
seerde Couperus zie ik nog niet in aantocht. Als een Italiaan Couperus 

zou vertalen, zou hij dat misschien het best in het D'Annunzio-idioom 

kunnen doen, zou je zeggen. Dan blijft die decadente sfeer gehand-

haafd. Zouden wij D'Annunzio dan in Couperus-taal moeten over-

brengen? Zou dat niet een beetje mal overkomen? 

Dit lijkt extreem, maar iets dergelijks is met bijna alle literair proza 

het geval. De relatieve onvertaalbaarheid strekt zich eigenlijk uit over 

de hele literatuur. Een goede in een andere taal geschreven roman is 

niet alleen maar een Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans boek, het is 

geschreven in een idioom en een stijl die alleen die bepaalde auteur 

eigen zijn en als zodanig worden aangevoeld door zijn taalgenoten. Veel 

vertalers lappen dat aan hun laars omdat het onnederlands zou zijn. 

Ook de besten kunnen vaak geen equivalent in hun eigen taal vinden, 

ze moeten de stijl afvlakken, anders zouden ze de eigenaardigheden van 

de auteur omzetten in curiosa uit de eigen taal, zodat het resultaat pot-

sierlijk archaisch of plat of streekgebonden wordt. Als ik de goede Itali

aanse vertaling van een boek van mijzelf lees, lees ik een boek van een 

ander. Er is een ander aan het woord. 

Vertalen is behelpen. Wie absolute eisen van vertaalbaarheid stelt, 

moet tot de conclusie komen dat elk literair werk onvertaalbaar is en 

elke vertaling slecht. Maar vertalingen zijn nodig, en voor wie bereid is 

tot compromissen zijn de meeste literaire werken min of meer vertaal

baar. Voor de praktijk is alleen het schipperen bruikbaar, of om het 

fraaier te zeggen, het balanceren op het scherp van de snede. Het ver

schil tussen vertaalbaar en onvertaalbaar is uiteindelijk alleen gradueel. 

De conclusie is een paradox: elk boek is onvertaalbaar. Dus elk boek 

is vertaalbaar. 
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Wie is Edgar Lagardy? 

LUCIA HIEF FIER HAAR ARIA  in g-majeur aan; zij uitte een liefdesklacht, 

smeekte om vleugels. Emma had netzo, in een omhelzing, aan het leven 

willen ontstijgen. 

Als Emma Bovary op een avond de opera bezoekt en getuige is van 


