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Waarom schrijft een schrijver?
Schrijven is ellendig, een dool
hof waarin je op de tast rond
dwaalt, angstig op zoek naar de
uitgang: een boek. Is de uit
gang eenmaal gevonden, het
boek geredigeerd, gepubliceerd,
gerecenseerd, verkocht, wel
licht bekroond, dan moet je na
wat gesigneer en geflaneer al
weer snel terug naar dat stom
me doolhof, voor nog een paar
rondjes chaos en twijfel. Gerrit
Komrij: ‘Ik schrik altijd als ik
de planken zie met de boeken
die ik heb geschreven. Wan
neer in godsnaam? Welke idi
oot zit er in me die ik niet ken,
nooit gekend heb en niet wil
kennen?’ Happy endings
bestaan misschien wel, maar
niet in een schrijversleven. Dat

p.E is een tredmolen voor arme,
dappere, verkeerd gereïncar

neerde ezeltjes. Natuurlijk, er is uitstel van exe
cutie mogelijk en schrijvers zijn dan ook mees
ters in het uitstellen. Ze doen ritueel de was en
de vaatwas, poetsen het familiezilver, maken vul-
pennen schoon, zetten knopen aan, onaneren,
lezen de kranten, de weekbladen, de maandbla
den, evenals de jaarverslagen. Ze bestuderen hun
nagels, navels, haarlijn, boekenkast. Hun voor
raadkast en ijskast. Elektricteitskastje, kleding

kast, medicijnkastje (als de
aspirines op zijn, hup, snel naar
de drogist). Gerrit Komrij:
‘Uitstel is lekker. Van alle werk
is uitstel het lekkerst.’ Alles,
alles om nog maar even niet
aan het werk te hoeven gaan.
Want dan moet het immers
gebeuren. Wat? Het. Hoe je het
ook wilt noemen. De vonk. De

_______ koude koorts. De seismografi

sche weergave van de bezieling.
Schrijven kan ook geweldig

zijn. Als de horzel van de faalangst doodgemept
is, als het loopt, als het lukt.
René Huigen zegt het zo: ‘.. .als je dan eenmaal
begonnen bent en merkt dat je het in de vingers
krijgt, er macht over krijgt, verander je in een
soort koele heerser. Je weet dat het gaat lukken

(..) Je leeft in de wetenschap dat je meester bent
over een wereld die je zelf hebt gecreëerd.’ Dat
gevoel van almacht, daar doet een schrijver het
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Halverwege ••rI•g e~i vrede
Marja W~ebes e~u YeDa~da BUoeme~ over ce~verta~eID

door MENNO HARTMAN en HANNEKE MARTTIN

~floe~nen: Als we samen vertalen nemen we
eerst ieder voor zich een gedeelte van de tekst
onder handen. Dingen die afgesproken moeten
worden, pikken we in de loop van het proces op,
en daarvan houden we lijstjes bij. Voor Oorlog
en vrede hebben we een alfabetisch naslagboekje
opgesteld, waarin we bijhouden hoe bepaalde
personages praten en hoe we bepaalde termen
vertalen. Anders raak je het kwijt, zeker bij zo’n
omvangrijke roman.
Wdebcs: Meestal vertalen we om-en-om een
hoofdstuk, dat maakt het makkelijker om de
loop van het verhaal vast te houden. Maar bij
Oorlog en vrede vertaalt Yolanda veertig en ik
zestig procent. Daarom hebben we het boek —

naar verhouding — in grotere stukken verdeeld.
~Uoemen~: Regelmatig zitten we bij elkaar om
de vertaling helemaal door te nemen. We werken
de vertaling dan bij en maken verbeteringen.
W~ebes: Dat doen we door onze vertalingen
aan elkaar voor te lezen. De een zit met de Rus
sische tekst en de ander leest de vertaling voor.
Je hoort dan al gauw waar het stokt of waar de
tekst niet goed loopt.
rneenne~n: Dat werkt bij ons heel goed. We
doen het al sinds 5978 samen op deze manier. Je
haalt er zo veel fouten uit. Soms zijn we er snel
uit en soms zit je op één kwestie samen een half
uur te zoeken.
W~ebes: De research doen we meestal gewoon
thuis. Mede omdat het een oude tekst is, is er
veel opzoekwerk. Plaatsnamen, kleding, de lange
beschrijvingen van de veldslagen met het bijbe
horend idioom. Wat dat betreft is internet echt
geweldig: je krijgt bijvoorbeeld zo oude kos
tuums in beeld. Je weet dan weliswaar nog niet
hoe je het woord voor een bepaald onderdeel
ervan moet vertalen, maar je weet dan tenminste
w~r het zit.

