
D
e Engelsen hebben rare
eetgewoontes. Daar kun je
van houden. Ik heb zelf

een speciale affiniteit voor fine
English cuisine ontwikkeld toen
ik in mijn puberteit in Chester for
tea (vertaling: ‘als avondeten’)
chili met chips kreeg voorgescho-
teld (chips zijn geen chips, maar
frites). Die affiniteit werd liefde
toen ik de volgende ochtend

crisps bij mijn sandwiches for
brekkies kreeg (crisps zijn chips).
Ik moest er nog van groeien, zul-
len we maar zeggen.

Die eetgewoontes leveren nu
soms lastige vertaalproblemen op.

Zo heb ik recent het verhaal
‘Swarm’ van Stuart Evers vertaald
waarin een vader zijn volwassen
zoon elke zondag weer een shep-
herd’s pie voorzet. Een shepherd’s
pie is een ovenschotel van aardap-
pelpuree en gehakt en een klassie-
ker uit de Engelse keuken – of het
schoolvoorbeeld van een fantasie-
loos gerecht. Je zou de shepherd’s
pie onvertaald kunnen laten, want
zoiets kennen we hier niet, maar
dan verandert, in elk geval voor
mijn gevoel, de absolute treurig-
heid van het gegeven in iets exo-
tisch. De zoon die elke zondag op
bezoek gaat bij zijn vader en elke
zondag weer dezelfde laffe prak
van restjes krijgt voorgezet, wordt
opeens iets typically English. Om
iets van de gevoelswaarde over te
brengen is de shepherd’s pie
daarom in vertaling een jacht-
schotel geworden. Het lijkt erop,
maar het is niet helemaal het-
zelfde. 

Daarna vertaalde ik Kerstdagen
van Jeanette Winterson, waarin
ook twaalf recepten zijn opgeno-
men. Daarin waren de vertaalpro-
blemen nauwelijks te overzien.
Want moet je nou uitleggen dat
mincemeat voor mince pies niks
met gehakt te maken heeft? En
dat custard in Engeland over het
algemeen een iets andere verschij-
ningsvorm heeft dan de saus die
wij als custard omschrijven? (Het
lijkt op vla.) En weet de gemid-
delde Nederlander wat een trifle

is? (Nee dus. Op de radio slaagde
een recensente van het boek erin
trifle als ‘triffel’  uit te spreken.
Ze had geen idee waarover ze het
had.)

Maar de overtreffende trap is
natuurlijk in de Amerikaanse lite-
ratuur te vinden. In The Idiot van
Elif Batuman, dat ik nu vertaal,
wordt turducken bereid. De moe-
der van de vertelster is immigrant
en het bereiden van turducken
geldt, zo interpreteer ik het ten-
minste, als het toppunt van inte-
gratie. Ik had nog nooit van
turducken gehoord. Het blijkt een
kalkoen die is gevuld met een
eend die is gevuld met een kip.
Hoe moet ik turducken nou verta-
len? Moet ik het vertalen? Moet
ik een verklaring toevoegen? Eten
ze er chips bij? En zijn chips in
Amerikaans Engels nou chips of
frites?

ARTHUR WEVERS
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De lidwoorden 
van Alberts

D
raai er nu maar eens een
punt aan. Boven de twee-
honderd bladzijden raakt

mijn geduld op bij een roman. De
meeste  zijn te dik en langdradig.
Dat krijg je als je als lezer bent op-
gevoed door Nescio, Elsschot en
Alberts, allemaal vrij van dikdoe-
nerij. Alberts is de minst bekende
van dit drietal, maar nu is er als
daad van eenvoudige rechtvaardig-
heid een biografie verschenen,
Leven op de rand, geschreven door
Graa Boomsma. Alberts kwam
onder meer aan de kost als ambte-
naar met als taak redevoeringen
van de minister van Overzeese Ge-
biedsdelen zodanig in te korten dat
ze goedkoper konden worden over-
geseind naar Batavia. ‘Maar wat
moest er uit? Het was tenslotte al-
lemaal even belangrijk. Uiteinde-
lijk heb ik voorgesteld de
lidwoorden te schrappen. Friede-
ricy (chef van Alberts) keek ern-
stig, barstte toen in een van zijn
schaterlachen uit en zei: “Dat zal je
waarachtig nog niet meevallen”, en
zo was het.’

