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Dinsdag verschijnt de nieuwe vertaling van
AnnaKarentnavaîTolstoi, de roman met die
b ero emde b egi îzirl ove r (o n) gelukkige gezinne n.
Martin de Haan , zelf vertaler, over de vraag hoe
je met dat soort iconische zinnen omgaat.
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Lev Tolsto¡

Anna Karenina
Uit het Russisch

vertaald en van een
nawoord voorzien
door Hans Boland,
Athenaeum;
1.024 pagina's; € 57,50.

ngelukkige gezinnen lijken
allemaal op elkaar, maar een
gelukkig gezin is dat altijd op
zijn eigen manier.
Er bestaan geen statistieken

hij tegelijk met zijn vertaling uitbrengt. Immers,'je zou het met
evenveel recht kunnen om-

van. Geef de fetisjisten maar eens
de kost die eigenlijk alleen een
woordelijke vertaling van die zin

draaien'. Zo gezegd, zo gedaan.

nog net kunnen pruimen, hoewel
die in ons armoedige polder-

van, maar de kans dat bovenstaande zin bij de gemiddelde hogeropgeleide
Nederlander ergens een belletje doet rinkelen,
lijkt me behoorlijl< groot. Een flink stuk lager
schat ik de kans in dat diezelfde Nederlander
meteen beseft dat dit de beginzin vanAnnø
lØrenina is, en dan ook nog in een verminkte
vorm. De termen zijn voor deze speciale gelegenheid namelijk omgedraaid: volgens Tolstoj
(of diens verteller) lijl<en juist gelukkige gezinnen allemaal op elkaar en neemt alleen ongeluk individuele trekken aan.
Laat ik maar eens een stellingr,riagen. Iconische zinnen, zoals de beginzinvaûAnnaKareninø er bij uitstek een is, zijn te herkennen aan
hetfeit dat ze 1) totde algemene culturele ba-

Niet alle grote boeken hebben
een iconische beginzin, maar een
tamelijì< willekeurig lijstje is snel

taaltje natuurlijk nooit zo welluidend en betekenisvol kan zijn als
in hetveel rijkere Frans:'Lange
tijd ben ikvroeggaan slapen.'Die
vertaling dekt inderdaad elk afzonderlijk betekeniselement één

gage zijn gaanbehoren, ookvoorwie hetboek
in kwestie niet heeft gelezen, en 2) in zekere zin

woon op de Lauriergracht, n' 37.'

betekenisloos zijn geworden, omdat hun betekenis wordt overstraald door hun beroemdheid en de blinde adoratie waarmee dievaak
gepaard gaat.
De zinvanTolstoj-of Tolstoi, in de transcriptie van de nieuwste Anns l(arenino-vertaler,
Hans Boland-is een extra mooivoorbeeldvan
die regel, omdat de erin vervatte waarheid eigenlijk 'pure onziir' is, zoals Boland recht voor
ziin raap constateert in een heerlijkopstel dat

gemaakt. Moby Dicl¿:'call me

Ishmael'(door Paul Smaïl hilarisch verbasterd tot'Appelez-moi
Smaïl'). Nooif m eer slap en:'De Portierwas een invalide.'Kafl<a's Der
Prozess:'femand mußte Josef K.
verleumdet haben, denn ohne
daß er etwas Böses getan hätte,
wurde er eines Morgens verhaftet.' DaDtes Divinø Commedia, een
halve zin:'Nel mezzo del cammin
di nostra vita.. .'DeMaxHavelaar:
'Ikben makelaar in l<offie, en
Don Quichot,in het Nederlands: 'In
een dorpjevan de Mancha,waarvan ik mij de naam niet wens te

herinneren. . .'En Proust natuurlijk:'Longtemps, je me suis couché
de bonne heure.'
Met die laatste zin hebben
Rokus Hofstede en ik als vertalers
v an D u côté de chez Sw ann het nodige te stellen gehad, juistvanwege het iccinische karakter er-

op één, alleen zou geen Nederlander of Vlaming dit ooit spontaan
zo zeggen. Om de volstrel<te onná-

drukkelijkheid van de Franse zin
recht te doen zonder verlies van
betekenis, en metbehoud van het
belangrijke woordj e'tijd', kwamen wij uiteindelijk tot iets heel
anders:'Er is een tijd geweest dat
ikwoegnaarbed ging.'Of dat ooit
een iconische status zal krijgen,
moeten we maar afiruachten.

Het vertalen, en opnieuw vertalen, van zulke beroemde zinnen
heeft iets van heiligschennis. De
woorden diewe allemaal kennen
wordeñ andere woorden, de zin

lijkt zichzelf nietmeer

en mag alleen maar hopen dat hij als een feniks weer zal oprijzen uit zijn as.

