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veni-vidi-vui. lets bescheidener geformuleerd:
ikdenk datikhetkunstje wel eenbeetje ken.
Waaromnogdoorgaanmetboekhonderdeen?

letsindringendersoptaalgebiedkenikniet.
Enhetgaatnietvervelen.Telkensstaanerweer
boekenklaar,metnieuwegedachtenenideeen

Wat maakt me steeds weer enthousiast? Of is het,

van anderen. Boeken die als het ware staan te

heelbanaal,eensoort verslaving?
Datlaatstezoubestkunnen.Vertalenheeftveel

DeredactievanFiltervraagtmeietsteschrijven
overhetplezier vanvertalen. Eenopdracht om
goedezin van tekrijgen. Ik magzomaaruitleg-

genwatmebezieltendagelijksbezighoudt,met
allevrijheidomtezeggenwatikwil.Entoch...
Tochzouiklieverdoorgaanmetmijnhuidige
vertaalproject enlekker eenpaginavierde-eeuws
Latijn vertalen. Datisvoor mij blijkbaar nog
leakerdanschrijvenovereigenervaringen.
Watiserdanzofijn aandatvertalen?
Toen ik,lang geleden, op school zatenin een
lesoverstudiekeuzeklassieketalenoverwoog,
reageerdeeengoedevriendgeschrokken.'Kunje
je voorstellen, ' vroeg hij, 'datje dandehele dag
zit tevertalea?' Voorhem warendepaaruurtjes
Latijnperweekaleencorvee.Ikmoesthetantwoordtoeaschuldigblijven.Maarinmiddels
weetik: eenhele dagLatijn vertalen isheerlijk.
Enheel uitzonderlijk. Wanthetlukt nietvaak
eendagongestoordaanietstewerken.
Inmijnvak,deklassieketalen,zieikwelmeer
vertaalliefhebbers. Veelstudenten bijvoorbeeld
kiezenvoor destudiejuist omdat zeplezier hebbeninhetvertalen. Bij navraagblijkt hetmeestal
tezittenineensoort'puzzelinstinct'.Antieketekstenzitten vaakingewikkeld in elkaar, metlange,
complex opgebouwde zinsconstructies. Deelwoorden, allerlei bijzinnen met daarbinnen ook
weerdeelwoorden enbijzinnen, omnogmaarte
zwijgenvande'ablativusabsolutus'ende'accusativus cum infinitivo'. Envaakisernogmeer: rare
woorden, bizarrebeeldspraak, bevreemdende
stijlfiguren en,opnogeenanderniveau, gedach24 Vertaalplczier

tendiebij eengewoon mens nietopkomen. Ja,
wiezo'nkluwenvantaalwil ontwarrenstaat

inderdaadvooreenuitdagingenhetisvoorstelbaardatmensendaarinvoldoeningvinden.Ik
noem zesoms'cryptogrammenoplossers'. Voor
henzit delol inhetontrafelenvanwateerst

ondoorzichtigenduisterisenpaslaterzijn
geheimprijsgeeft.Depuzzelmoetdanookvooral
niet temakkelijk zijn, andersishetnietleak.
Metcryptogrammenoplossenisnatuurlijkweinigmis.MaaralsdoelopzichzelftVoormij als
vertalerisdatnietgenoeg.Natuurlijk,ookikken
detrots dieje voelt alsje eeningewikkelde Latijnsezindoorhebt, navijfkeer lezenentien minuten
puzzelen.Ofalsjeietsmoeilijksbij eerstelezing
alherkent. Voormij zijnwoorden belangrijk,
zeker.Ikhouvanhunklank,hunritme,hunvor-

menenherkomst,debeeldendiezeoproepen.
Maarwoordenzijnuiteindelijktochmiddekn.
Hetzijndragersvanbetekenis,endaarinmoet
huneigenlijke doelliggen.Wanneerikwoorden
ontraadsel,benikuiteindelijkopzoeknaarde
inhoud waar ze voor staan. Ik zoek betekenis.
Maarwat is er zo interessant aanbetekenis?

Enhoezoblijft het zoboeiend om naarbetekenis
tespeuren?Indeafgelopen25jaarhebikzowat
honderdboekenLatijnofGrieksvertaald.Daarbij isalleswelvoorbijgekomen. Meeslepende
romansenstrengegeschiedschrijving,woeste
redevoeringenensubtielelyriek.Plattesekstaferelen,verhevenchristelijkeascese.Endaarbij
taal in alle registers, vanplatte grappen tot in
marmer gebeitelde spreuken voor deeeuwigheid. Kortom, seenit, doneit. Ofin goedLatijn:
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popelen om inhetNederlands vorm tekrijgen,
omherborente warden.Devertaler alsvroed-