Hij is ook redacteur geweest
van De Groene en de journalistiek
is een leerschool voor bondig
schrijven. Verder zal het een kwes-
tie van karakter zijn geweest. Al-
berts was een bescheiden, beleefde
man en hij viel de wereld dus niet
lastig met dikke pillen. Zijn be-
roemdste boek, De vergaderzaal, is
vijftig bladzijden. Hij leidde een
weinig spectaculair leven en
maakte het zijn biograaf moeilijk
om daar een interessant verhaal
van te maken. De biografie is een
tikje saai, totdat Boomsma begint
aan de behandeling van het werk,
met veel citaten uit recensies en in-
terviews. In 1975 kreeg Alberts de
Constantijn Huijgensprijs voor zijn
hele oeuvre. Nadat vele sprekers
hem waren voorgegaan, kreeg hij
gelegenheid om een dankwoord uit
te spreken. Hij wilde zeggen dat hij
het niet lang zou maken, maar in
zijn zenuwen versprak hij zich: “Ik
zal het niet lang meer maken.” Hij
had nog twintig jaar te gaan. Zo’n
man dus: let maar niet op mij, ik
ben er eigenlijk niet. Zo’n oeuvre
ook. Voor schrijvers verplicht.

MARTIN SCHOUTEN
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Absolute treurigheid in een exotische verpakking

Trifle

En zo ben ik schrijfster geworden
door INGRID HOOGERVORST

‘E
en anoniem briefje
vertelt vaak de waar-
heid,’ schreef Colette
in 1936 in een terug-
blik op haar eerste

huwelijk, met ‘meneer Willy’. Ze
is twintig, trekt een mooie jas aan,
vlecht een nieuw lint door haar
haren en neemt een huurrijtuig
naar een zeker adres, waar de
waarheid niet op haar ligt te wach-
ten in bed, maar staat gebogen over
– jawel – een kasboek. ‘De twee
geliefden keken stomverbaasd naar
het bleke provinciaalse meisje dat
daar stond, met haar lange haar-
vlecht langs de hals en krulletjes
op het voorhoofd.’ Was ze bang?
Nee, bang was ze niet. Hoewel
haar rivale een schaar in haar hand
hield en wachtte op een woord of
gebaar om haar aan te vliegen. Aan
de affaires van haar man hield ze
een (bijna) dodelijk ziekte over. 

Meneer Willy was de flamboy-
ante, dertien jaar oudere kunstcriti-
cus en toneelschrijver Henry
Gauthier-Villars, met wie Colette
in Parijs ging wonen. Onder zijn
hoede begon ze muziekrecensies te
schrijven en maakte ze haar entree
in literaire kringen. Het kasboek
was een leidmotief. ‘Toen we zo’n
anderhalf jaar getrouwd waren, zei
meneer Willy tegen me: je zou
eens wat herinneringen aan de la-
gere school op papier moeten zet-
ten. Schuw vooral pikante details
niet. Misschien kan ik er iets
mee… We zitten krap.’ Die laatste
zin doet het hem. 

Colette begint te schrijven over
haar kinderjaren. Als ze klaar is,
overhandigt ze hem haar teksten. 

‘Hij ging er vluchtig doorheen
en stopte de schriftjes weg in een
la. Ik heb me vergist, zei hij, hier
kan ik niets mee.’ Wat ze naar
eigen zeggen niet erg vindt, ze
houdt eigenlijk niet van schrijven.
Haar hele leven zal ze volhouden
dat ze nooit schrijfambities heeft
gehad, aldus Kiki Coumans in haar
uitstekende inleiding bij de geko-
zen en door haar vertaalde teksten
van Colette. Ze verschenen onder
de titel De eerste keer dat ik mijn
hoed verloor. ‘Machtige Willy’ ziet
twee jaar later zijn vergissing in,
hij vindt de verhalen bij toeval
terug, bladert ze door, Claudine à
l’école… Dat klinkt helemaal niet
slecht! ‘Hij graaide de schriften bij
elkaar, greep naar zijn breedge-
rande hoed en rende naar een uit-
gever. En zo ben ik schrijfster
geworden,’ voegde Colette er laco-
niek aan toe. 

Die relativering, waarbij ze zich
toch niet kleiner maakt dan ze is,
typeren deze markante memoires.
Intelligent, scherp, gedetailleerd.

Een zelfportret in verhalen. Mooier
kun je het niet krijgen. De beschrij-
vingen van het vrijgevochten
meisje Claudine sloegen meteen
aan bij het publiek, al liep het
‘schrijfster worden’ enige vertra-
ging op. Willy publiceerde het eer-
ste deel van de Claudine-reeks
onder zijn eigen naam. Welja, zo
ging dat in 1900! Achter haar rug
verkocht hij ook de rechten. 

