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Transliefen transleed 

W A A R W E R D O P R E C H T E R  trouw ter wereld ooit gevonden dan tussen 

taler en tekst? Waar hechter lief, waar dieper leed? De transtaler is een 

romanticus, als het goed is. De tekst is zijn lief, de tekst is zijn vijand. 

Hij moet hem veroveren, zijn weerstand breken. Onstuimigheid en 

onbesuisdheid zijn daarvoor onmisbare eigenschappen, vooral als het 

om zogenoemde onvertaalbare teksten gaat. Denken is minder dan 

doen. 

Mijn grote liefde diende zich in 1991 aan: wat een passie! Wat een 

leed! En wat een genot! Het slechts dertigduizend woorden tellende 

werkje heette Retablo en was van de hand van de Siciliaan Vincenzo 

Console* Onze verhouding duurde zeven maanden, ruim tweehonderd 

dagen. Het was een vechtrelatie. Op de Nederlandse achterflap van 

mijn geliefde staat: 'Retabel is een lofzang op de liefde in al haar vormen, 

zowel de meest hoofse als de meest aardse, die geen enkele lezer onbe-

roerd zal laten.' En zo is het. 

Een monnik doet in het eerste deel van het drieluik verslag van zijn 

noodlottige liefde voor een jong meisje, Rosalia: hij ontmoet haar, 

brengt de nacht met haar door, verliest zijn kuisheid, vlucht uit zijn 

klooster, zoekt haar in heel Sicilie - dit alles in de achttiende eeuw - en 

vindt haar niet. Zij is zijn lief en leed, zij is giftig en zoet, zij geeft hem 

liefde en neemt zijn kloosterleven. 

Monter begon ik aan bladzijde een. De eerste alinea was een lof- en 

klaagzang op het eerste deel van de meisjesnaam Rosalia (ook de 

beschermheilige van Palermo, een belangrijk detail): 'Rosa che ha ine

briate, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha rdso, il mio 

cervello s'e mangiato.'U  hoort het goed: het ritme van de litanie. En 

door gaat het met een hele reeks planten die een ding gemeen bleken te 

hebben: ze zijn alle lid van de giftige familie der nachtschaden. 

Alinea twee: een litanie op het tweede deel van de naam Rosalia. Een 

* In 1987 uitgegeven door Sellerio, Palermo. De vertaling verscheen in 1992 bij 

Wereldbibliotheek, Amsterdam. 
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