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 ■Door Marcel Beijer

BOUWMEESTERBUURT – Meer dan 
honderd boeken vertaalde Almeerder 
Harrie Lemmens voor verschillende 
uitgeverijen. Inmiddels zijn bij de Ar-
beiderspers ook twee boeken van ei-
gen hand verschenen. 

Op welke vertaling hij het meest trots 
is? Lemmens noemt een titel. En nog 
een. En nog maar een paar. Een hele 
waslijst. Er is domweg geen keuze te 
maken. Misschien dan toch: “Ik heb 
veertien boeken vertaald van Antó-
nio Lobo Antunes. Dat vind ik zelf 
wel iets bijzonders.” 

Lemmens woont sinds 2009 in 
Almere, na eerder in Nijmegen, Lissa-
bon, Brussel en Oost Berlijn gewoond 
te hebben. “Nog in de tijd van de DDR. 
Ik leerde daar mijn Portugese vrouw 
Ana Carvalho kennen, ook vertaalster 
en fotografe, en legde er de basis voor 
mijn vertaalcarrière.”

Propaganda
Als afgestudeerd Neerlandicus was er 
in de jaren ‘80 geen droog brood te 
verdienen en kreeg Lemmens de kans 
om in het communistische land als 

vertaler aan de slag te gaan. “Voorna-
melijk propgandamateriaal. Maar ik 
kwam ook vaak in de kunstenaars-
wijk waar ik in de culturele wereld 
rolde. Ik leerde theatermakers ken-
nen, schrijvers, uitgevers. Omdat 
mijn vrouw Portugese is, maakte ik 
me die taal natuurlijk ook eigen en 
kwam ik in het wereldje.”

Vertalen
Vertalen is verzinnen wat er staat. 
Je bent natuurlijk gebonden aan de 
woorden die er staan, maar je inter-

preteert in de geest van het woord. 
Het woord ‘huis’ is meer dan een 
woning. Het is ook warmte, gezellig-
heid, thuiskomen. Dát gevoel moet je 
proberen over te brengen.” Een hoofd-
stuk apart is het vertalen van poëzie. 
“Dat is nog veel moeilijker. Zeker als 
het gaat om gedichten die ongrijp-
baar zijn. Daar moet je proberen het 
onuitsprekelijke uit te spreken.”

Begrip
Intussen is Lemmens een begrip in 
de vertaalwereld. “Ik vertaal voorna-

VERTALER HARRIE LEMMENS IS BEGRIP IN LITERAIRE WERELD

‘Vertalen is verzinnen wat er staat’

Vertalen is meer dan woorden vervangen, stelt Lemmens.
“Dan kan je net zo goed Google gebruiken”. (Foto: Almere DEZE WEEK)

 ■Door Petra Onderwater
  
ALMERE – Wetswinkel Almere geeft 
al 40 jaar lang gratis juridisch advies. 
“Jaarlijks helpen wij zo’n 600 Almeer-
ders met vragen en problemen op het 
gebied van arbeidsrecht, echtscheidin-
gen, schulden, of andere juridische za-
ken. Dat doen we allemaal op vrijwil-
lige basis en we voorzien echt in een 
grote behoefte”, aldus voorzitter Har-
ry de Geest.

Stichting Wetswinkel Almere is in 
november 1981 opgericht door Frans 
Hamilton. Hij startte destijds als wijk-
werker in De Marken, maar riep al 
snel de hulp in van Almeerse advoca-
ten. “Onze oprichter kan het 40-jarig 
jubileum zelf helaas niet meer mee-
maken, want hij overleed afgelopen 
december aan het coronavirus”, ver-
telt De Geest. 

Hij toont een plakboek dat Hamilton 
bijhield sinds de start van de wets-
winkel, vol met krantenknipsels uit 
al die jaren. “Hij was trots op zijn 
stichting en het gedreven vrijwilli-
gersteam.”

Leerzaam vrijwilligerswerk
Een van de vrijwilligers is student 
premaster Rechtsgeleerdheid aan 
de Open Universiteit Yamina Fatni, 
intaker bij Wetswinkel Almere. “Het 
is ontzettend leerzaam om naast alle 
theorie die ik op school leer, in de 
praktijk met dit vak bezig te zijn. 

Daar komt namelijk zóveel meer 
bij kijken”, vertelt zij. “Mensen zijn 
vaak geëmotioneerd en moeten dan 
eerst even hun hart luchten, voordat 
je kunt vaststellen wat nou eigenlijk 
precies het probleem is. Bovendien is 
het vaak ook een opeenstapeling van 
problemen.” Als intaker werkt zij tij-
dens het spreekuur altijd samen met 
een ervaren senior. “Het is fijn om 
met elkaar te kunnen sparren over 
een complexe zaak en samen komen 
we altijd wel tot een oplossing voor de 
cliënt. Het geeft ontzettend veel vol-
doening als mensen opgelucht weg-
gaan, omdat zij weer licht aan het 
eind van de tunnel zien.”

Groei doorgemaakt
Wetswinkel Almere heeft sinds de 
oprichting een grote groei doorge-
maakt. Inmiddels zijn er 35 vrijwil-
ligers die om toerbeurt spreekuren 
draaien. Van maandag tot en met 
donderdag zijn er avondspreekuren 
in Haven, Stad, Buiten en Poort. “Van-
wege de coronamaatregelen is het 
inloopspreekuur veranderd in een 
spreekuur op afspraak. 