BarbervandePol,diezowel >
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Vrij uertalen
is precies,
nauwkeurig,
secuur
uertalen
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Boekcovers van
Anna Karenina.De
cover ín het m¡dden
is gemaakt door
Raluca Anghel.
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Alles stond op zijnkop rn
huize Oblonski. Meu rouw
had ontdekt dqt meneer
een uerhouding hqd met
de Frqnse gouuernante en
ze ko n onmo gelij k langer
methemonder ééndak
leuen, zo had ze
uerklqard. Het gedoe was
drre dagengeleden
begonnen en de toestqnd
w es eu en pijnlijk u oor de
b eide echtelieden als r) o or
derestuandefamilie en
u oor het huisp ersoneel. Er
wqs een algemeen geuoel
dat dithuwelijkzin en
b etekenis had u erloren en

t8

dateengezelschap uan
to eu allige p as s anten in
eenherbergmeer
sqmenhang uertoonde
dan de bewoners ge zinsle den en b e dienden
- uanhutze Oblonski. De
uorsttnhadztch
opgesloten in haar eigen
kamers, de uorsthad al
een plqr dagen zijn neus

nietlatenzien. De
kleintj es w isten niet w aar
ze het zoeken moesten, de
Engelse kinderjuf lag
ouerhoop met de
huishoudster enhqd een
u riendtn geschreu en of die
ntet ergens anders een
asnstellinguoor hsar
wist, de kokwas de uorige
dag notabene tijdens het
diner weggelopen, en de
keukenmeid en de
koetsier eisten ontslag.
Tweede alinea vãnAnnd Kdrenind
in de vertaling van Hans Boland

opnieuw heeftvertaald, weet als
geen ander hoe dat ontroestings-
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proces in zijn werl(gaat. Haàr
'Call me Ishmael'werd doodleuk
'Zeg maar Ismaël', en bij Cervantes werd de even prachtige als idiote zinsnede'waarvan ikmij de
naam nietwens te herinneren'
door haar wijmoedige vertalers-

hand bijgesteld tot'waarvan de
naam mij niet te binnen wil
schieten', wat inderdaad de betekenis is die men ervolgens mijn
informanten ook op het Iberisch

schiereiland in leest.Toch jammervan die mooie iconische zin.

.íl',lì,;il l"i,t
.,.

'"

lÙr)

i[{

iol,sI(ì'-.- .,

-

RÀrPfl Rlflr/\Rr)sor

Krt,t{{ll- l(x)R[
tuil$ D{lvlvile

GQTTA [ÄN8O

OokHans Boland, winnaar van
de Martinus Nijhoff Vertaalprijs
weigeraarvan de Poesjkin(Poetin-)medaille, is niette bang
om in zijn vertalingenwat heilige
huisjes omver te schoppen, lees:
de tekst te ontdoen van het patina dat zich in de loop der jaren
heeft gevormd. Of eigenlijk niet
te ontdoen, want elke nieuwe vertaling is een nieuwe tekst. Boland
gaat in zijn opstelHijkanme de
en

ry

out hachelen met zijn v orstendommetje behoorlijkver in zijn kritiek
op zijn voorgangers:'Het is geen
b

wonder dat/n na Ksrenina in
Nederland nooit werd wat het in
de ons omringende landen is geworden: de mooiste romanvan
de negentiende eeuw. Daarvoor
zijn de vertalingen te houterig,
en dat

houdenweinig lezers duilangvol.'

zend pagina's

De mooiste roman van de negentiende eeuw is natuurlijk

MadameBovary, maar dat is niet
de kwestie. Los van alle bravoure
staat Boland voor een manier van
vertalen die het best te omschrijven valt als trouw door creatieve
wijheid, en daar valt heel wat
voor te zeggen
Neem zijn versie van de beroemde beginzin. Waar zijn voorgangers (Wils Huiçman en Lourens Reedijk) keurig de Russische
volgorde aanhielden en kozen
voor'Alle gelukkige gezinnen lijl<en op elkaar',laat Boland de zin
een stuk Nederlandser en tegelijk
wat minder wisl<undig-apodictisch klinken:'Gelukkige gezinnen lijken allemaal op elkaar,
maâr een ongelukkiggezin is altijd ongelukkig op zijn eigen

Filmaffiches van
Anna Kdrenina.

o

manier.'Dat is trouw doorwijheid,want de constructie met
'allemaal'bestaat in het Russisch
niet, en juist door het Russisch los
te laten komt de vertaler tot de betere oplossing: afstand nemen om
dichterbij te komen.