verleidelijks. Hetisfijn werk, datjeprettig afleidt vrouw.
vandewerkelijkheid.Eenpaaruurtjesvertalenen
Natuurlijkisnietiederboekevenzeerdemoeijezitineenanderewereld.Jekuntineentrance
tewaard.Enniet iederboekisevenspannend
komen, waarbij degrenzen tussenvertaler en
om tevertalen. Hetzouflauwzijn tebeweren
tekstentaalvervagen.Mooiemomentenzijndat, dathetvertalersleven louter hoogtepunten van
diezichbestlatenvergelijkenmeteffectenvan
geestelijkevervoeringkent.Hetisvaaksaaien
bedwelmende middelen. En vertalen is ook bevervelend werk, soms komje erniet uit, ofkijk
vredigend omdathetiets concreets oplevert, elke je optegeneenbergtekstwaargeendoorkomen
keerweer.Eenpagina,tweepagina's, naverloop
aanlijkt.Altijdbenikblij alsikheteindvaneen
vantijdeenboek.Somsmetjenaamcrop,wat
vertaalproject hebbereikt. Maarvaakvind ik het
eervol isenhetegoprettig streelt.
ookjammer. Zoiets alsdelaatste vakanriedag na
Tochishetdatallemaalniet,nietalsultieme
eenlangezomer.Hetisop,erisnietmeer,jamverklaring.Ikgeloofdatvertalenvoormij geen
merdathetklaaris.Bij welkeboekenhebikdat
het
meest?
verkapttijdverdrijf,roesofzelfbevredigingis,
hoegoedverdedigbaar zulkeactiviteiten ook
Ikschreefalevenovercryptogrammenendat
zijn.Dooreenteksttevertalendringikdoorin
hetoplossenvanmoeilijkeraadselsmij niethet
ietsandersdatjuistbuitenmijis,ietswataanmijn hoogstegenoegengeeft.Duseenauteurzoalsde
eigenbenauwde grenzenvoorbijgaat. Taaliseen
beroemde geschiedschrijver Tacitus isvoor mij
middel tot communicatie, enj a,datiswater
alsvertalernietdefavoriet.Latijnsezinnenzijn
plaatsvindt bij hetvertalen: viadewoorden, metal vaakallastig, enTacitus doet ernogeenpaar
hunhindernissen,kunjekomenbij degedachten schepjes bovenop, met eigenzinnige syntaxis,
vananderemensen. Inmijn gevalzelfsschrijvers
dichterlijke woorden enoveral donkere associadiehistorisch engeografisch ververwijderd zijn.
tieseninsinuaties.Omdatallesadequaatinhet
DitisnatuurlijkookwatlezerskunnenervaNederlandsweertegevenmoetdevertalerzich
ren.Wieeenboekleestkrijgttoegangtot de
zohethoofdbreken dathet soms eindigt met
gedachtenvaneenander.Maarvoordevertaler
hoofdpijn. Hetiseigenlijk niet te doen.Eenpaar
speelt eriets speciaals: diegedachten vande
vanzijnwerkenhebiktotheteindevertaald,
anderzijnzogezegdnognietdirectbeschikbaar. maarmetzijnAnnaknbenikonderwegblijven
Devertalermoetdiegedachtenjuistonderwoor- stekenbij boek6.
denbrengen, in goedenmooi Nederlands. In
Het tegendeel danmisschien? Heel eenvoudige
boeken? Erbestaaaookin hetLatijn teksten in
eengeslaagdevertalingkomtietstotlevenwat
alledaagse taalzanderveel stilistisch spektakel.
ertot dantoeeigenlijknietwas,ofwathooguit
opafstandbleefvanhethierennu.Devertaler
Dezerdagenwerkikaandevertalingvaneen
laatantiekegeschiedschrijver,Eutropiusgeislezer enschrijver vandetekst tegelijk.
FijnLariJn Z§

naamd,diein kort bestekdeheleRomeinse

Lily Meyer

geschiedenis erdoorjaagt ensamenvat in simpel
Latijn. Zijnwerk isbedoeld alspraktisch over-

Vertalers enandereschrijvers

zicht, niet als literair monument. Het vertalen

(Vertaling ClaudiaVisser)

gaatnavenant vlot: lezen, twee seconden denken, typen. Naeenuurtje hebik eenpaginaA4
ofmeer. Datisfijn, zeker, maarergens ook te
makkelijk. Ik denk dat ikEutropius straks aan
heteindenietgamissen.
Wiemisikdanwel?DeoudeCatobijvoorbeeld,
wiens fragmentarische werkik eenpaarjaar ge-

ledenbijeenmochtbrengen,ofdearchaische
dichterEnnius,vanwieookalleensnippertjes
bewaardzijn. Hetisspannend alsdetalige 'brug'
naardeschrijver nognietzostevigis,dusalsde
vertaler ook wat bouwwerk moet verrichten.

Afgelopen zomerhebikmebeziggehouden met
deLatijnsebrieven vankeizerMarcusAurelius.

