HESTER VAN HASSELT
FOTO’S BIANCA SISTERMANS

Een ontmoeting met Anneke
Brassinga, Hafid Bouazza
en Miek Zwamborn.
Een gesprek over het vertalen
van poëzie. Hoe resoneert
de ene taal in de andere?
Waar baseer je je keuzes op?
Hoe daal je af in andermans
tekst? Een drieluik door
Hester van Hasselt en
Bianca Sistermans.

De ultieme
vorm van
lezen
De hele portee, de stem, het klankbeeld
ANNEKE BRASSINGA: Aan de opleiding Literair vertalen was mijn
hoofdvak Engels, mijn bijvak Frans. Duits heb ik al doende geleerd.
Toen Johan Polak mij vroeg om De dood van Vergilius van Her
mann Broch te vertalen rolden de tranen over zijn wangen. Het
boek was een tegenwicht voor zijn hele familie, die op zijn moeder
en broer na in de oorlog is uitgeroeid. Verschillende mensen had
den er al hun tanden op stuk gebeten. Ik besloot: ik doe het toch.

Je begon dus aan iets wat je niet beheerste?
AB: Dat doe je altijd als je iets vertaalt.
Wat kenmerkt een goede vertaling?
AB: Een vertaald gedicht moet je als één ding tot je kunnen nemen,
dat is denk ik het belangrijkste. Dat je het gevoel hebt dat het van
zelf is ontstaan, dat het een natuur heeft, dat het ís.
Maar het is altijd iets anders dan het origineel?
AB: Het is een echo van het origineel. Het voegt iets toe aan de al
gehele taalruimte, zegt Walter Benjamin. Ik vind dat een geweldig
leuke gedachte. Het is natuurlijk een etherische gedachte dat de
volmaakte taal bestaat. Een taal die bestaat uit ons aller resonan
ties van de ene taal in de andere, en via de echo’s uit het verleden.
Dat dat ooit de taal zal zijn waarin alles waar is, een werkelijkheid
van wat nu nog scherven zijn, die gedachte vind ik een grote troost.
Het feit dat ik vertaal betekent dat ik in vertalen geloof. In het
transportabele van beeldspraak en expressie. Mijn eigen gedichten
zijn in het Engels en Duits vertaald. Ik zie dat als een verrijking van
mijn spraakdomein. Het gedicht begeeft zich in een ander taal
gebied. Het is net zo leuk als wanneer je een theaterstuk schrijft
dat door verschillende regisseurs wordt opgevoerd. Soms denk ik:
goh, in het Duits is het gedicht veel helderder geworden, laat ik
het in het Nederlands ook maar een beetje veranderen.
En dat kan?
AB: Ja, dat kan, omdat er altijd een grote discrepantie blijft bestaan
tussen wat je gezegd had willen hebben en wat er uiteindelijk
staat. Dat is al reden genoeg om het ook in het Duits te kunnen
zeggen, of in het Japans.
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Omdat je in een gedicht altijd
iets nadert?
AB: Ja, of je wacht passief af tot
je zelf benaderd wordt.
Gebeurt dat ook tijdens het
vertalen?
AB: Jazeker. Als je volkomen
wanhopig niet weet hoe je iets
moet equivaleren, ga je persen
en word je moe. Vervolgens
poets je een plintje of ga je een
eindje om en plotseling valt rinke
lend de vondst. Dat is het leukste
van vertalen, dat het meestal
buiten jezelf om toch wel lukt.
Je hersenen werken verder ter
wijl jij denkt: wat ben ik stom.
Dat heb ik natuurlijk al miljoenen
keren gedacht, ik begon met ver
talen in 1972. Misschien is dat de
reden waarom ik zelf ben gaan
schrijven; daar hoort weer een
ander soort domheid bij, maar er

is in elk geval niet iemand die kan
zeggen: ‘Ho, ho, dit stond er niet’.