Iuistdoor
hetRussisch
lostelaten
komt
de uertaler
tot de betere
oplossing

En zo gaat het duizend bladzijden lang, op alle mogelijke taalniveaus. Het begint al met het'ver-

velende gehannes met onleesbare
namen', zoals Boland het noemt:
in plaats van Stepan Arkadjitsj en
Aleksej Aleksandrovitsj heten de
personages nu Oblonski en Karenin, kort en l<rachtig op zijn Nederlands bij de achternaam. Dat
schept ruimte voor het echte Iezen. Maar in zijn trouwe vrijheid
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gaat Boland veel verder. Al meteen op de eerste
pagina zuigt hij de lezer het Nederlands taaleigen in, met spreektalige uitdrukkingen als 'op
zijn kop staan', 'niet weten waar je het moet

zoeken'en'je neus laten zien'en vlotte woorden als'gedoe','overhoop liggen' en'nota
bene'.
Is dat nogTolstoi, ofis dat zuivere Boland? lk
ben het Russisch niet machtig en kan dus over
de taalregisters van Tolstoi geen oordeel vellen, maar uiteindelijk gaat het daar niet eens
om.
Watwe lezen is de NederlandseAnnaKarenina die Hans Boland als mogelijktreid door de
Russische tekst heen heeft zien schijnen, dat
wil zeggen een uitvoeringvan een interpreta-
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Hans Boland

Toveren

Hij kan me de bout
hachelen met zijn
vorstendommetje Over Anna Karenina en

twistenvalt, maar
uitsluitend in esthetische termen (want met

de kunst van

Bolands technische vakmanschap is niets mis,

Pegasus;

integendeel).
II< zou bijvoorbeeld weleens beter willen ki;'ken naar de manierwaarop deze vertaling omgaat met woordherhalingen: bij Reedijkwordt
het motiefje'de leden van hetgezin en het personeel'in de eerste alinea drie I<eergebruikt,
terwijl Boland zich beperkt tot twee synoniemen.Valt de typisch tolstoiaanse ironie daardoor nietweg?
Dat deze nieuwe vertaling Ìeest als de trein
waaronder de heldin zich te pletter werpt, zou
een te makkelijke inkopper zijn, en ver bene-

l2B paqlna's; € 17,50
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van die dasen waar-

weten): dit komt niet

v

goed. fe hebt een afspraakwaar
je tegenop ziet, ofde doì(ter

komt ter controle langs en die
zal vast wel iets ontdeld(en dat
hem zijn wenl<brauwen doet
fronsen, of er hangt ruzie in de
lucht. Zo lcunnen dagen zorge-

lijkbeginnen.
'Gelovig soms' is een gedicht
van

mijn mede-VijftigerJan

G.

Elburg. Het sta atiîGedichten
19 so-197

den de waarheid. Wat Boland heeft gepresteerd, staat op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de Madame BovaryvanHans van Pinxteren (en Flaubert):dezeAnnaKarenina heeft alles in zich om uit te groeien tot een iconische
tel<st. In ons rijl<e poldertaaltje. o
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Bezige Bij, 197s
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Ik

ben de enige overlevende Van
die hechte dichtersgroep'op
deze plaats probeer ik zo af en
toe ze in leven te houden.'Gelo-

Pnjs de dagvoor het avondis
or j e go uden v erlo ofde he t uit-

vo

maakt
voorhet donkere dekselhet don-

kermaakt

verfilming van de roman van Tolstol wordt
vertoond, met Gieta Garbo in de hoofdrol.
(uitverkocht)

prijs de dag en v ertel v o or het
avondis
hoe hetwas wat erwas dsthet
goedwas
v er tel he t no g half gelov i ge oren

Advertentie

oor j e leuterend stromp elend

uitgejoeld afgaat

pnjshet
terwijl de lange nachtnade¡t
de duim n a dr ukkelijk j e str o t
nadert

Elburgwas verliefd op mijn
eerste vrouw. Ik vond dat begrijpelijk maar wel lastig. Zij was gevoelig voor zijn avances. Een
keer kwam il< thuis en sloeg hij
nog maar net op tijd de deken terugvan het bed waarin zij lag.
Hij schreef voor haar'Heks heks':

als duizend anderen
binnen een tent van frans katoen
met je borsten in tvvee kleine
voorkamers
binnen e en huisj e v an dunn e kle ren

zokleinzoklein
dat je benen de

prijs de dagprijs de rotzooi
vqn ronke

n

d b lik he I

I

awaai e n

de schrik

prijs dewindom de lekkende

strlat

op moeten

je droomt zo bescheiden
ogen
j

Wqt stem iii?

lullig niet te v en) angen

Toverjij?
je leeftzo eenvoudig

vigsoms':

De nieuwe vertaling van Anna Karenina wordt
op 31 januari gepresenteerd in EYE.
Vertaler Hans Boland geeft een lezing en de
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env ou di g me ! j e

schouders
als duizend en eenvrouwen
w aarom moet mijn stem dan

buigen

15 maart 201.7 (ook als E-book)
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prijs het licht op de stront de lonk
vøn de lelijke
vrouw en delikvan de hondzon-
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Een verhelderend boek voor
nieuwe of nog zwevende kiezers
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