Ta~flepvt~~e~

~floennen~: Je kunt natuurlijk niet al te uiteen
lopende opvattingen hebben over stijl of de mate
van vrijheid die je je bij het vertalen kunt ver
oorloven.
W~ebes: Iedereen heeft een eigen taal, heeft
iets heel eigens in zijn taalgebruik. Dingen die

in je familie werden gezegd, bijvoorbeeld. Door
het co-vertalen word je alerter op dat soort din
gen. Ik kom uit Rotterdam dus een uitdrukking
als ‘De kinderen liepen er schaloos bij’ is voor
mij duidelijk, maar voor een ander niet. En
in Leiden hebben ze een prachtig woord voor
‘bretelletjes’, dat noemen ze ‘helmsteekjes’. Maar
wat wij aan taalopvattingen hebben komt aardig
overeen.

oe~t~eu~: Als je vertaalt met iemand die
andere opvattingen heeft over hoe een schrijver
moet gaan klinken kan het heel erg botsen.

W~ebes: Dat is een kwestie van uitproberen.
Het verschil zit misschien in het soort woorden.
Sjalamov schrijft anders dan Tolstoj, en Tsjechov
schrijft anders dan Dostojevski. Dit is merkbaar
in wat ze schrijven en in hoe ze het schrijven, ze
gebruiken niet dezelfde woorden.
Zodra we een bladzij of dertig hebben vertaald
voel je hoe zo’n auteur ‘praat’, en dat hebben
Yolanda en ik ongeveer hetzelfde. Hoe dat zit
weet ik niet. Als je poëzie vertaalt weet je ook
dat je bepaalde woorden absoluut niet kunt
gebruiken. Bijvoorbeeld ‘bevindingen’: bij
Tolstoj zou je ‘bevindingen’ kunnen schrijven
maar dat zou ik dan weer nooit bij Sjalamov
gebruiken.

Sinds 1978 vertalen Marja Wiebes (1936) en Yolanda Bloemen (i~)~)

samen proza uit het Russisch. Momenteel werken zij voor de Russische
Bibliotheek van Van Oorschot aan een nieuwe vertaling van Tolstoj’s
imposante Oorlog en vrede. Een gesprek over eo-vertalen, kritiek,
democratie, de oneindige oorlog, heimsteekjes en Tolstoj’s wijdiopig
heid.

Dit is het tweede in
een reeks interviews
met vertalers over hun
werkwijze. In de vorige
nieuwsbrief kwam
Gerrit Bussink aan het
woord over het ‘verbaal
vertalen’.
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ja, dat moeten we ook
nog: een kaartje. Van de
Slag bij Borodino —. daar
was mijn betovergroot
vader bij betrokken.
Maar hij heefr verloren~

~e kD~s vau~ ~4arefl v~n het
Reve

Wiebes: We kennen elkaar uit het klasje van
Karel van het Reve. Hij was heel bevlogen, met
name wat betreft het vertalen. In die tijd was er
een soort controverse tussen Leiden en Amster
dam. In Amsterdam hing men erg aan Charles
B. Timmer, hij maakte niet echt fouten maar hij
verfraaide de tekst. Zo gooide hij overal Neder
landse uitdrukkingen doorheen, waardoor je een

raar resultaat kreeg; alsof
men voortdurend in uit
drukkingen praatte. In het
Russisch staat er bijvoor
beeld ‘Het is bedtijd’ en dan
schrijft hij ‘Het wordt zo
langzamerhand eens tijd om
de koffer op te gaan zoe
ken’. Zo worden de vertalin

_________ gen ook veel langer. In

Nederland werd de Russi
sche literatuur van oudsher

grotendeels uit het Duits vertaald. Daardoor
werd Russische literatuur geacht zwaar te zijn,
en die opvatting is door Timmer niet gewijzigd.
Van het Reve stond er echt op dat je vertaalde
wat er stond zonder er omheen te borduren.
~ioen~ienn: Helderheid. Eenvoud. Kijken wat
er staat. We hebben door hem ook echt plezier
in vertalen gekregen; zijn colleges hebben heel
wat vertalers voortgebracht. Wat hij op vertaal
gebied heeft gedaan is een van de belangrijkste
aspecten van zijn hoogleraarschap in Leiden,
denk ik.
W~ebes: Hij had er zelf ook echt aardigheid
in. Eerst vertaalden we gewone teksten, toen De
Revisor.

oen~eu~: Dat toneelstuk van Gogol hebben
wij met onze groep ook nog opgevoerd bij Van
het Reve’s afscheid in 1983.