Heb je het gevoel dat er altijd
iemand over je schouder
meekijkt?
AB: Nee, wel mijn eigen verdub
beling. Ik denk dat ik daarom
liever dode schrijvers vertaal.
Doden kunnen ook meekijken,
toch, voor je gevoel?
AB: Ja. Maar ik heb eerder het
gevoel dat ik me over hen ont
ferm. Zo’n Deborah Digges,
die schrijft zo kwetsbaar en
smartelijk. Ik heb het gevoel
dat ik haar zachtjes toedek
met mijn vertaling.
Moet je je verwant voelen aan
hetgeen je vertaalt, bijvoorbeeld aan Bachmann en aan
Brodsky?

AB: Nee, ik geloof niet dat

Brodsky dicht bij mijn eigen werk
ligt. Bachmann schrijft superieure
poëzie. Ik hoef er niet over na te
denken of ik me daaraan verwant
voel, dat is niet aan de orde.
Ik hoef me ook niet verwant te
voelen aan Beethoven als ik
Beethoven speel, stel dat ik
Beethoven spelen zou.
Als je vertaalt groei je vanzelf
naar iemand toe. Tijdens het ver
talen van Broch was ik iemand
anders dan toen ik werkte aan
het postume, getormenteerde
debuut van Beckett. In de tijd
van The Gift van Nabokov, een
glorieus en gelukkig boek, was
ik voortdurend in een staat van
verrukking, dan gingen we weer
op expeditie naar Mongolië om
vlinders te vangen.

Los je een beetje op als je
vertaalt?
AB: Ik hoop het niet! Misschien
op sommige momenten, als ik
volledig geconcentreerd met
een tekst bezig ben, zoals scha
kers opgaan in een wedstrijd.
Ik speel een schaakspel met de
schrijver, vertalen heeft iets van
een spel. Jonge kinderen houden
al van spelen met blokken, van
raadsels oplossen. Soms moet je
gewoon de regels ordenen. Ik heb
ooit een lang gedicht van Auden
vertaald, Brief aan Lord Byron,
dat had een vast aantal letter
grepen dat ik wilde aanhouden,
dat was enorm knutselen, het
moest nog rijmen ook. Toen dacht
ik wel: dit doe ik nooit meer. Ik
heb een hekel aan rijm, ik vind
het een lelijk beginsel. Vergilius
en Horatius rijmen ook niet.
Hoe kies je bij het vertalen
van een gedicht voor metrum,
ritme, klank of rijm?
Die keuzes bevinden zich in een
amalgaam van intuïtieve overwe
gingen. Die kun je vaak achteraf
beter rechtvaardigen dan van
tevoren. Toen ik jong was deed
ik maar wat. Bij Brodsky heb ik
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meer opgelet op de klankcon
structies. Daar zit dan ook wel
veertig jaar tussen. Het is de
bedoeling dat ik steeds beter
word, dat ik meer aspecten kan
analyseren: de hele portee, de
stem, het klankbeeld, hoe het al
of niet met rijm werkt. Het werk
wordt steeds complexer, maar
dat maakt het ook spannender,
op een ambachtelijke manier.

Zijn er mensen die zeggen:
dat is een typische Brassingavertaling?
AB: Misschien, door de compacte
zinnen, de hoekige klanken. Ik
houd wel van een kloek woord.
Je kunt de vertalingen van ver
schillende mensen naast elkaar
leggen, dan kun je zeggen:
‘In deze is een betere oplossing
voor de overgangen gevonden,
maar die vind ik weer gevoeliger
in zijn geheel.’ Het is net zoals
ze op zondagochtend op de
radio verschillende uitvoeringen
van een partituur vergelijken.
Dat is leuk, maar ook niet meer
dan dat. Mensen mogen blij
zijn dat er vertalingen worden
gemaakt. Vooral in deze tijd van
Europese verbroedering is dat
van groot belang.
Is de vertaling altijd een kind
van het oorspronkelijke?
AB: Ja, natuurlijk.
Kunnen ze dan nooit op gelijke
hoogte staan?
AB: Een ouder en kind kunnen
toch op gelijke hoogte staan? Het
kind kan ook boven de ouder uit
groeien. Van de vertaling van de
poëzie van Omar Khayyam, door
Edward FitzGerald, wordt gezegd
dat het ver boven het Arabische
origineel uitstijgt, maar dat kan ik
niet beoordelen, ik spreek geen
Arabisch. Iemand zei over mijn
vertaling van Trapeze van Deborah
Digges dat het mooier is dan het
origineel. Maar in dat geval word
je een struikrover. Dan gebruik je
het oorspronkelijke werk om zelf
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geprezen te worden voor iets
prachtigs, en dat is natuurlijk
een beetje mal.
Als vertaler ben je lezer,
hardoplezer, zanger. Je vertolkt
iemand. Je moet elke keer
een andere toon vinden, dat
is de charme van het vak.

