
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mijn IPad gezet, een Duits blog over boeken, en er een woordenschatoefening bij gemaakt. 

Het blog gaat onder andere over Bonita Avenue van Peter Buwalda een boek dat mijn 

cursisten goed kennen en dat dus in Duitse vertaling is verschenen, vertaald door collega 

Gregor Seferens. 

 

De les gaat erg goed, Herbert wordt zeer gewaardeerd. We zitten in de heerlijke bieb van het 

Letterenfonds, de deur naar de tuin staat open. Heel even denk ik aan het krappe kamertje met 

de kunststofmuren in het grote witte gebouw van de SVB, waar ik meer dan twintig jaar 

parttime als vertaler heb gewerkt. Zo voelt vooruitgang. 

 

Dinsdag, 21 april 

Mijn vriend Michiel is jarig en wil naar Groningen. Ik ben er een week eerder nog geweest, 

onze Vertalersgeluktournee begon in deze erg fijne stad. In het kader van de 

Vertalersgeluktournee organiseer ik samen met twee collega’s avonden waarbij steeds drie 

vertalers spreken over een door hen vertaalde roman, in boekwinkels in het hele land.  

In het Groninger museum ontmoet ik toevallig Paula Stevens, een van onze Groninger 

geluksvertalers van afgelopen jaar. Paula vertaalt uit het Noors, o.a. heeft ze Zoon van Karl 

Ove Knausgård vertaald, dat heeft vast wel iemand hier gelezen, in het Noors dan, of? 

Ik herinner me het slot haar voordracht nog precies: “Het is vaak moeilijk aan niet-vertalers 

uit te leggen wat vertalen precies is. Probeer de volgende zin eens te vertalen in een 

willekeurige buitenlandse taal: Jan trakteerde op beschuit met blauwe muisjes. Vrijwel 

nergens hebben ze beschuit. Niemand weet wat muisjes zijn. En bij blauwe muisjes krijgen 

mensen in het buitenland een vies beeld. En komt de informatie uit de zin wel over in je 

vertaling, namelijk(iemand?): Jan heeft een zoon gekregen?” 

Woensdag, 22 april 

Het werd laat gisteren, maar mijn les heb ik al maandag voorbereid zodat ik pas om negen uur 

opsta om om tien uur Duitse les te kunnen geven, weer bij het Nederlands Letterenfonds, 

maar deze keer aan twee mensen, directeur Tiziano Perez en medewerker Victor Schiferli. 

Tiziano moet ook een beetje managementtaal kunnen bezigen, we oefenen een rollenspel 

waarin hij het slechte nieuws moet brengen dat het Letterenfonds niet met twintig, maar 
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slechts met tien auteurs naar het festival in Keulen gaat. Bovendien zijn er boventitels nodig, 

wie organiseert dat, kunnen de kosten worden gedeeld? Hij slaat zich er goed doorheen. 

Het weer is mooi, ik besluit om te lezen op het terras van het Tropenmuseum. Gisteren kwam 

per mail een spoedaanvraag van een Duitse uitgever binnen voor een leesrapport over een vrij 

lijvig Nederlands boek. Sinds iedereen pdf’s verstuurd hoef je niet meer te wachten op een 

pakje met een boek, wat veel tijd bespaart. De Nederlandse uitgeverij had ook een Engelse 

sample-vertaling bijgevoegd en een wervend tekstje. Klonk goed, en er zat een mooie quote 

van een bekende auteur op.  

Het rapport moet maandag af, er zal dus sprake zijn van meerdere geïnteresseerden en 

misschien wel een rechtenveiling. Ik schrijf regelmatig leesrapporten, al baal ik van de 

betaling. Vaak ben ik voor een uitgebreid rapport drie hele dagen kwijt, het lezen niet 

meegerekend. Met name als een boek goed is kost het veel tijd, je wilt een uitgever dan van 

de kwaliteit overtuigen, voorbeelden noemen, argumenteren. De eisen voor zo’n leesrapport 

in Duitsland zijn vrij hoog. Je krijgt daar 150 euro voor, dat is bij drie dagen werk dan 6,25 

per uur. Bruto. Ik kan daar heel kwaad om worden, al gaat het een beetje beter sinds mijn 

collega en vriendin Verena me vertelde dat ze leesrapporten als een soort acquisitiekosten 

‘afschreef’, je doet dit niet om geld te verdienen, maar om opdrachten te krijgen en te laten 

zien dat je goed bent in je vak, dat je verstand hebt van literatuur, een serieuze speler bent op 

de literaire markt. 