Wiebes: . . .en daarna zijn we blanke verzen
gaan vertalen en tot slot poëzie. Van het Reve
was een van de eersten die probeerde niet alleen
de betekenis maar ook het metrum en het rijm
te vertalen en dat heb ik overgenomen. Dat
werd praktisch niet gedaan en dan is er geen
kunst aan, dan kun je wel alles opschrijven. Als
we het over een vertaling niet eens waren werd
er gestemd bij Van het Reve. Soms stemden we
ook Van het Reve weg, gewoon omdat we von
den dat iets niet kon.
~lloenne~i: Als je het echt niet eens was met wat
er uitkwam, dan mocht je bezwaar aantekenen.
Via Van het Reve’s colleges zijn we in 1978 aan
onze eerste vertaling gekomen. Van De Arbeiders-
pers kwam de vraag wie Trotski wilde vertalen.
Wiebes: We moesten een proefvertaling maken
en toen ging de tekst aanvankelijk naar een
ander. Wij deden Sjostakovitsj. Toen we klaar
waren bleek de Trotski-vertaler toch niet te vol
doen en hebben we alsnog Trotski vertaald.
Daarna hebben we eigenlijk nooit zonder
opdrachten gezeten.

•orUo~ enn vrede

Wiebes: Ik combineer nu het vertalen van
poëzie en proza. Poëzie is toch ontspannender
dan het vertalen van Oorlog en vrede. Dat is kei
hard werken. Dit is toch echt, dit is werkelijk, ja
dit is een heel dik boek. Ik ben er nu drie jaar
mee bezig en ik ben niet veel verder gekomen
dan gemiddeld één bladzijde per dag. Bij eerdere
vertalingen hebben we wel zo’n twee, drie blad
zijden per dag gehaald. We zijn nu aan her
tweede deel bezig. Deel één ligt bij de uitgever,
inclusief het bijbehorende notenapparaat waarin
bijvoorbeeld ook de vertalingen van de Franse
passages zijn ondergebracht. Het is een veilig
gevoel dat deel één is ingeleverd.

Dit is toch echt,
dit is werkelijk,
ja dit is een
heel dik boek

De nieuwe vertaling van
Oorlog en vrede verschijnt
naar verwachting in
zoo6 in De Russische
Bibliotheek bij
Uitgeverij Van Oor
schot.
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De zesde Literaire
Vertaaldagen staan dit
jaar in het teken van
co-vertalingen. De ver
taaldagen vinden op
vrijdag so en zaterdag ii

december plaats in
Utrecht. Op zaterdag
zijn er — zoals te doen
gebruikelijk — vertaal
workshops. Een aantal
workshops zal, om in de
stijl van het onderwerp
te blijven, worden gemo
dereerd door vaste ver
taalduo’s. De ‘bijzondere’
workshops zijn dit jaar
Nederlands-Deens en
Deens-Nederlands.

~floeme~: De omvang heeft wel op ons
gedrukt.
Wdebes: Af en toe denk je: man! Soms maakt
Tolstoj een grapje, dat is leuk, en vervolgens
verklaart hij die grap uit den treure.