Stel dat iets ongelukkig geformuleerd is, doe jij dat dan ook?
AB: Ja, dat hoort bij de erecode.
Je werkt met iemands geestelijke
eigendom. Zeker als iemand niet
meer leeft moet je daar niet mee
gaan knoeien.
Raak je niet verlamd door
een teveel aan respect?
AB: Nee, want dat respect is
een vorm van liefde.

Een vertaling
zonder noten
is als een vrouw
zonder billen
HAFID BOUAZZA: Ik werk nu aan

de vertaling van Venus en Adonis
van Shakespeare. Een gedicht
van twaalfhonderd regels dat ik
op de middelbare school voor
mijn eindexamen Engels las.
Sindsdien ben ik er verliefd op.
Het gedicht gaat over een afge
wezen liefde en het is een van de
meest erotische dingen die ooit
geschreven zijn. Het heeft vaart
en is dartel en is af en toe heel
geil. Ik wilde het al jaren vertalen,
maar wist niet hoe. Opeens had
ik een ingeving, ik werd wakker en
ik wist het. Ik ging naar beneden
om te kijken of het zou lukken.

En?
HB: Het lukte. Ik hoorde de muzi
kaliteit van het gedicht. Je kunt
Venus en Adonis zien als een
symfonisch gedicht, opgebouwd
uit vier delen. Het begint met een
allegro; de beweging van de zon,
Adonis die gaat jagen, Venus die
hem tegenhoudt en hem verleidt.
Daarna volgen een andante en

een scherzo. Op het einde van
het gedicht treurt Venus om de
dode Adonis in haar handen. Dat
is een litanie op de liefde, een
prachtig largo, je kunt bijna op
de achtergrond de pauken horen.

Haal je deze lezing uit de
inhoud van het verhaal?
HB: En uit de manier van schrijven.
Metrisch blijft het gedicht het
zelfde, met enkele onderbrekin
gen, maar in de beschrijvingen
en werkwoorden zit het verschil.
Ik vertaal het werk niet in archa
ïsch maar in hedendaags Neder
lands en dubbelzinnigheden
breng ik dit keer zonder voet
noten over. Waar ‘the bearing
earth’ in het Engels zowel de
dragende als de drachtige aarde
betekent, heb ik besloten om in
het Nederlands niet te kiezen.
Ik maak er ‘de dragende, drach
tige aarde’ van. Dat geeft een
mooi ritme en allitereert.
Als je mij op de kast wilt heb
ben moet je zeggen: ‘Zo hoort
het niet’, zeker wat vertalingen
betreft. Ik weiger een autoriteit
te accepteren. Ik heb liever dat
ik een fout maak door mijn eigen
koppigheid dan dat ik op een
ander af moet gaan. Sonnetten
van Shakespeare vertaald in
jambische pentameters zijn er
al genoeg. Ik geef de lezer iets
anders. Een eigenzinnige manier
van vertalen is overigens niets
nieuws. Sir Thomas Urquhart
vertaalde in de 17e eeuw Rabe
lais naar eigen inzicht. Rabelais
staat bekend om zijn eindeloze
opsommingen. Als Urquhart de
geest kreeg liet hij zich helemaal
meevoeren en overtrof hij Rabe
lais. In de 19e eeuw had je Richard
Burton en John Payne, zij vertaal
den respectievelijk Duizend-eneen-nacht en de Decamerone
van Boccaccio. In de 20ste eeuw
waagde Vladimir Nabokov zich
aan het werk van Poesjkin. Zij
maakten allemaal idiosyncratische
vertalingen. Dat zijn de vertalingen
die mij gevormd hebben.