Terug naar het te beoordelen boek, Rivka van Femmetje de Wind. De openingsscène is vrij 

spannend, het is duidelijk geen hoogliterair boek, maar dat hoeft ook niet, de Duitse uitgever 

is Pendo, zij doen eerder entertainende boeken. Maar al gauw wordt duidelijk dat de roman 

gebukt gaat onder houterige dialogen, clichétaal en een ontzettend voorspelbaar plot. Ook aan 

chicklit mag je de eis stellen dat de tekst ambachtelijk goed is gemaakt en dat is hier 

overduidelijk niet het geval. Ik markeer de ergste zinnen en formuleer mijn mening, gestaafd 

door argumenten. Voor de volledigheid kijk ik op Blendle naar recensies en ben het 

onmiddellijk eens met een zeer negatieve recensie van De Volkskrant. Soms vertaal ik als 

extra-service nog wat recensies, maar dat laat ik deze keer achterwege. 

Voor de zekerheid lees ik het boek wel uit, wat me enkele uren nachtrust kost. 
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Donderdag, 23 april 

Ik schrijf het leesrapport geconcentreerd in twee uur en stuur het onmiddellijk op. Dat doe ik 

niet graag, teksten moeten eigenlijk ALTIJD even blijven liggen, en het liefst ook nog worden 

bekeken door een ander, wat mijn vriend graag doet, als ondertitelaar en vertaler uit het 

Engels ook een man van de taal, maar ik heb er geen zin meer in, er is voldoende tijd 

geïnvesteerd in dit zwakke boek. 

Over twee uur moet ik van huis, ik neem deel aan een cursus onderhandelen in Utrecht. Ik 

moet alles meenemen wat ik vanavond nodig heb voor de Vertalersgelukavond in Gouda. 

Laptop en boxjes opladen, alle speeches uitgeprinten, alle powerpoints en filmpjes gereed 

zetten, verlengsnoer en belangrijk kabeltje niet vergeten. Aan vertalen kom ik niet toe 

vandaag. 

De cursus is speciaal voor Vertalers en het is leuk om collega’s te zien en hun ervaringen met 

uitgevers te horen. Het klinkt niet best allemaal, de tarieven in Nederland staan erg onder 

druk, uitgevers proberen steeds vaker om nog minder te betalen dan in het zo genaamde 

modelcontract is afgesproken. Dat is op dit moment een woordtarief van 6,4 cent en royalty’s 

vanaf  4000 verkochte exemplaren. Men probeert om mensen zonder royalty’s en voor 3 of 4 

cent te laten werken. Even ter vergelijking: ook het zakelijk vertalen is beslist geen vetpot, 

maar onder de 10 cent per woord zou ik zeker niet werken, en ook 12 cent is normaal en 14 of 

17 cent per woord is haalbaar. Ik werk nog steeds regelmatig voor een vertaalbureau en ook 

dit werk ervaar ik vaak als prettig (voor de duidelijkheid: toen ik begon als vertaler heb ik een 

paar jaar met name handleidingen voor wasemkappen vertaald en software-handleidingen, 

van dat bulkwerk dat je met zo genaamde CAT-Tools doet (Computer-aided-Translation), met 

echt vertalen heeft het niet zo heel veel te maken naar mijn mening. Ik werd er zeeer 

ongelukkig van). 

Maar zakelijke opdrachten van bijvoorbeeld speeches, essays, reclameteksten etc. vallen in 

mijn optiek wel degelijk onder goed werk, ook hier geldt dat je goed moet kunnen schrijven 

en creatief met taal moet kunnen omgaan. Ik heb bijvoorbeeld voor Jumbo een grote 

speelgoedfabrikant, met die rode oliefant – zogenaamde moordspelen vertaald, strategiespelen 

waar je bij het vertalen goed je hoofd bij moet houden. 
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Ik zag trouwens op jullie programma dat Andrea Voigt hier nog komt spreken, ik ken haar 

niet persoonlijk, maar zij werkt bij het Vertaalbureau (Taalbureau IJ) waar ik dit werk voor 

doe. 

