
lange tijd verguisd is geweest, ontstaat ondertus-

sen meer en meer waardering voor zijn romans

(Toumi 2009). Om hem volledig te kunnen om-
armen, moet er echter een manier warden ge-
vonden om met die scheve koloniale verhoudin-

gen in zijn werk om te gaan. Daoud heeft daar

met Meursault, contre-enquete een belangrijke
stap in gezet. Zijn boek is geen aanklacht tegen

Camus, maar praat de ongelijke verhoudingen in
zijn werk ook niet goed. Meursault, contre-enquSte

is hiermee een vemjkende aanvulling op L'Etran-
ger. het opent onze ogen voor iets wat we al die

tijd niet zagen zonder dat het van ons eist dat
we Camus aan de kant schuiven.

Daoud heeft zijn roman met veel zorg geschre-
yen en dat hij er in 2015 de Prix Goncourt voor

beste debuutroman voor ontving, is niet voor

niets. Het is dan ook bijzonder jammer dat
Daouds antwoord op Camus in het Nederlands
zoveel minder krachtig klinkt. De begripsfouten

in het Frans en de onnodig zware Nederlandse

constructies leveren vaak zulk hol taalgebruik
op dat je zelfs zou kunnen gaan twijfelen aan de
relevantie van het boek. Met het oog op dit soort

zinnen begrijp ik wel dat GustaafPeek in de Groe-

neAmsterda.mmer'vsin 5 november 2015 opmerkt
dat 'Daoud tussen het zakelijke van Camus en

een soort oosterse kitsch [laveert]' (p. 59). Ook
spijtig is de vervaging van een aantal essentiele

verwijzingen naar L'Etranger en de postkoloniale
literatuurkritiek. Het doet me deugd dat de
roman in de Nederlandse pers desondanks over-

wegend goed wordt ontvangen. Zo schrijft Bas

Heijne in de NRC van 2 oktober 2015: 'Het is een
debuutroman als een vlammenwerper, boos en

pijnlijk intens, maar ook een subtiel literair
hoogstandje. ' Wat het Franse origineel betreft,
sluit ik me grotendeels bij Heijne aan, maar daar-
om kan ik niet anders dan concluderen dat dit

boek eigenlijk een betere vertaling verdient.

Kamel Daoud, M.oussa of de dood van eenArabier. Venaald
door Manik Sarkar. Amsterdam: Ambo|Anthos, 2015.
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Vincent Hunink

Groot groter grootst

Als vertaler schuwt Piet Schrijvers (1939)het

grote gebaar niet. Vaak kiest hij voor de hoogst
gewaardeerde Romeinse schrijvers uit de klas-
sieke oudheid: Lucretius, Vergilius, Horatius. Of
minstens voor auteurs die zichzelfin dat rijtje

plaatsten, zoals de ambitieuze dichter Lucanus.
De vertalingen die Schrijvers van zulke beroemd-
heden publiceert zijn vervolgens ook letterlijk
groot. De complete Horatius, de geheleAeneu
van Vergilius, de volle zes boeken Lucretius,
tweetalig en in fors bemeten, monumentale uit-
gaven van de Historische Uitgeverij. Te zwaar
om in handen te houden, de lezer moet ervoor

plaatsnemen aan een tafel of bureau.
Inhoudelijk en stilistisch behoren Schrijvers

vertalingen tot de top. Over de academische
onderbouwing en omlijsting van zijn teksten
hoeft niemand zorgen te hebben (Schrijvers is
emeritus hoogleraar Latijn). Zijn Nederlands is
veelzijdig, flexibel, fijnzinnig, en verraadt een
duidelijk talent voor poezie. Niet voor niets ver-
taalt Schrijvers bij voorkeur dichters. En niet
voor niets kreeg hij voor zijn werk zowel de
kleine maar fijne Oikos Publieksprijs (2007) als
de prestigieuze Martinus Nijhoffprijs (2011).

Ook na dat prijzengeweld is Schrijvers gewoon

blijven vertalen. De allergrootste Romeinse dich-
ters waren weliswaar gedaan, ofwel door hem-
zelf, ofwel, zoals in het geval van Ovidius en zijn
vermaarde Metamorfosen, door anderen, maar

er bleken toch nog lacunes. Een van de meest
markante daarvan was wel het werk van Seneca

(ca. 4V. Chr. -65n. Chr.)

