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sluit ik megrotendeels bij Heijne aan,maardaar-

om kan ik niet anders dan concluderen dat dit
genin zijn werkom tegaan.Daoudheeft daar
boekeigenlijk eenbetere vertaling verdient.
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Vincent Hunink

Groot groter grootst

Als vertaler schuwtPietSchrijvers (1939)het

grotegebaarniet.Vaakkiesthijvoordehoogst
gewaardeerdeRomeinseschrijversuitdeklas-

NietSeneca'sfilosofischeproza,waarvanintussenhetmeesteisvertaaldenooktelkensopnieuw

sieke oudheid: Lucretius, Vergilius, Horatius. Of

aandachtkrijgt,maarzijntragedies.Eentiental
tragediesindichtvorm staatopSeneca'siiaam.

minstens voor auteurs die zichzelfin dat rijtje

Donkere,woestestukken,waarinjuistdegruwe-

plaatsten,zoalsdeambitieuzedichterLucanus.
DevertalingendieSchrijversvanzulkeberoemdhedenpubliceert zijnvervolgens ookletterlijk
groot.DecompleteHoratius,degeheleAeneu

lijkste Grieksemythen(Medea,Thyestes)m alle
detailswardenuitgewerkt.Breeder-enkindermoord,incest,verzengendejaloezieofgekrenkt-

vanVergilius, devolle zesboeken Lucretius,

heftig, niet morbide genoeg. Groot, groter,

tweetaligeninforsbemeten,monumentaleuit-

grootst.Enindiegrootheiddoemenvervolgens
peillozeafgrondenop.Seneca'stragediestonen,
lijkthet,eenvolkomentegendeelvanzijn streng
rationelewijsgerigeproza.Namelijksterkuitvergroteexcessenvanmenselijke emoties.Terlering
endevermaak,ofiniedergevalalswaarschuwend

gavenvandeHistorische Uitgeverij. Tezwaar
omin handente houden,delezermoet ervoor

plaatsnemenaaneentafelofbureau.
InhoudelijkenstilistischbehorenSchrijvers
vertalingen tot detop. Overdeacademische
onderbouwingenomlijstingvanzijnteksten
hoeftniemandzorgentehebben(Schrijversis
emeritushoogleraarLatijn).ZijnNederlandsis
veelzijdig,flexibel,fijnzinnig,enverraadteen
duidelijktalentvoorpoezie.Nietvoornietsver-

taaltSchrijversbijvoorkeurdichters.Enniet
voornietskreeghijvoorzijnwerkzowelde
kleinemaarfijneOikosPublieksprijs(2007)als
deprestigieuzeMartinusNijhoffprijs(2011).
Ooknadatprijzengeweld is Schrijvers gewoon

heid,kannibalisme:hetkannietextreem,niet

voorbeeld,nemenwemaaraan.Vermoedelijk
isSeneca'soeuvretochechteensamenhangend

geheel,alhebbenveellezersmoeitemetdatidee
doordatdietragedieszomateloosen,let's1je
honest,tamelijk ongenietbaar zijn.
OokalsSenecavertalerkiestSchrijversnietvoor
halfwerk.Grootmoethetwarden!Decomplete

tientragedies, tweetaligenmetruimhartige inleidingenentoelichtingen. Indrielossedelen,dat
danwel. Endit maal ook in eenhanteerbaar boek-

blijven vertalen. Deallergrootste Romeinsedich- formaat enmeteenvoudige kaften, zodatlectuur
indetreinofophetstrandeenoptiewordt.In
terswarenweliswaargedaan,ofweldoorhem-
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zelf, ofwel, zoals in hetgeval vanOvidius enzijn
vermaarde Metamorfosen, door anderen, maar

2013verscheen het eerste deel, met de'vrouwen-

erblekentochnoglacunes.Eenvandemeest
markantedaarvanwaswelhetwerkvanSeneca

gevolgdin2015dooreentweededeelmetde mannentragedies'Thyestes, Agamemnon,Oedipus,enHer-