6,4 Cent per woord is dus al een volledig bespottelijke prijs waarvan een literair vertaler nooit 

zou kunnen leven. In Nederland kan dat wèl omdat er het Nederlands Letterenfonds is. Dit 

Fonds geeft subsidie aan vertalers in het Nederlands, waardoor een vertaler op een bedrag van 

14,4 cent tot ruim 21 cent per woord kan komen, het laatste voor bijzonder moeilijke boeken. 

En nu willen jullie misschien weten hoe veel woorden je op een dag kunt vertalen? Dat is heel 

verschillend. Van Rivka had ik zonder meer 2000 gehaald. Van Hella Haasses verhaal in de 

vervlogen Indië-wereld red ik soms maar 500 op een dag. In Duitsland hebben we geen 

Letterenfonds en de voor vertalingen betaalde woordprijzen zijn een klein beetje hoger, zo’n 7 

cent. Als ik dus een 500-woorden-dag heb gehad, dan heb ik 35 euro verdiend, jullie 

begrijpen nu dus dat ik niet van het vertalen van boeken alleen kan leven. 

Voor jullie zou dat er – dankzij het Fonds – echt anders eruit zien, tel je zegeningen. 

Na de cursus onderhandelen spoed ik me naar boekhandel Verkaaik in Gouda. Het is een 

mooie Zomerse avond, en op weg zie ik vertaler Italiaans Pietha de Voogd op een terrasje 

zitten. Zij is vanavond een van onze sprekers, ze is net klaar met eten en kijkt tevreden naar 

haar rode wijn. Mooi zo, ontspannen sprekers, daar houd ik van! Zelf ben ik wat zenuwachtig; 

ik organiseer de tournee samen met Nicolette Hoekmeijer, literair vertaler Engels, en samen 

voelt alles veel minder zwaar. Nicolette geeft een cursus in Antwerpen, voor studenten van de 

masteropleiding Literair Vertalen uit Utrecht. En ze is onderweg van Antwerpen naar Gouda, 

maar er staan files en ik vrees dat ze het niet op tijd gaat halen. In Groningen hadden we veel 

problemen met de beamer ... 

Gelukkig heeft boekhandelaar Bart een perfecte techniek, alles doet het en ik begin me te 

verheugen op de avond. We organiseren de Vertalersgeluktournee nu al vijf jaar, het doel is 

om aan lezers, recensenten, boekhandelaren etc. duidelijk te maken wat literair vertalen 

betekent. En wat het niet betekent, laat ik het kort samenvatten. Het betekent NIET woorden 

overtikken in een andere taal. Het betekent wel een tekst in een vreemde taal heel erg goed 

begrijpen, ook de dingen die tussen de regels staan, ook minieme verwijzingen, toespelingen, 

culturele eigenheden, nuances en humor. Het betekent scherp te kunnen zien hoe stijl en 
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inhoud zich tot elkaar verhouden en deze tekst vervolgens in de moedertaal opnieuw op te 

bouwen, met inachtneming van de stijl van het origineel. Dat laatste is een groot verschil met 

zakelijk of niet literair vertalen. 

Op feesten hoor ik mensen vaak zeggen dat ze niet van vertalingen houden en het liefst alles 

in het origineel lezen. Daarmee bedoelen ze meestal dat ze Engelse boeken lezen. Dat is 

natuurlijk geweldig, zeker als je het écht goed kunt. Ik ken ook veel mensen die denken dat ze 

het erg goed kunnen, maar zichzelf misschien toch te kort doen door niet naar een vertaling te 

grijpen. Met dank aan collega’s Niek Miedema  en Harm Damstra het volgende voorbeeld uit 

Redemption Falls van Joseph O'Connor. Experiment: je krijgt ruim één minuut (timen) om het 

Engels te lezen. Schrijf even op welke woorden je eigenlijk zou moeten opzoeken.  

