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We zagen dat H oupperm ans, in n a vo lg in g van R oussel, het rijm aanw ijst
als een 'p ro céd é' dat b ijd raagt aan de eigenheid van Nouvelles impressions
d'A frique. Dat het aa-bb-rijm de verzen in paren 'bijeen h ou dt' spreekt
van zelf; bij w elke zinnen (met eventueel 'totaal versch illen d e inhoud')
de geciteerde regels horen is een kw estie van gissen. A lle u itspraken die
de eigenheid van een tekst onder w oorden proberen te brengen zijn on
toetsbaar, zelfs als zij een constructie-principe van die tekst lijken te fo r
m uleren. Een gevo lg van deze ontoetsbaarheid is dat de m anier w aarop
H oupperm ans het rijm w eergeeft geen rol kan spelen in het oordeel over
de betrouw baarh eid van zijn vertalin g. A perte fouten en aanzienlijke af
w ijk in gen van het Franse m annelijke en vro u w elijk e rijm hebben n atu u r
lijk w el im pact op dit oordeel. Z u lk e fouten en afw ijk in gen zijn in de v e r
taling afw ezig.
Van de in totaal tw in tig steekw oorden in R ou ssels ge
dicht vorm en vie r (suite/conduite; blanc/banc) ook in de vertalin g twee
rijm paren. Twee steekw oorden (clou, repentir) die op andere w oorden
(geen steekw oorden) rijm en, doen dat ook in de vertalin g. In afw ijk in g
van het origin eel rijm t in de vertalin g één steekw oord (naturel) op een an
der w oord (geen steekw oord). Twee steekw oorden (paté, écho) die in het
o rigin eel in rijm positie staan, hebben die p ositie niet in de vertalin g.
M ijn conclusie is dat w anneer H oupperm ans zich meer of
m inder vrijh eid jegens het origineel had veroorloofd w at betreft de plaats
van de steekw oorden (wel of niet in rijm positie), dit geen invloed zou heb
ben op het oordeel over de getrouw heid van zijn vertalin g. Zodra de vertaalkritiek het dom ein verlaat w aarbinnen fouten (of hun tegendeel: vo n d
sten) zijn vast te stellen, komt zij op een ander terrein: dat van de
eigenheid van een tekst. Dit terrein is zeer ten dele toegankelijk voor oor
delen w aarvoor duidelijke gronden kunnen w orden gegeven. Het behoort
w ezenlijk toe aan lezersoordelen - die naar hun aard sterk variëren.
Raymond Roussel, Indrukken van A frika [vertaald door M arij Elias] en N ieuw e indruk
ken van A frika [vertaald door Sjef Houppermans], Sjef Houppermans en Paul J. Smith
(red.) Amsterdam: Van Oorschot 1996, 19972.

Uit liefde
Maarten S t ee nme i j e r

Voor zover ik w eet, is De ware geschiedenis van de verovering van NieuwSpanje de eerste integrale ve rtalin g van Bernal D iaz del C astillo 's be
roem de kroniek over de ve ro verin g van w at nu M exico heet. Dat het boek