Niet Seneca's filosofische proza, waarvan intus-
sen het meeste is vertaald en ook telkens opnieuw

aandacht krijgt, maar zijn tragedies. Een tiental
tragedies in dichtvorm staat op Seneca's iiaam.
Donkere, woeste stukken, waarinjuist de gruwe-

lijkste Griekse mythen (Medea, Thyestes) m alle
details warden uitgewerkt. Breeder- en kinder-
moord, incest, verzengendejaloezie ofgekrenkt-
heid, kannibalisme: het kan niet extreem, niet

heftig, niet morbide genoeg. Groot, groter,

grootst. En in die grootheid doemen vervolgens
peilloze afgronden op. Seneca's tragedies tonen,
lijkt het, een volkomen tegendeel van zij n streng
rationele wijsgerige proza. Namelijk sterk uitver-
grote excessen van menselijke emoties. Ter lering
ende vermaak, of in ieder geval als waarschuwend
voorbeeld, nemen we maar aan. Vermoedelijk
is Seneca's oeuvre toch echt een samenhangend

geheel, al hebben veel lezers moeite met dat idee
doordat die tragedies zo mateloos en, let's 1je
honest, tamelijk ongenietbaar zijn.

Ook als Senecavertaler kiest Schrijvers niet voor
halfwerk. Groot moet het warden! De complete

tien tragedies, tweetalig en met ruimhartige inlei-
dingen en toelichtingen. In drie losse delen, dat
dan wel. En dit maal ook in een hanteerbaar boek-

formaat en met eenvoudige kaften, zodat lectuur

in de trein of op het strand een optie wordt. In
2013 verscheen het eerste deel, met de 'vrouwen-

tragedies' Medea, Phaedra en Trojaanse vrouv/en,
gevolgd in 2015 door een tweede deel met de man-
nentragedies' Thyestes, Agamemnon, Oedipus, enHer-
cules. Deel drie met de rest houden we nog tegoed.
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De soms ellenlange monologen, de orgieen
van bombastische en geleerde taal, de breed uit-
gemeten gruwelen van passie en misdaad, ze

blijven ook in Schrijvers' soepele Nederlands
veel vragen van de lezer. Wie zoekt naar licht

vermaak ofinspirerende levenskunst moet hier

weg blijven. Maar wie Seneca's stukken in onbe-

werkte vorm (dus niet a la Hugo Claus) wil leren
kennen, al was het maar uit literair-historische

belangstelling, heeft daarvoor nu eindelijk een
pnma instrument.

Zo geeft Schrijvers in de inleiding van deel twee
een instructieve lijst van vervreemdingtechnieken
die Seneca hanteert. Onsympathieke hoofdfiguren
en afstandelijke taal bijvoorbeeld, en monsterlijke
wreedheden, uitgebreide bodeverhalen, en veel

intertekstualiteit. Zo begnjpje tenminste waarom
die stukken zo lastig toegankelijk blijven.

Schrijvers heeft er in ieder geval aan gedaan wat
hij kon. Met heldere taal en strakke verzen wordt

het Latijn getrouw weergegeven in adequaat en
modern Nederiands. De gekozen metrische vor-
men zijn veelal soepel en vormen geen obstakel
bij het lezen, zoals bij metrische vertalingen van
klassieke teksten nogal eens gebeurt.
In principe hanteert Schrijvers dezelfde vaste

vormen als het origineel, maar hij permitteert
zich vervolgens wel lichte afwijkingen. Bijvoor-
beeld in de voornaamste metrische vorm, dejam-
bische zesvoeter van de gesproken (niet gezongen)
dialoogpardjen. Het meeste loopt uitstekend,
maar op bij na elke pagina kom j e ook verzen
tegen die bij nadere bestudering geen zes maar
vijfofjuist zeven klemtonen lijken te bevatten.
Een paar voorbeelden uit de Thyestes:

De daad is Atreus en Thyestes waardig (71)

Midden in ellende komt voorzichtigheid
telaat. (85)

(Bode) Welke wervelwind zal mij snel door
deluchtvervoeren,

in een donkere walk hullen, zodat

hij zo'n groot misdrijf
aan mijn oog ontrukt? 0 huis van

Pelops, dat zelfs Tantalus
tot schaamte brengt.

(Koor) Watbrengjedanvoornieuws?

(Bode) Waar zij n wij hier? In Argos? In
het met liefdevolle broers

gezegend Sparta? In Corinthe,

grenzendaan... (93)

Hier per regel zes hefGngen lezen vergt wat kunst-
en vliegwerk oflijkt domweg onmogelijk. Maar
ach, wie vlot doorleest heeft van kleine oneffen-

heden geen last. En een groot venaler mag zich
ook best wat vrijheden gunnen.