The quarter-light was rising as she hurried out from Baton Rouge: through the criminal 

districts of town, then the black section, then the Irish, past the clustered Union sentries on the 

Telegraph Road, the maws of Federal cannons ranked and aimed toward the north, then 

onward over the viaduct into barricaded swampland where once, not long ago, the slaves had 

toiled. It was January the 17th, 1865. The end of the War was coming.  

    Walking away from a scalpeen shack. The grits of the road on road-skinned soles. Grind of 

the shingles into lacerated arches. Dazzle of pain, the cramps through the hamstrings, the 

hopeless prayers for shoes. 

Is er iemand die niets heeft genoteerd? Jullie krijgen nu de vertaling: 

De ochtend begon te gloren toen ze zich weg haastte uit Baton Rouge, door de ongure buurten 

van de stad, en daarna door het zwarte kwartier en vervolgens door het Ierse, langs de 

gegroepeerde wachtposten van de Unie op Telegraph Road, waar ook de op het noorden 

gerichte vuurmonden van het Federale geschut opgesteld stonden, dan verder via de 

overbrugging naar het achter de barricaden gelegen marsland waar ooit, niet lang geleden, de 

slaven hun slopende arbeid hadden verricht. Het was 17 Januari 1865. Het einde van de 

Oorlog was nabij.  

 Ze laat niets achter dan een armzalig hutje. Het gruis der wegen kleeft aan door wegen 

ontvelde voetzolen. Kiezelsteentjes boren zich in de opengereten voetbogen. Duizelingen van 

pijn, de krampscheuten door de hielpezen, de vruchteloze gebeden om schoeisel. 
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 [uit: Redemption Falls, vertaald door Niek Miedema en Harm Damsma] 

Je moet hier niet een vaag idee hebben, maar een haarscherp, gedetailleerd beeld krijgen. Heb 

je door dat de woordkeuze in het Engels antiek is, dat de woorden een bepaald bijna 

oudtestamentisch gewicht hebben? Merk je wat het ritme doet? En wat komt uiteindelijk meer 

bij je binnen, het Engels of de Nederlandse vertaling? 

Terug naar het Vertalersgeluk; ik open de avond in Gouda met een korte inleiding, waarin ik 

onder andere vertel dat Vertalen is als schoonmaken; je ziet het alleen als het niet of heel 

slecht is gedaan. Ik leg uit waarom wij vinden dat vertalers soms zichtbaar moeten worden, 

onbekend maakt namelijk onbemind, en dat is jammer, want we hebben veel te vertellen. 

Onze eerste spreker is spannend, we kennen haar niet, een jonge vertaler uit het Fins, Sophie 

Kuiper. Ze is goed voorbereid en heeft een mooi verhaal, o.a. over de problemen die het feit 

met zich meebrengt dat zelfstandige woorden in het Fins geen geslacht hebben, zelfs niet in 

de persoonlijke voornaamwoorden. Je weet dus vaak niet of er een man of een vrouw wordt 

bedoeld. Zijn hier toevallig mensen die Fins studeren? 

Sophie vertelt dat ze een auteur weleens heeft gevraagd of een bijfiguur in een boek, een arts, 

nou een man was of een vrouw. Het antwoord luidde: Oh, geen idee, daar heb ik niet over 

nagedacht ... 

Ik wist dat dus echt niet, maar ben onmiddellijk op zoek gegaan naar informatie hierover, zo’n 

avond kan voor mij al niet meer stuk. En toen hadden we het kleffe brood nog niet gehad, een 

van de dingen die het meeste indruk op Sofie hebben gemaakt toen ze als 16jarige voor het 

eerst in Tallin was, was het kleffe zure brood. Niet gaar gebakken omdat er wettelijk 

verpflicht een minimum gewicht gold en niet gaar brood zwaarder is ... 