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

cules.Deeldriemetderesthoudenwenogtegoed.

tragedies'Medea,PhaedraenTrojaansevrouv/en,
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Desomsellenlangemonologen,deorgieen
vanbombastische engeleerde taal, debreed uitgemeten gruwelen vanpassie enmisdaad, ze

blijven ookinSchrijvers' soepeleNederlands

(Bode) Welkewervelwindzalmij sneldoor
in eendonkerewalkhullen, zodat

werktevorm(dusnieta laHugoClaus)willeren

hij zo'ngroot misdrijf
aanmijnoogontrukt?0 huisvan
Pelops,datzelfsTantalus
tot schaamte brengt.
(Koor) Watbrengjedanvoornieuws?

kennen, al was het maar uit literair-historische

(Bode) Waarzijn wijhier?InArgos?In

veelvragenvandelezer.Wiezoektnaarlicht
vermaak ofinspirerende levenskunst moet hier
wegblijven.MaarwieSeneca'sstukkenin onbe-

belangstelling, heeftdaarvoornueindelijk een
pnma instrument.

Over oorlog en soundtrack
MartindeHaansvertalingvanJeanEchenoz'14

grenzendaan... (93)

toutcetravail sonore,quimeparatt toujours etre
I'essentiel, etquimobilisepasmald'energie, depassion,iln'enresterienquandonfaitpasserk texte
dansuneautrelangue.
JeanEchenoz(in:Volkovitch1998:i6)

hetmetliefdevollebroers

gezegendSparta?InCorinthe,

ZogeeftSchrijversindeinleidingvandeeltwee
eeninstructievelijstvanvervreemdingtechnieken

Kris Peeters

deluchtvervoeren,

dieSenecahanteert.Onsympathiekehoofdfiguren HierperregelzeshefGngenlezenvergtwatkunst-

Begin2015verscheenbij uitgeverij DeGeus14,

enafstandelijketaalbijvoorbeeld, enmonsterlijke

envliegwerkoflijktdomwegonmogelijk.Maar

JeanEchenoz'veertienderoman, in eenNeder-

wreedheden, uitgebreide bodeverhalen, enveel

ach, wie vlot doorleest heeft van kleine oneffen-

landse vertaling vanMartin deHaan. 1 Echenoz
snijdtmetdatfictionelekleinoodvannauwelijks 120pagina's eenevenwel groots thema aan,
namelijk deEerste Wereldoorlog. Warsvan de
sensationeleepiekendeinverontwaardiging
gedrenktedramatiekdievaakmetdatonderwerp lijken samen tegaan,levert Frankrijks
meester van destilistische lichtvoetigheid een
bijzondereenfrissekijkopdeeersteindustriele
oorlog, dienogmaarpasmet debijhorende

intertekstualiteit.Zobegnjpjetenminstewaarom hedengeenlast.Eneengrootvenaler magzich
diestukkenzolastigtoegankelijk blijven.
ookbestwatvrijhedengunnen.
Schrijversheefteriniedergevalaangedaanwat
Binnen afzienbare tijd zaldeel drievan Seneca
hij kon.Methelderetaalenstrakkeverzenwordt verschijnen enisookditgrotevertaalwerk gehetLatijngetrouwweergegeven inadequaaten
klaard.DevraagiswatofwieSchrijvers dangaat
modernNederiands.Degekozenmetrischevoraanpakken.Deonbetwistetopdichtersvande
menzijnveelalsoepelenvormengeenobstakel
Romeinen zijn dandefinitiefop. Deheidense,
bijhetlezen,zoalsbijmetrischevertalingen van
welteverstaan.Maarerzijnvroegchristelijke
klassieketekstennogaleensgebeurt.
dichtersdievragenomaandachtvaneenmeesInprincipehanteertSchrijversdezelfdevaste
tervertaler.DeHoratiusnavolgerPrudentius
vormenalshetorigineel, maarhij permitteert
(4eeeuw)bijvoorbeeld,dieinzijnwerkooktrekzichvervolgens wellichteafwijkingen.BijvoorJesvertoont vanzijn Spaanselandgenoot Seneca,