Je vertaalde honderden
liederlijke gedichten uit
het Arabisch.
HB: En een aantal bedoeïenengedichten in opdracht van De
Slegte. Ik zou graag nog een
bundel maken met poëzie uit
de woestijn. Die poëzie is onge
looflijk moeilijk te vertalen; er
zijn meerdere woorden voor
kamelen, voor verschillende
soorten aarde, voor uitge
droogde en ingestorte putten,
voor brak water. Er bestaat
prachtige poëzie over de
onbarmhartige zon in de woes
tijn. Ik zou het jammer vinden als
Nederland daarvan verstoken
bleef. Wat mij drijft is een harts
tochtelijke liefde voor poëzie,
zo groot zelfs dat ik haar wil
delen. Een vrouw wil je niet
delen, maar esthetiek van
een andere orde wel.

“Ik weiger een autoriteit te accepteren.
Ik heb liever dat ik een fout maak
door mijn eigen koppigheid dan dat ik
op een ander af moet gaan.”
HAFID BOUAZZA

Is de vertaler een schepper?
HB: In essentie niet, je bent
hooguit een her-schepper.
Poesjkin zei dat vertalers de
postpaarden van de literatuur
zijn, ze worden bij elke halte
vervangen, dat is denk ik nog
steeds de beste vergelijking.

Doelde hij er niet op dat je
iets overbrengt?
HB: Ja, maar ondertussen
werden die paarden wel ver
vangen. Ik heb geen enkele
illusie over de eeuwigheids
waarde en de draagwijdte
van mijn werk.

Nabokov vergeleek het vertalen
van poëzie met het landen op
een bloem en het afdalen dóór
de stengel naar de wortel van
de plant, om van daaruit een
nieuwe stengel op te laten
komen. Met daaraan een
nieuwe bloem.
HB: Het is grappig dat dit van
Nabokov komt. Hij vertaalde in
het begin op rijm, maar zag er
later rigoureus van af. Hoewel
hij vond dat het gedicht daardoor
zijn bloom verloor, wilde hij niet
alles opofferen voor het rijm.
Ik geef hem gelijk.
Vertaal jij op rijm?
HB: Soms schreeuwt een epigram
om rijm, dan doe ik het ook, als
het me lukt. Maar als ik een zin
helemaal moet gaan mishande
len om tot rijm te komen, dan
denk ik: dan maar niet.
Dat afdalen van Nabokov is
wel een mooi beeld: vertalen is
het zich toe-eigenen van ander
mans tekst, de ultieme vorm van
lezen. Een gedicht dat ik vertaald
heb, heeft geen geheimen meer
voor mij. En soms, dat zijn de
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gelukzalige momenten, vind
je inderdaad een heuse bloem.

Een Nederlandse bloem moet
er toch totaal anders uitzien
dan een Arabische?
HB: Toch probeer je hem er zo
goed mogelijk op te laten lijken.
Je moet wel gek zijn om het aan
te gaan, maar schoonheid is wèl
over te brengen. Het lukt me
natuurlijk niet voor honderd pro
cent; in het beste geval vijfen
vijftig, dan ben ik al heel blij.
Heb je het gevoel dat de dichter
meekijkt?
HB: Nee, natuurlijk niet. Het Ara
bische gedicht is niet van mij en
ook weer wel. Wat ik doe is het
uitkleden, betasten, besnuffelen.
Er kijkt niemand mee, behalve
mijn geweten. Anders dan litera
tuur heeft vertalen een ethische
kant; de lezer moet ervan op aan
kunnen dat jij weet wat je aan het
vertalen bent. Ik bestudeer aller
hande woordenboeken, naslag
werken en literatuur van tijd
genoten. In voet- en eindnoten
geef ik tekst en uitleg – in Niets
dan zonde [vertalingen uit de
Arabische literatuur, red.] wel
zestig pagina’s lang. Het is onmo
gelijk een tekst uit de achtste,
negende eeuw te vertalen zonder
noten. Dat is onzin. Een vertaling
zonder noten is als een dorp zon
der kerk, als een vrouw zonder
billen. Ook Shakespeare vertalen
zonder noten kan niet. Je moet
het werk plaatsen in zijn speci
fieke context en ook dan nog blij
ven sommige fragmenten obscuur.
Horen jouw vertalingen bij
jouw oeuvre?
HB: O jazeker, het is een deel van
mijn oeuvre waar ik trots op ben.
Er is nog ontzettend veel wat ik
uit het klassiek Arabisch wil ver
talen. Ik weet zeker dat ik zal
sterven met een vertaling die niet
af is, het doet al pijn als ik eraan
denk. Maar als je eenmaal dood
bent: who gives a fuck.
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Miek Zwamborn