Na Sophie laten we een van onze twee animatiefilmpje zien, ik heb het voor jullie 

meegenomen, het duurt maar 2 minuten en ik word er nog steeds erg blij van: 

[filmpje over Vertalersgeluk van Michiel Moormann https://vimeo.com/91424201] 

Na afloop komt een vrouw naar ons toe die zegt dat ze de avond geweldig vond en voortaan 

anders naar vertalingen gaat kijken. Daarvoor doen we het. 

https://vimeo.com/91424201
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Het maakt dus wel degelijk uit wie een boek vertaalt, ik doe nog even een toegankelijk 

voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik vertaal veel kinder- en jeugdliteratuur, o.a. de Mees-

Kees-boeken van Mirjam Oldenhave, over een jonge leraar die zijn lessen erg leuk vormgeeft.  

Om wakker te worden en een idee te krijgen komt hier de trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=eM9kZc6PLnY 

Kees, in het Duits Leo, legt aan de kinderen uit hoe belangrijk het is om woorden goed af te 

breken. Jemo Etan der Slezen is iets heel anders dan Je moet anders lezen ... Er volgen na 

deze uitleg veel zo genaamde ‘schuifzinnen’, die de kinderen maken. 

Het duurde even voordat bedacht dat je in het Duits heel veel dieren ter beschikking hebt 

waarmee je kunt ‘schuiven’: 

Blumento-Pferde – Blumentopferde  

Wasserschi-Eber – Wasserschieber  

 Kir-Schwein – Kirschwein  

Schnauzbär-Tiger – Schnauzbärtiger 

Mirjam Oldenhave is behalve een goede schrijfster ook een geweldig leuke vrouw, haar 

uitgever heeft ons een keer samen voor een uitgebreide lunch uitgenodigd en ze begreep 

onmiddellijk waarom ik in haar geval verder van de tekst weg moest gaan, juist om trouw te 

blijven aan har ideeën. Ik geef toe dat ik niet vaak zo’n uitnodiging ontvang, Mees Kees is een 

bijzonder groot succes in Nederland, en als het dat ook in Duitsland zou worden dan zou dat 

echt wel zoden aan de dijk zetten (dat is trouwens niet gebeurd). Wel heb ik met sommige 

Duitse redactrices goed contact, dat ook vaak persoonlijk is of wordt. En met auteurs, 

natuurlijk, de meeste ken ik wel persoonlijk, wat het werk mooier en intiemer maakt. 

Vrijdag, 24 april 

Lunch met Fedde van Santen en voor de rest lekker vertalen! Dat is het plan voor vandaag. Ik 

ken Fedde sinds 1987, toen we allebei als vertaler bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

werkten, de kantoorruimte die ik in het begin van mijn praatje beschreef hoort bij deze 

https://www.youtube.com/watch?v=eM9kZc6PLnY
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instantie. We hadden een fantastische vertaalafdeling, qua mensen dan, vertalers zijn 

doorgaans – al zeg ik het zelf – leuke lui. Ik weet niet precies wat het is, maar meestal ben je 

na een minuut of twee in een écht gesprek verwikkeld, en dat ervaar ik als heel erg prettig. 

Fedde werkte als vertaler Spaans bij de SVB, en we hadden collega’s uit allerlei landen, onze 

in-house-talen waren Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees en Turks. 

Allebei zijn we volledig onafhankelijk van elkaar erachter gekomen dat we ander vertaalwerk 

resp. ander werk nodig hadden om tevreden te zijn, ik ging steeds meer boeken vertalen naast 

mijn werk, tot ik zeven jaar geleden volledig free lancer werd, Fedde stopte een paar jaar 

eerder dan ik met het SVB-werk, leidde eerst de vertaalopleiding Spaans van het Instituut 

voor Tolken en Vertalers en runt nu de Vertalersvakschool in Amsterdam, de enige 

praktijkgerichte opleiding tot literair vertaler die er is. 

