
V E R T A A L G E N O T 

BARBER V A N DE POL 

Genotsalfabet van een vertaler 

A  = Armoede in vrijheid, de vrolijke armoede die de vertaler dwingt tot 

vindingrijkheid, zoals hij in zijn werk gewend is. Hij gaat naar de Aldi 

voor zijn grand cru, chocola en olijfolie en leeft als een luis op een zeer 

hoofd. 

B = Borges, in wiens hoofd deze vertaler het gerieflijkst heeft ge-

logeerd. Borges hield van vertalers. Enkele van zijn mooiste verhalen 

gaan over vertalen. 

C = het feest van de Gompensatie. Don Quichot tegen Sancho Pan-

za: 'Niet "boeren" zeggen, dat is een van de lelijkste woorden die ik ken; 

zeg liever "oprispen".' Op dat 'oprispen' - in het Spaans staat iets def-

tigers - ben ik niet trots, dus smeer ik de grap wat uit en laat Sancho 

Panza beloven voortaan 'opripsen' te zeggen. Compensatie bij Cervan

tes. 

D = Denken: Nadenken, Diep Denken, Doordenken, hartstochten 

van de vertaler, waar veel gevoel mee gepaard gaat. 

E = de Erfenis bij het opnieuw vertalen van een klassieken Zegt 

iemand borrelend: 'Je laat "Ridder van de Droevige Figuur" voor Don 

Quichot toch wel staan?' Nee, het is mooi maar fout; dat doe ik niet, dat 

wordt de Ridder met het Droeve Gelaat. Een blik alsof ik een barbaar 

ben, maar ik ben geen barbaar, ik ben Barber. 

F = het Fonds voor de Letteren, een Sinterklaas met een zak beurzen 

en aanvullende honoraria. De hele wereld benijdt ons om deze heilige. 

G = Gokken, beter dan stippeltjes of weglaten. Een gok kost veel 

hoofdbrekens. Een gok per boek is meesterlijk. 

H = de Heilige Hieronymus, vertalerspatroon. Welke grote schilder 

heeft hem niet in voorbeeldige concentratie uitgebeeld, hoofd versus 

boek. De ontsplinterde leeuw ligt tarn aan zijn voeten. In alle musea 

bezoeken wij Hieronymus. 

I = Irlijk; dat kennen we niet. Vertalers zijn verraders, maar wel de 

trouwste die bestaan. 

J = de Jury van de Martinus Nijhoffprijs, het unieke college waar 

opwindende vertaalrapporten worden gemaakt, maar ze zijn geheim. 
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