Je staat aan de rand
van een vlakte,
je kijkt uit over
het gedicht
MIEK ZWAMBORN: Door fysieke

inspanning komt de taal los. Ik
stuur mijn lichaam als een drone
vooruit om er woorden mee op
te sporen. Voor het schrijven van
mijn laatste roman, De duimsprong,
verdiepte ik me in geologie en
leerde ik bergbeklimmen. Voor
Vallend hout liep ik een jaar lang
met een boomchirurg mee. Mede
door het vertalen van Honingprotocollen, van Monika Rinck, heb
ben mijn vriend en ik nu een bij
envolk. Van twee ntroposofische
bijenhouders leerden we imkeren.
De cursus liep gelijk op met de
vertaling. In de laatste fase kregen
wij een eigen zwerm, die we huis
vestten in onze tuin. Bijen zijn

ultieme vertalers: het landschap
plakt aan hun pootjes, gaat door
hun lichaam heen; het wordt
omgezet in een ander materiaal,
in pollen en honing.
Toen ik voor de eerste keer
de ramen van een bijenkast
nakeek, terwijl alles wiebelde
en wriemelde, zag ik waar ik kon
beginnen met vertalen. Honingprotocollen steekt ingenieus in
elkaar, in elk gedicht zit een
dubbele bodem. In een keer
begreep ik de samenhangende
zinnen en hoe Rinck haar angel
in die gedichten steekt.
Als bijen een indringer hebben
die te groot is om weg te slepen,
zoals een muis, dan mummificeren
ze die in was. Hij wordt in de kast
verzegeld. Je zou kunnen zeggen
dat Rinck dat met een aantal
regels ook heeft gedaan. Die
passen niet in het gedicht, die

zijn er gewoon ingepropt. Door dat zo te zien – of te
willen zien – hoefde ik van mezelf niet langer alles te
begrijpen. Ik ontdekte dat het werk minder coherent
was dan ik in eerste instantie dacht.

Had Rinck ook een bijenvolk?
MZ: Nee, volgens mij niet. Monika heeft theater
en taalkunde gestudeerd. Bijen zijn voor haar een
metafoor, een beweging, een geluid. De poëzie in
deze bundel is ontzettend muzikaal. Rinck speelt
met de dubbele betekenis van woorden en verdraait
ze; ze schrijft vanuit een misverstand. Ik ben geen
germanist en van oorsprong geen vertaler. Aan
vankelijk wist ik niet wat ik aan moest met haar
lange zinnen, of een woord op de volgende regel
terecht mocht komen, hoever je mag gaan. Wat ik af
had, ezorgde ik aan mijn mentoren, Ton Naaijkens
en Erik de Smedt, die aangaven waar het rammelde.
In het begin rammelde het overal. Langzaam werd
het werk schoner. Dat is het verslavende aan ver
talen: je ziet dat het Nederlands wordt, een Neder
lands dat je niet kent maar wel raak is, je ziet dat
het gaat glimmen.
Heeft het vertalen invloed op je eigen werk?
MZ: ’s Ochtends vertaal ik en ’s middags schrijf
ik zelf. Ik merk dat ik door het vertalen meer durf.
Alsof mijn regels opgerekt worden. Bij het vertalen
zit je net naast je eigen woordenboek. Dat oprekken
is opzwepend. Het voelt alsof je in een steeds
betere conditie komt. Het heeft te maken met
lenigheid, met turnen.
Op dit moment vertaal ik zes gedichten van
Marcus Roloff. Ik zat lang te puzzelen op een woord
dat hij zelf bedacht: auswärtskiesel. Toen ik hem
ernaar vroeg, zei hij dat het gaat om iets dat een
zaam is en zich verwijdert. Ik heb er heensteen
op gevonden. Dat is dan zo’n klein geluk. Een
moment waarop je denkt: hè, vandaag is een
goede dag. Ik had ook kunnen zoeken naar een
woord dat even lang was of hetzelfde klonk als
auswärtskiesel. Er zijn zoveel verschillende
manieren waarop je het kunt aanpakken.
Hoe maak je een keuze?
MZ: Je moet de passage waaraan je werkt in ver
houding zien tot de rest van het gedicht, maar die
rest heb je natuurlijk ook zelf bepaald. In het begin
heb je een wiebelig bouwwerk, dat zo in elkaar kan
storten. Soms moet je alles rücksichtslos van tafel
schuiven. Dat kan ook prettig zijn. Vertalen kun je
niet half doen, dan kun je het beter niet doen. Je
moet net zo lang doorgaan tot de taal soepel wordt.