We gaan buiten bij het Sarphatipark op een terrasje zitten. Fedde vraagt of ik aan zijn 

studenten een soort vragenuurtje over leesrapporten wil komen geven, en dat doe ik natuurlijk 

graag. Hij denkt met me mee: onze vertalersgelukavonden zijn doorgaans niet goed genoeg 

bezocht, en er kommen ook nog eens meer vertalers dan ‘gewone’ lezers op af, hoe kunnen 

we dat veranderen? Ik vertel net dat we dit jaar zijn begonnen met een actie om vertalers aan 

leesclubs te ‘verhuren’ en dat er al vijf boekingen voor vertaler Rien Verhoef zijn 

binnengekomen, die de vaste vertaler is van Ian Mc Ewan. Ik heb zijn naam nog niet 

uitgesproken of Rien fietst toevallig langs en komt erbij zitten. Drie vertaalverhalers aan een 

tafel gaan uiteraard praten over Vertaalverhaal, de website met verhalen over vertalen die we 

samen met nog meer mensen hebben gemaakt, eventueel laten zien: www.vertaalverhaal.nl.  

Onlangs is ons tweede ‘echte’, dus papieren boek verschenen: Cervantes & Co van Barber 

van der Pol, over het vertalen van Don Quijote, eerder verschenen bij Querido. De lunch gaat 

geleidelijk over in de koffie, maar goed, je moet de vergaderingen vieren hoe ze vallen ... 

Zaterdag, 25 april 2015 

Ik word om zeven uur wakker en ga in ochtendjas aan het werk omdat ik zin heb om door te 

gaan met het boek van Hella Haasse. Ik besluit om de oude vertaling van Oeroeg te bestellen 

in Duitsland, en dan kan Die Teebarone er ook nog wel bij. Wat is er toch gebeurd met 

boeken en hun waarde? Het laatstgenoemde boek kost 1 cent. 

file:///C:/Bestanden/Auftrage/Voor%20symposium%20Vertalersvakschool%2015%20juni%202019/www.vertaalverhaal.nl
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Het is natuurlijk beter om de mail uit te zetten tijdens het werken, maar dat lukt helaas niet 

altijd. Daarom kijk ik even naar het gele envelopje dat nieuwe mail aankondigt. Ik mag 

deelnemen aan de workshop van mijn keuze, in juni in Wolfenbüttel, op de Duitse 

vertaaldagen. In tegenstelling tot de Nederlandse vertaaldagen die jaarlijks in december 

plaatsvinden, zitten wij dus heerlijk in de zomer in een prachtig Duits stadje met een beekje 

en Fachwerkhäuser. Overal kom je vertalers tegen. Ik neem deel aan de workshops archiveren 

(hoe vinden we op onze pc al die dingen terug die we noteren, hoe brengen we orde in alles 

wat we al weten of ooit hebben geweten, hoe organiseren we onze eigen archieven, hoe 

werken we tegen onze eigen vergeetachtigheid en de eigen rommelige manier van dingen 

opslaan?) en “bezuinigen” (hoe maak ik de taal strakker). 

De rest van de zaterdag zit ik aangenaam rustig te vertalen. 

Zondag, 25 april 2015 

Vanaf 16 uur heb ik een verjaardag, dus ik sta op tijd op om een, twee pagina’s in eerste 

versie (je maakt gemiddeld zo’n vijf versies van een vertaling, althans ik, en van collega’s 

hoor ik ongeveer hetzelfde) te vertalen. 

Sleuteloog vertaal ik samen met collega en vriendin Birgit Erdmann en we hebben veel 

contact over het boek dat heel gauw verschijnt omdat Indonesië dit jaar het ergengastland is 

op de Frankfurter Buchmesse. Daarop wil onze uitgever inspelen. In 2016 is het trouwens de 

beurt aan Nederland en Vlaanderen (net als in 1993), dat is ook de reden dat ik Duitse les geef 

aan de Fondsmedewerkers. Zij begrijpen dat – al kan uiteraard veel worden gecommuniceerd 

in het Engels – goed Duits spreken veel voordelen biedt. 

Birgit en ik willen de laatste week voor dat we het boek moeten inleveren besteden om het 

met rust samen door te nemen, dat kan niet via de mail. Birgit vraagt of ik naar Oostenrijk zou 

kunnen komen, zij en haar man huren daar altijd een appartement in een vakantieboerderij, 

erg mooi en goedkoop. Ik moet hier even over nadenken en het er met mijn vriend over 

hebben, maar het idee is niet slecht. Birgit neemt afscheid met de woorden: “En dan kunnen 

jullie ook trekker leren rijden!” 