N
a tien jaar huwelijk besluit
Colette te scheiden en nooit
meer afhankelijk te zijn van

een man. Om geld te verdienen
gaat ze bij het toneel als mime-
speelster. Aangezien de status van
een variétéartieste destijds weinig
verschilde van die van een prosti-
tuee, schrijft Coumans, was ze niet
meer welkom in de literaire salons.
Dat ze desondanks uitgroeide tot
een van de grootste vrouwelijke
schrijvers van Frankrijk, mag een
wonder heten. Het kasboek blijft
een leidmotief. In haar leven en in
haar werk. Kijk maar eens hoe
vaak er over geld wordt gesproken
in haar bekendste roman Chéri
(1920), die in 2009 bedwelmend
mooi werd verfilmd door Stephen
Frears met Michelle Pfeiffer in de
hoofdrol. 

Het is een loflied op de liefde

van de beeldschone 49-jarige cour-
tisane voor een jonge man – de
schrijfster wist waar ze het over
had, ze was er een tijdje vandoor
gegaan met de zestienjarige zoon
van haar tweede echtgenoot. In de
roman draait alles om geld. Geld
en liefde. In het trage gekeuvel van
de personages duiken telkens weer
die twee goden op. De eerste be-
paalt het begin en het slotakkoord
van de tweede. 

Ze heeft een unieke, zintuig-
lijke stijl en serveert haar herinne-
ringen met zelfspot. Daarachter
verstopt ze haar kwetsbaarheid.
Milde spot. Sans rancune. Niet
nodig ook. Het buitenmeisje uit de
Bourgogne dat ontsnapte naar Pa-
rijs, een schrijver nodig had om
haar talent te ontdekken en zich
vervolgens met flair omhoog knok-
te naar onafhankelijkheid en vrij-
heid, groeide uit tot ‘een écht groot
schrijver’ (Simone de Beauvoir).
Dat ze de moed had burgerlijke
conventies aan haar laars te lappen,
dankte ze naar eigen zeggen aan
haar moeder Sido, die haar dochter

leerde haar intuïtie te volgen en
zich nergens voor te schamen. 

Colette ontketende menig
schandaal, bijvoorbeeld door met
ontblote borst op te treden of een
vrouwelijke geliefde op de mond te
kussen in de Moulin Rouge. Haar
scandaleuze liefdesleven heeft haar
literaire reputatie jammer genoeg
overschaduwd. Ze liet een buiten-
gewoon oeuvre na, dat nauwelijks
meer wordt gelezen, maar zich kan
meten met dat van Marcel Proust.
De grote Franse meester bewon-
derde haar ‘immense talent’. Hun
poëtische stijl, themakeuze en
scherpe observatievermogen verto-
nen gelijkenissen. Beide auteurs uit
de belle epoque kenden elkaar:
‘Toen ik een heel jonge vrouw was,
was hij een erg mooie jonge man.’
In een van de verhalen beschrijft ze
hun laatste ontmoeting, Proust is
dan al erg ziek. ‘Met zijn hoge
hoed naar achteren en een grote
haarlok over zijn voorhoofd zag hij
er plechtig en slordig uit als een
dronken bruidsjongen.’ 

Z
o ben ik schrijfster gewor-
den. Er is een opvallende ge-
lijkenis en het toeval wil dat

de een sterft wanneer de ander be-
gint. In 1954. Edna O’Brien trouwt
met de Ierse dichter Ernest Gébler.
Ze is dan 24 jaar. Ook een buiten-
meisje dat ontsnapt. Eerst naar Du-
blin, dan naar Londen, waar ze
zich vestigt met haar echtgenoot.
Meteen na hun komst begint ze te
schrijven aan haar jeugdherinnerin-
gen, wat leidt tot haar geruchtma-
kende debuutroman uit 1960, The
Country Girls (De buitenmeisjes).
De openhartige beschrijving van
vrouwelijke seksualiteit, van een
kinderverliefdheid op een boeren-
knecht tot de strenge nonnen van
de kostschool, maakten het boek
destijds tot een groot succes. 