Prachtig,heelpersoonlijkmateriaal,enookhier
golden degeijkte formules: vertalen isdebeste
maniervanlezen,devertalerwordtlezeren

schrijver, devertaler schrijft andermans boek.
MaardatboekvanMarcus wasernogniet.Detekstenlagenverspreid inmoeilijk toegankelijke of
verouderde edities, devolgorde wasnietin orde,
erzatallerlei rommel tussen.Juisthetpraktische
werkvanverzamelenenordenengafmijhetextra
plezier. Uiteindelijk isvertalen deelsdusookvoor
mij,helaas,eensoort'puzzelen'...
Watzijn,kortom, mijn fijnste vertalingen?
TekstenvanofoverRomeinendieietszinnigs
te meldenhebbenwatik zelfniethadbedacht,

inLatijndathetmiddenhoudttussenextreem

moeilijkenextreemmakkelijk,enwaarbijhet
eenenandermoetwardenuitgezochtengeorganiseerd. Eenhelder patroon. Engelukkig ligt er
werkgenoeg,nogvoorjaren.
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Schrijverszijnsexy.Totvoorkortsteldenweons
henmeestal voor alsdrinkebroers met eenglamoureusbestaan:Hemingwayhangendaande

Ikbegrijp datroem geenzuivere literaire maatstafis. Maar welke maatstafkunnen we anders

hanteren?Somszegtzelfseengrootlezersaantal
bar in Cuba, Frank O'Hara feestvierend tussen
niets.HettitelessayuitdebundelNoLeervande
kunstenaars. Indehedendaagse popcultuur iseen Chileense schrijver Alejandro Zambra, in het
gezondelifestyle helemaal in enookschrijvers
EngelsvertaaldalsNottoRead,begintmetde
plempenhetwebvolmethundagelijkserituelen geneugtenvanhetniet-lezen.Zambraisjareneneetgewoonten.Maarhoezithetmetvertalers? langliterair recensent geweest enin dattitelWatdoenzfj,ofbeter gezegdwij, deheledag?
essayschrijft hij dathij erplezier in heeft om de
Wantonlinezijnwenagenoegonzichtbaar.
boekendiehemzijnaangeprezentenegeren.Hij
Sommigevertalerszullenzeggendatdatookzo maakt ookduidelijk dathij daarin niet deenige
hoort.Detaakvandevertaleristeverdwijnen,een is:JorgeEdwards, eenandere Chileense schrijtekst tevervaardigen diezorimpelloos is,datzij
ver,verteldeopdeMadridBookFaireensdathij
erzelfnooit aantepaslijkt tezijngekomen. Het
vanplanwaszijnveleongelezenexemplaren
van Roberta Bolafio's 2666 te verloten1 en Rafael
doelvanmijnessayisnietomdatideeteontkrachten, maaromhetingewikkelder temaken.
Gumucio (wederom eenChileense schrijver) gaf
Zambra ooit een boek met de woorden: 'Ik heb
Ikpleit vooreeneigenplaats vandevertaler binnendeliteraireverbeelding- nietalseenspook,
hetnietgelezenenbenooknietvanplanhette
maaralseenpubliekfiguurvanwieiedereenzich gaanlezen, maarhet iseenheel goedboek. Ik
hoefhetniette lezenom te wetendathetheel
tenvoilebewust is.Deels ismijn betoog politick
gemotiveerd:wieoverbrugtcultureleverschillen goedis,beterdanCheever,beterdanCarver,
zichtbaarder dan de vertaler? Bestaat er binnen de beterdanwiedanook'(Zambra2018:79).
literaire wereld een mooiere vorm van samenwer-

Dat ironische citaat is kenmerkend voor Zam-

king ofverwelkoming? Maarmijn pleidooi isook bra'sstijl. Zowel in zijn fictie als in zijn recensies
poeticaalvanaard.Alsvertalerbeschouwikverbedienthij zichvanalledaagsedetails,meedotalenalseenhandelingdievangrotehoogmoed
genlozeobservadesendrogehumor.In'Natiogetuigt.HetiseenkunstvQrmdiezoweltalentals nalInstitute', eenvanzijn meest uitgesproken
zelfrespect vereist. Jehebtzelfvertrouwen nodig
polideke verhalen, laathij deeerste scenewaarin
omtebewerendatjehetboekvaneenanderkunt dedictatorAugustoPinochetvoorkomtdirect
schrijven.Ditessayiseenodeaandatzelfverttou- volgendoordezealinea:'I rememberthecramp
wenvansommigevertalers, entegelijkeenpo- inmyrighthand,afterhistoryclass,because
ginghetzelfrespect vanandereoptevijzelen. Laat Godoy dictated for the entire two hours. He
ikhetzozeggen: ikwil vanvertalers beroemdtaught usAthenic democracy bydictating the
hedenmaken.
wayyou dictate in a dictatorship' (2015: izs). 2 Die
27