Nou vraag ik jullie: in welk ander vak – behalve als je boer bent – kun je trekker leren rijden 

verbinden met je werk? 
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Er komt een mail binnen,van een andere collega. Ze heeft te veel opdrachten aangenomen, 

zou ik een toneelstuk van haar willen overnemen? Ze moet er wel bij zeggen dat de 

opdrachtgever, een regisseur en acteur, als vervelend geldt. Meestal verandert hij nog van 

alles tijdens de repetities, en dat moet dan heel snel worden vertaald. Voordeel is wel dat ik 

dan zijn vaste vertaler zou worden, hij zo’n drie stukken per jaar maakt die ook worden 

opgevoerd in Duitsland en dat ik per opvoering ook extra geld ontvang. Ik vind toneel 

vertalen heel erg leuk, dit jaar heb ik al een mooi Vlaams jeugdtoneelstuk gedaan dat wordt 

opgevoerd op de Ruhrfestspiele deze zomer. evtl. laten zien: http://www.studio-orka.be/ 

Het vertalen van gesproken wordt is iets heel anders dan literatuur ‘op papier’, er is 

spreektaligheid gevraagd en daar ben ik goed in. Ook nu gaat het om jeugdtoneel, dat is een 

leuke wereld.  

Ik ga op onderzoek uit en zie al gauw wie de vorige vertalers waren, sommigen zou ik kunnen 

bellen om naar hun ervaringen te informeren. Maar als je een keer iets weet dan weet je het, je 

kunt dan niet meer je eigen beeld vormen, wat wel zinvol kan zijn. Ik besluit om niet naar 

eventuele nare ervaringen met de regisseur/acteur te zoeken, maar me in plaats daarvan af te 

vragen hoe het zit met de drie Ps. Ooit las ik een boek met de titel Wij zijn goed, een 

overlevingsgids voor freelance journalisten, geschreven door een collectief free lancers, de 

Wallenburgpers, die hier op de Nieuwezijds Voorburgwal een gemeenschappelijk kantoor 

hebben. In het boekje legt een journalist uit dat de drie P’s voor hem moeten kloppen, die daar 

luiden: Poen, Pret, en Prestige. 

Soms toets ik mijn werk hieraan, en dan kom ik tot de volgend conclusie: de Poen klopt 

helemaal niet, zeker als ik een moeilijk boek vertaal levert dat heel erg weinig geld op, ook 

veel workshops en dingen als Vertaalverhaal worden slecht of helemaal niet betaald. Als ik 

niet soms iets zou kunnen vertalen wat normaal wordt betaald en niets met kunst of cultuur te 

maken heeft, dan zou ik het niet redden, en een pensioen (nog een P) is er niet, ook geen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Prestige doet me niets, ik vind het niet zo interessant, al 

weet ik dat het makkelijker was om serieus genomen te worden in het boekenvak toen ik nog 

recensente Duitstalige literatuur was voor De Volkskrant.  Ook toen ik onlangs les gaf aan de 

universiteit van Münster oogstte ik een ander soort van waardering dan als vertaler. Dat heeft 

te maken met status, en status is iets wat een vertaler niet heeft, terwijl de meeste literair 

vertalers qua kennis en competenties zeer zeker niet onderdoen voor de gemiddelde recensent 

of universitair docent. 

http://www.studio-orka.be/
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Op Pret scoor ik ontzettend hoog en daar geniet ik intens van.  

En nu hebben we nog meer dan een half uur en ik hoop dat jullie heel veel vragen voor me 

hebben, dat zou ik erg fijn vinden, ik ben nu zo lang alleen aan het woord geweest en 

nieuwsgierig naar jullie. Even ter herinnering: ik heb o.a. iets verteld over: 

- Wat is literair vertalen? 

- Wat is zakelijk vertalen? 

- contact met auteurs 

- leesrapporten 

- experiment met Joseph O’Connor 

- andere activiteiten (Vertalersgeluktournee, Vertaalverhaal, Duitse les geven) 

- poen, pret en prestige 


