
Do’s en don’ts in het literair Vertalen  

volgens Lidewijde Paris (uitgever Nieuw Amsterdam) 

 

 

DO’S 

 

Benader uitgevers en pitch een boek, maar let op aan wie je wat stuurt. Stuur het gemotiveerd aan 

slechts een uitgever tegelijk. Kijk eerst zelf of de rechten vrij zijn. 

 

Als je een onervaren vertaler bent: wees daar eerlijk over, bied een gratis een proefvertaling aan. 

Wees coöperatief. Als de uitgever het boek wel wil, maar jou niet, vraag dan of je er een rol in mag 

spelen, stel voor dat je een paar hoofdstukken doet of de ruwe versie voor een lager honorarium of 

dat je een mentoraat mag zoeken. 

 

Landen met vertaalsubsidie: niet in jouw voordeel maar wel van de uitgeverij en dus makkelijker om 

een boek aan te nemen: Ierland (100% bij eerste boek); Frans Canada (75% vertaling en redactie; 

veel werk); Europese subsidie; Australië, etc. 

 

Weet heel goed het verschil tussen Nederlands en Vlaams. Er is een verschil, ga daarover niet in 

discussie met een uitgever. 

 

Investeer in de relatie met een uitgever / redacteur / persklaarmaker / auteur. 

 

Vraag wat van je verwacht wordt als vertaler, zeker als er noten en nawerk en voorwerk zijn. Vertaal 

ook de motto’s en opdrachten. Eventueel ook perscitaten.  

 

Werk samen en stel vragen. 

 

Vraag of je de auteur rechtstreeks mag benaderen. Een uitgever heeft een relatie met die schrijver, 

daar mag je als vertaler geen negatieve rol in spelen. Als je geen ervaring hebt met hoe je dat moet 

doen, doe het dan via de uitgeverij, voor hen is het van belang dat je geen domme vragen stelt die 

niet zozeer met taal en context als wel met referentie en literair begrip te maken hebben.  

 

Als je werk inlevert: zorg  ervoor dat het er netjes uitziet, vraag hoe je moet inleveren. Belangrijk: 

NUMMER de pagina’s. Houd een brede marge aan en een regelafstand van 1,5. Extra service is de 

oorspronkelijke pagina’s vermelden. Vraag of de uigeverij dit wil, het kan ook lastig zijn. Denk ook 

aan het copyright en vermeld beurzen etc. 

 

Onderhoud een netwerk, verbind je en wees bereid tot samenwerking (andere vertaler, mentoraat 

etc). Ga naar Manuscripta, benader mensen maar maak ze niet gek, wees op vers voor de pers. Leer 

ontdekken waar uitgeverijen voor kiezen en waarom. Ga naar het buitenland (Frankfurt) en leer daar 

mensen kennen en hoe dingen werken. Twitter en wees aanwezig op LinkedIn en verbind je aan 

redacteuren. Sluit je aan bij een vertaalnetwerk, word lid van een belangenvereniging.  

 

Wees bereid tot andere werkzaamheden, leesrapporten, meelezen, persklaarmaken in het begin. 

Korte stukjes vertalen. Een verhaal voor een tijdschrijft of een site. 

 

Leesrapporten: wees duidelijk, vat samen, motiveer en geef voorbeelden. 

 

 

 



DON’TS 

 

Vertaal niet onder het vaste vertaaltarief: je komt dan niet in aanmerking voor een werkbeurs.  

 

Vertaal geen boek boven je niveau of waarmee je geen affiniteit hebt, of met jargon of slang als je 

net begonnen bent. 

 

Als een vertaling tegenvalt in tijd of moeilijker is qua taal dan je aankunt, gan dan niet door tot het 

klaar is maar trek aan de bel. Liefst al met een voorstel tot een oplossing: ik werk met die en die 

samen, of ik draag het over aan. Daar houden uitgevers van .  

 

Maak je niet kwaad op de persklaarmaker. 

 

 

 

 

 

 

 