de bergen uittekent om ze ‘door zijn handen
te laten gaan’. Gebeurt er bij het vertalen iets
soortgelijks?
MZ: Ja, taal kun je vastpakken en verschuiven. Ik kijk
naar hoe woorden eruitzien, welke plek ze innemen,
hoe lang en hoe zwaar ze zijn. Elke roman of bundel
is een totaal nieuw gebied waar je doorheen moet
ploegen – wandelen is het niet, er is veel meer
weerstand. Ook in een enkel gedicht kunnen er
plekken zijn waar je stevig staat en plekken waar je
in de blubber wegzakt. Vertalen gaat over navigatie,
over het verkennen en leren begrijpen van de
ondergrond. Je staat aan de rand van een vlakte,
je kijkt uit over het gedicht, het is nog onmogelijk
om over te steken, maar het kleine stukje grond
waarop je staat beheers je wel.
De Italiaanse dichter Valerio Magrelli vergelijkt
de vertaler met een verhuizer. Zit daar iets in?
MZ: Ik denk meer aan een vliegende keeper, of een
loodgieter die noodreparaties uitvoert. Elke zin heeft
zo’n specifieke behandeling nodig. Je moet een
oplossing vinden, zodat iets weer stroomt of niet
meer lekt. Het is alsof je met een pijpensysteem
bezig bent en een schroef aandraait met een tang
die daar helemaal niet voor bedoeld is. Of zelfs
met gereedschap dat nog niet bestaat.
Je moet steeds een tijdelijke oplossing vinden.
Je zet een woord voorlopig neer, in de hoop dat
er nog iets anders, iets beters komt. Soms is het
de klank die je benadert, of het woordbeeld, of
hoe het past in de rest. Dat zegt dat gedicht zelf
wel. Je moet goed luisteren.
Uiteindelijk werkt het gedicht zelf ook mee?
MZ: Ja, soms laat het me even een glimp zien van
wat het zou kunnen worden. Maar je moet blijven
oppassen, want het kan ook afglijden. Als je niet
hard genoeg werkt of iets niet durft aan te pakken,
glibbert het uit je handen.
Werk je vaak hardop?
MZ: Ik zeg het gedicht in het Duits en in het Neder
lands, wel honderd keer achter elkaar, als oefening
om aan de woorden te wennen, ook al zijn ze mis
schien alleen maar een tussenstap.
Je moet dus voortdurend los kunnen laten wat
je hebt?
MZ: Dat is het typische en meest aantrekkelijke van
vertalen. Alles blijft een optie. Het is nooit definitief.
Een vertaling kan altijd ook anders. Daardoor heeft
het iets lichts, het kan nooit voor eeuwig zijn.

In De duimsprong laat je de geoloog Heim
zeggen dat hij niet in fotografie gelooft, dat hij
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