beeldindevoornaamstemetrischevorm,dejam- zoalsgruwelijke details,mateloosheid enkoppig
bischezesvoetervandegesproken(nietgezongen) geloofineigengelijk.Hetzouspannendzijnals
dialoogpardjen.Hetmeestelooptuitstekend,
maaropbijnaelkepaginakomj e ookverzen
tegendiebij naderebestuderinggeenzesmaar
vijfofjuist zevenklemtonen lijken tebevatten.

JeanEchenoziseenvanFrankrijksmeestvoor-

Schrijverszichaandatmoeilijke werkwaagde.
Ofanders, ingodsnaam, Romeins proza.lets
grootsindeovertreffendetrap.Deverzamelde
redevoeringenvanCiceromisschien?

minimalistischevertellers kenmerkt ishun aandacht voor het kleine, voor minimale elementen

DedaadisAtreus enThyestes waardig(71)

Seneca,Thyestes, Agctmemnon, Oedtpus,Hercuks. Uitgegeven,
vertaald, ingeleid envanaantekeningen voorzien door
PietSchrijvers. Groningen: Historische Uitgeverij, 2015.

Middeninellendekomtvoorzichtigheid
telaat. (85)

vandewerkelijkheiddiezecombinerenmeteen
speelse enlaconieke, vaakironische benadering
van(devalkuilen van)het realisme (Dambre &
Blanckeman2012).
In 14is datlaconiekeminimalismeoverduide-
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is er het romantisch-dramatischeelement van

deachtergeblevengeliefde(ziebv.Sebastien
JaprisotsUnlongdimanchedefianfailksverfilmd
doorJean-PierreJeunet),dathiergecombineerd
wordtmet eentraditioneleliefdesdriehoek,die

aanstaandeensuccesvolleromanschrijvers
(Amar2005,zoo6;Houppermans2008;Matei
zoiz).Hij behoorttot dezogenaamde'impassibles'(onverstoorbaren)of'minimalisten'die
gehuisvest zijnbij Editions deMinuit. Watdeze

Eenpaarvoorbeelden uit deThyestes:

4^ Hetvertaaljaar2015

luister en decorumwerdherdacht.

lijk aanwezig,albij eeneersteoogopslag:ondanks hetepischeonderwerp betreft heteenheel
dunboekje endatboekje draagtbovendien een
titel dienaarallewaarschijnlijkheiddekortsteis
uit degehele wereldliteratuur. Ookhetverhaal
datwordt verteld is nogal minimalistisch tenoemen:'Vijfmannenzijntenoorioggetrokken,
eenvrouwwachtopdeterugkeervantweevan
hen.Blijft nogdevraag ofzeterugkomen. En
in welke toestand, '2zostelt deachterflap van
deFranseeditie,alswashetdetekstopeenfilmaffiche-14heeftookdelengtevaneenspeelfilm:
deroman 'duurt' eenkleine twee uur. Dezeflaptekstcombineerttweegemeenplaatsenvande
romanoverdeEersteWereldoorlog.Enerzijds

overigens, zozalblijken uit delectuur vande
roman,nietzoveelmet(onzehedendaagseconceptie van) deliefde te makenheeft. Anderzijds
is erdesuggestie van eenal even conventioneel
gewordenmutilatieverhaal(alsinMarcDugains
LachambredesofficiersverfilmddoorFrangois
Dupeyron ofinPierreLemattres AurevoirId-haut).
Hetzijn precies dergelijke populaire cliches die
Echenozin 14aandekaakstelt.
Het minimalistischeverhaaldatwordtverteld
zet inderdaad de cliches aan die met het com-

mercielesuccesvanhetthemagepaardgaan,
zeker inFrankrijk waarderoman over deGrote
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