Binnen afzienbare tijd zal deel drie van Seneca

verschijnen en is ook dit grote vertaalwerk ge-
klaard. De vraag is wat ofwie Schrijvers dan gaat
aanpakken. De onbetwiste topdichters van de
Romeinen zijn dan definitiefop. De heidense,

wel te verstaan. Maar er zijn vroegchristelijke
dichters die vragen om aandacht van een mees-
tervertaler. De Horatiusnavolger Prudentius
(4e eeuw) bijvoorbeeld, die in zijn werk ook trek-
Jes vertoont van zijn Spaanse landgenoot Seneca,

zoals gruwelijke details, mateloosheid en koppig
geloofin eigen gelijk. Het zou spannend zijn als
Schrijvers zich aan dat moeilijke werk waagde.
Ofanders, in godsnaam, Romeins proza. lets
groots in de overtreffende trap. De verzamelde
redevoeringen van Cicero misschien?

Seneca, Thyestes, Agctmemnon, Oedtpus, Hercuks. Uitgegeven,
vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door
Piet Schrijvers. Groningen: Historische Uitgeverij, 2015.
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Over oorlog en soundtrack
Martin de Haans vertaling van Jean Echenoz' 14

tout ce travail sonore, qui meparatt toujours etre
I'essentiel, et qui mobilise pas mal d'energie, depas-

sion, il n'en reste rien quand onfaitpasser k texte

dans une autre langue.

Jean Echenoz (in: Volkovitch 1998: i6)

Begin 2015 verscheen bij uitgeverij De Geus 14,
Jean Echenoz' veertiende roman, in een Neder-

landse vertaling van Martin de Haan. 1 Echenoz

snijdt met dat fictionele kleinood van nauwe-

lijks 120 pagina's een evenwel groots thema aan,
namelijk de Eerste Wereldoorlog. Wars van de

sensationele epiek en de in verontwaardiging
gedrenkte dramatiek die vaak met dat onder-

werp lijken samen te gaan, levert Frankrijks
meester van de stilistische lichtvoetigheid een

bijzondere en frisse kijk op de eerste industriele

oorlog, die nog maar pas met de bijhorende
luister en decorum werd herdacht.

Jean Echenoz is een van Frankrijks meest voor-
aanstaande en succesvolle romanschrijvers

(Amar 2005, zoo6; Houppermans 2008; Matei
zoiz). Hij behoort tot de zogenaamde 'impassi-
bles' (onverstoorbaren) of'minimalisten' die

gehuisvest zijn bij Editions de Minuit. Wat deze
minimalistische vertellers kenmerkt is hun aan-

dacht voor het kleine, voor minimale elementen

van de werkelijkheid die ze combineren met een

speelse en laconieke, vaak ironische benadering
van (de valkuilen van) het realisme (Dambre &

Blanckeman 2012).
In 14 is dat laconieke minimalisme overduide-

lijk aanwezig, al bij een eerste oogopslag: on-

danks het epische onderwerp betreft het een heel
dun boekje en dat boekje draagt bovendien een

titel die naar alle waarschijnlijkheid de kortste is

uit de gehele wereldliteratuur. Ook het verhaal
dat wordt verteld is nogal minimalistisch te noe-

men: 'Vijfmannen zijn ten ooriog getrokken,
een vrouw wacht op de terugkeer van twee van

hen. Blijft nog de vraag ofze terugkomen. En
in welke toestand, '2 zo stelt de achterflap van

de Franse editie, als was het de tekst op een film-
affiche -14 heeft ook de lengte van een speelfilm:

de roman 'duurt' een kleine twee uur. Deze flap-

tekst combineert twee gemeenplaatsen van de
roman over de Eerste Wereldoorlog. Enerzijds
is er het romantisch-dramatische element van

de achtergebleven geliefde (zie bv. Sebastien
Japrisots Un longdimanchedefianfailks verfilmd
door Jean-Pierre Jeunet), dat hier gecombineerd
wordt met een traditionele liefdesdriehoek, die

overigens, zo zal blijken uit de lectuur van de

roman, niet zoveel met (onze hedendaagse con-

ceptie van) de liefde te maken heeft. Anderzijds
is er de suggestie van een al even conventioneel

geworden mutilatieverhaal (als in Marc Dugains
La chambre des officiers verfilmd door Frangois

Dupeyron of in Pierre Lemattres Au revoir Id-haut).
Het zijn precies dergelijke populaire cliches die
Echenoz in 14aan de kaak stelt.

Het minimalistische verhaal dat wordt verteld

zet inderdaad de cliches aan die met het com-

merciele succes van het thema gepaard gaan,

zeker in Frankrijk waar de roman over de Grote
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