Dat heeft als voordeel dat onze vrij-
willigers zich vast kunnen voorberei-
den, omdat mensen moeten aange-
ven waar zij voor komen. We  waren 
bang dat dit een drempel zou zijn, 
maar het blijkt prima te werken”, 
vertelt secretaris Paul Tiebout. Ook 
zijn er telefonische spreekuren inge-
voerd. In de coronatijd zin er volgens 
Tiebout zichtbaar meer cliënten met 
vragen op het gebied van ontslag, uit-
kering en schulden. “Het afgelopen 
jaar zagen we hierbij een verdubbe-
ling ten opzichte van 2019.”

Strijden voor subsidie
Hoewel Wetswinkel Almere inmid-
dels haar bestaansrecht wel heeft 
bewezen, moet de stichting nog altijd 
strijden voor subsidie. “We hebben in 
het verleden al moeten vechten voor 
subsidie om onze organisatie verder 
te kunnen professionaliseren”, ver-
volgt Tiebout. “Denk aan uitbreiding 
van locaties en regelmatig bijscholen 

van vrijwilligers. Maar ook het samen-
werken met verschillende ketenpart-
ners, zoals Wijkteams, Juridisch Loket 
en Sociaal Raadslieden. Dit is belang-
rijk zodat we mensen goed kunnen 
doorverwijzen. ”De stichting krijgt 
momenteel jaarlijks 27.000 euro sub-
sidie van de gemeente. “Nog steeds 
geen enorm bedrag in verhouding tot 
het vele werk dat wij doen. Bovendien 
dreigen we vanwege aangekondigde 
bezuinigingen in Zorg & Welzijn nog 
eens met 5.000 euro gekort te wor-
den. Dat is voor ons een substantieel 
bedrag. We proberen de politiek hier-
van te overtuigen, door fracties uit 
te nodigen om eens met eigen ogen 
te kijken wat wij allemaal doen.”

Jubileumprogramma
Verder wordt toegewerkt naar het 
40-jarig jubileum, dat in november 
wordt gevierd met een speciaal pro-
gramma in de Raadszaal van het stad-
huis. “We gaan in samenwerking met 
een toneelvereniging een rechtszit-
ting naspelen en Almeerders kunnen 
deel uitmaken van een burgerjury”, 
vertelt Tiebout. “Het doel hiervan is 
om de rechtsgang dichter bij de men-
sen te brengen. Daarnaast wordt een 
forumdiscussie georganiseerd over 
de toekomst van de gefinancierde 
rechtsbijstand.” 

Meer informatie over het jubileum-
programma volgt later.

WETSWINKEL ALMERE GEEFT AL 40 JAAR GRATIS JURIDISCH ADVIES

‘Het geeft zoveel voldoening als mensen 
weer licht aan het einde van de tunnel zien’

Paul Tiebout, Harry de Geest en Yamina Fatni van 
Wetswinkel Almere. (Foto: aangeleverd)

ALMERE - Het college heeft de Floria-
de Expo aangemerkt als hotspot voor 
archivering.

Een hotspot wordt gedefinieerd als 
een gebeurtenis of kwestie die leidt 
tot een opvallende of intensieve 
interactie tussen overheid en bur-
ger of tussen burgers onderling. Het 
gaat om zaken die veel maatschap-
pelijke beroering veroorzaken. Een 
gebeurtenis of kwestie deze status 
geven, geeft een wettelijke grond om 
archiefmateriaal dat anders vernie-
tigd zou worden, langer of perma-
nent te bewaren. 

Het benoemen van de Floriade Expo 
2022 als hotspot zorgt ervoor dat 
archiefmateriaal dat anders pas 
bij het verstrijken van de bewaar-
termijn uitgezonderd zou worden 
van vernietiging, bij creatie al aan-
gemerkt wordt als mogelijk blijvend 
te bewaren. 

Zo werd op 30 juni 2020 ook Covid-
19 aangewezen als hotspot. Door een 
hotspot is informatie al bij creatie 
uit te zonderen van vernietiging en 
niet pas achteraf.

Floriade wordt hotspot 
voor archivering
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melijk uit het Portugees. Dat wordt 
hier gezien als ‘kleine taal’, maar is 
feitelijk de vijfde taal van de wereld. 
250 miljoen mensen in vier wereld-
delen spreken Portugees. Dat is mijn 
geluk. Er is veel werk te vertalen.”
De jarenlange ervaring zorgt ervoor 
dat de Almeerder zelf inmiddels 
ook twee boeken op zijn naam heeft 
staan: God is een Braziliaan en Licht 
op Lissabon, dat vorige maand ver-
scheen. “Het is vergelijkbaar met God 
is een Braziliaan: een combinatie van 
fictie, gesprekken en een wandelgid-
sen, met foto’s gemaakt door mijn 
vrouw. Ik schrijf over de geschiedenis 
en cultuur, ga in gesprek met men-
sen en citeer ook voor die stad rele-
vante schrijvers .”

Almere
Lemmens voelt zich thuis in Almere. 
“Ik ben wel Almeerder geworden. 
Loop ook met plannen rond om 
nog eens een literair festival van de 
grond te tillen. En hoe mooi was het 
geweest als het Nationaal Museum in 
Almere had gekomen.  In het kasteel 
bijvoorbeeld. Gewoon door aan dat 
nep-antieke gebouw een construc-

tie van staal en glas te bouwen. Daar 
hadden we goede sier mee kunnen 
maken.”
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