30 · filte r ye jaargang nr. 1

- zo'n vierh o n d erd vijftig ja ar geleden geschreven, dus nog ouder dan
Don Quichot - niet eerder is vertaald , kan n auw elijks aan het p restige er
van hebben gelegen: het is een van de bekendste Spaanse kronieken van
de ontdekking en vero verin g van A m erika en is alom geprezen om de on
opgesm ukte, heldere stijl w aarin het is geschreven. Het boek zou zelfs
dichter bij de literatu u r dan bij de gesch ied sch rijvin g staan, als w e som 
m ige studies en n aslagw erk en m ogen geloven . Hoe dan ook, Historia
verdadera de la conquista de la Nueva España heeft in elk ge val één grote
handicap: de enorme om vang ervan (zo'n 400.000 w oorden, schat ik ru w 
w eg). A lleen voor het v e rtaa lw erk zelf zijn dus al vele tienduizenden
gu ldens nodig, en dat is een heleboel geld vo o r een boek dat nog nergens
ter w ereld een b estseller is gew orden.
A lle lo f dus voor u itgeverij Bert Bakker, die ondanks dit
grote financiële risico heil zag in dit project en het boek boven d ien in een
m ooie, sch ap pelijk geprijsd e editie op de m arkt heeft gebracht. M aar het
zijn n atuu rlijk vo oral de vertaalsters die moeten w orden geprezen, MargrietjM u ris en M arga Greuter, die Díaz del C astillo 's w oorden op zorg
v u ld ig e w ijze hebben om gezet in een N ed erlan d s dat n au w elijk s aan een
b epaald e tijd lijkt te zijn gebonden.
Ik neem aan dat zij het in itiatief hebben genom en tot dit
project, w ant een andere aanleid in g voor de u itgever om dit w erk uit te
geven zou ik zo gau w niet kunnen bedenken. Zo is er, als ik het w el heb,
geen recente Franse, D uitse of E ngelse vertalin g die sterk de aandacht
heeft getrokken, terw ijl 1992 alw eer bijna tien jaar geleden is. Des te
m erk w aardiger is het daarom dat u itgever en vertaalsters het bij de v e r
talin g hebben gelaten. A fg ez ien van een luttel aantal noten ontbreekt elk
com m entaar: geen in leid in g, geen n aw oord, geen toelichting op de verta
ling. Het boek moet het dus in zijn eentje redden en dat is te veel ge
vraag d . A llereerst om dat de niet gespecialiseerde N ed erlan d se lezer - en
vo or hem is deze vertalin g tenslotte in de eerste plaats bed oeld - de cu l
turele, historische, econom ische, ju rid isch e en religieu ze context w aarin
D íaz del C astillo 's verh aal is gew orteld , niet of n au w elijk s kent. En zon
der kennis h iervan ontgaat de lezer heel veel. Te veel, w an t w at de h an d
boeken ook m ogen b ew eren, De ware geschiedenis van de verovering van
Nieuw-Spanje is m eer docum ent dan literatuur. De verg elijk in g met Don
Quichot is daarom m isleidend.
Wie niet goed geïnform eerd is over de om standigheden
w aarin Bernal D íaz del C a stillo 's tekst is ontstaan, zal hierin n auw elijks
m eer kunnen lezen dan een tam elijk eenvorm ige opsom m ing van obser
vaties en talloze grote en kleine feiten. Het boek w ordt, denk ik, pas in te
ressant als de lezer iets van de in gew ik k eld e, veelal onderhuidse retori
sche strijd kan b egrijpen die erin w ord t gevoerd . D íaz del C astillo
schreef im m ers niet als w eten schapper m aar als belanghebbende (zo w il-
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de hij onder m eer eerherstel voor de 'g ew o n e' soldaten, zoals h ijzelf, die
met C ortés de titanische klus hadden geklaard) en diende daarbij reke
ning te houden met een in gew ik keld web van geschreven en ongeschre
ven w etten. In de N ederlan d se editie w ord t niets du id elijk gem aakt over
deze even in gew ikkeld e als fascinerende retorische context; en ook niet
over de in vlo ed ervan op bijvoorb eeld de nieuw e historische rom an van
Sp aan s-A m erika die de laatste decennia z o'n hoge vlu ch t heeft genom en.
Deze leem te is des te onbegrijpelijker, om dat de vertalin g geen h aastklus
gew eest kan zijn en niet in de eerste p laats uit w instbejag lijkt te zijn ge
m aakt, m aar uit liefde. En w il elke vertaler niet het allerbeste voor de
vertalin gen die hij liefheeft?
Bernal Diaz del Castillo, De ware geschiedenis van de verovering van Nieuw -Spanje.
Vertaald door Margriet Muris en Marga Greuter. Amsterdam: Bert Bakker.

Leesplezier in 1999
Ilse L o g i e

Het v a lt niet mee om te bepalen w at de op vallen d ste vertalin g van het af
gelopen ja ar is gew eest. N a veel w ikken en w egen hou ik het op het laat
ste deel van de v e rta lin g (i3 -i4 ), en met terugw erken de kracht, op alle
vo o rgaan d e, van De vertellingen van duizend-en-één-nacht door Richard
van Leeuw en. Kroon op deze zeven jaar niet aflatende vertaalarb eid is
overigen s het ongem een boeiende n a sla gw e rk dat bij de com plete v e rta 
ling hoort. De wereld van Sjahrazaad, o pgevat als een kru isin g tussen een
g rillig person en register en een w ervelen d e en cycloped ie van de islam iti-
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