oenne~: Dan denk je: hou op! Laat het hier
bij! Wees een keer kort! Maar dat kan hij niet.
Hoe vaak we ook niet hele bladzijden zijn
tegengekomen waarin theorieën worden uitge
legd, met ten eerste, ten tweede, ten derde die
dan vervolgens weer worden verworpen met ten
eerste, ten tweede, ten derde.
Wüe~es: De delen over de oorlog zijn heel uit
gebreid en leveren veel vragen op. Sommige vra
gen zijn concreet, die kun je opzoeken, maar er
zijn ook dingen die je niet meer kunt achterha
len. Zo hebben we contact gehad met iemand
op de Koninklijke Militaire Academie omdat de
officieren elkaar aanspreken met ‘Uwe doorluch
tigheid’. Hoe doen ze dat in het Nederlandse
leger? Dat weet dan niemand, ‘Meneer’ is het
beste. We hebben daar nu helemaal geen titula
tuur meer voor, maar in die tijd wemelde het
ervan.
En ook: Tolstoj beschrijft de mensen helemaal
en niet zo maar een beetje... Dat kun je in het
Russisch, net als in het Engels, met participia
doen. Dus je kunt zeggen, De man aanhebben
de. Dat kan in het Nederlands niet dus wij krij
gen altijd enorme bijzinnen.
Woeunen: Hij is héél breedsprakig, het is zo
moeilijk om alle details te vertalen zo dat het in
het Nederlands ook nog enigszins prettig leest.
Het is echt zoeken waar je het allemaal nog
kwijt kan.
Wiobes: Vroeger lieten ze dan gewoon dingen
weg of ze splitsen zinnen op. Ook De Vries laat
in zijn Oorlog en vrede-vertaling vreselijk veel
weg en hij vertaalt uit het Engels af en toe. Dan
staat er bijvoorbeeld ‘waar moeten we met de
voorraden naar toe’. In de Engelse vertaling:
where should the stores be taken? En wat
schrijft hij dan: wat moet er met de winkels
gebeuren? Dat kan onmogelijk van het Russisch

komen en dat zie je meer. Of er staat sportsmen
— het gaat over jagers — en opeens verschijnen er
sportlui in het bos in de vertaling. We hebben
echt een tijdje gehad dat we dachten: dit krijgen
we niet af. Dit is zo moeilijk en dit schiet niet
op. En het blijft ook moeilijk, het wordt er niet
makkelijker op.
~lloen~ie~: Nee, het wordt eerder moeilijker
want in dat tweede deel wordt het filosofischer.
Heel veel beschouwingen over geschiedschrij
ving, oorlogvoering, wat de mens beweegt.
Wiebes: Ik ben nu bij een stuk waarin Tolstoj
de beweging van de mens vergelijkt met een of
ander dynamisch begrip, daar heeft hij dan ken
nelijk een boek over gelezen en dan gaat hij
allerlei wetten toepassen op de geschiedschrij
ving. Nou, dan duizelt het mij.
~lloe~ne~: Het zit vol met filosofische
beschouwingen en korte essays, over landbouw-
hervormingen en wat al niet.
Wiebes: Het is vaak zo dat hij een bepaald
boek ergens over heeft gelezen en dat vervolgens
in Oorlog en vrede gaat afkatten. Er komt nu
ook een verkorte Oorlog en vrede in vertaling
uit. De roman 1840. Die heeft al die zaken niet,
dat boek behelst meer het handelingsverloop.
Maar dat is tijdens zijn leven niet in Rusland
verschenen. Alleen de eerste hoofdstukken heb
ben wel eens in een tijdschrift gestaan: toen is
Tolstoj meteen aan die uitbreidingen begonnen.
We hebben ook ooit eens een boek gezien waar
in alle titels opgenomen waren die hij in die
tussentijd gelezen had — dat is een enorm aantal.
Het eind is nog niet in zicht, dat is wat we ons
moeten realiseren. Het komt weer terug boven
dien. Het komt nu eerst in print terug, ter cor
rectie. En dan komt het in drukproef en dan
moet je samen weer al die bladzijden door. Zes
tienhonderd pagina’s. Maar het komt wel af,
daar zijn we zeker van.
~eeBneuî: Jawel Ja.
Wiebes: Jawel.

Etnkefle vert~Uhn~en v~n
W~ebes en ~floeunen, sanien,

~ aHeeni of niet derden:

Vladimir Nsbokov Verzamelde verhalen. Deel i en 2,

De Bezige Bij 1996 (vertaling Yolanda Bloemen en Marja
Wiebes)
Daniil Charms Ik zat op het dak. Proza, toneel, gedichten,
dagboekaantekeningen, brieven, Atlas 5999 (Margriet Berg,
Yolanda Bloemen, Marja Wiebes en J.P. Hinrichs)
Varlam Sjalamov Berichten nit Kolyma, De Bezige Bij 2000

(vertaling Marja Wiebes en Yolanda Bloemen)
Henry Wadsworth Longfellow Het lied van Hiawatha, Van
Oorschot 2004 (vertaling uit het Engels door Marja Wiebes
en Margriet Berg)
Umberto Saba Voor de vogels en een vriend. Poëzie, proza en
brieven, verschijnt in 2005 bij Atlas (vertaling uit het Itali
aans door Yolanda Bloemen)
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