Het is natuurlijk geen toeval dat
de titel van haar memoires Country
Girl (Een buitenmeisje) uit 2012
reminiscenties oproept aan haar de-
buutroman. In Londen komt
O’Brien in haar huwelijk met Gé-
bler in een nog strenger regime van
straf en isolement terecht dan op de
Ierse kostschool. Als hij haar
roman heeft gelezen, zegt hij: ‘Je
kan schrijven, en dat vergeef ik je
nooit.’ Zijn jaloezie neemt groteske
vormen aan. Toch schrijft ze door.
Twee jaar na haar debuut verschijnt
de vervolgroman The Lonely Girl.
Na haar literaire doorbraak volgt
een moeizame echtscheiding en
een nog moeizamere strijd om de
voogdij van hun twee zoons.

De roodharige Ierse dolly girl
wordt een van de beroemde ge-
zichten in Londens ‘swinging six-
ties’. In haar terugblik, vijftig jaar
later, is ze mild: ‘Door het boek te

schrijven had ik de grond onder
zijn voeten weggeslagen, leek het
wel. Zijn gevoel voor eigenwaarde
was door mij ondermijnd, dus gaf
ik hem eigenlijk geen ongelijk. In
de zes jaar van ons samenzijn,
waarin ik zo braaf de dwaze lite-
raire Bessie Turf had belichaamd,
was er iets in mij veranderd, daar
had hij een belangrijke rol bij ge-
speeld, en nu was ik klaar om uit te
vliegen.’ Ze is de belangrijkste nog
levende Ierse schrijfster; in 2015
verscheen het voortreffelijke The
Little Red Chairs (De rode stoeltjes). 

In eigen land verguisd en be-
wonderd vanwege de openhartige
manier waarop ze in haar debuut
over liefde en overspel schrijft, en
thuis in gevecht met de kwaadaar-
dige naijver van een echtgenoot.
De memoires van O’Brien tonen
de lange weg die een moedige,
mooie en soms hulpeloze vrouw
moet gaan van onderdrukking naar

creatieve vrijheid. In een reactie op
Country Girl schreef Philip Roth:
‘Alleen Colette is haar gelijke in de
studie van de moeilijkheden waar-
mee een onafhankelijke vrouw ge-
confronteerd wordt.’ 

D
e ontboezemingen van
beide vrouwelijke auteurs
stemmen tot nadenken over

onze eigen grootste vrouwelijke
auteur. Toen Colette al zo’n vijftien
boeken had geschreven, werd
Hella S. Haasse geboren – in 1918.
Ze trouwde met een jurist die haar
na hun huwelijk verbood te acte-
ren. Hij wilde niet dat zijn vrouw
op de televisie verscheen of veel in
de openbaarheid trad; dat zou zijn
carrière in de weg kunnen staan.
‘Hij koesterde literaire ambities,
maar zijn vrouw had het talent,’
concludeerde Margot Dijkgraaf in
Spiegelbeeld en schaduwspel (2014),
dat is gebaseerd op tientallen ge-

sprekken die ze met de schrijfster
voerde. 

In haar boek onthulde ze de
strijd die Haasse binnen haar huwe-
lijk heeft moeten leveren om haar
literaire creativiteit te ontwikkelen.
Onthutsend. Ze werd ‘voortdurend
gedwarsboomd’ in wat ze wilde,
maar verliet haar post niet. Liever
transformeerde de schrijfster het
huwelijk als gouden kooi die de
zelfontplooiing van de vrouw in de
weg staat tot literair thema. ‘In
haar hele oeuvre vind je verwijzin-
gen naar en beelden van gevangen-
schap, onvrijheid, gekooid zijn, in
alle mogelijke vormen.’ 

Als een ware Sisyfus rolde Co-
lette de steen een berg op om hem
vervolgens weer naar beneden te
zien rollen. O’Brien nam hem over
en slaagde erin hem een centimeter
of wat hoger uit te laten komen.
Ook Haasse droeg haar steentje bij.
Welja! De strijd van vrouwen om
vrij te zijn en mee te spelen in de
culturele arena kan behoorlijk
grimmig zijn. 

Ik ga je iets vertellen dat tussen
ons moet blijven. In 2003 goot ik
mijn jeugdherinneringen in een
roman met de titel Woede. Zo ben
ik schrijfster geworden. 

Mijn debuutroman haalde be-
duidend hogere oplagecijfers dan
alle boeken van mijn toenmalige
echtgenoot bij elkaar. Dat zal hem
nijdig hebben gemaakt. Ik kan het
me voorstellen. Na de verschijning
van mijn tweede en derde roman
was hij het zat. Hij zei: “Ik zit niet
te wachten op een vrouw die

schrijft.” Zijn woorden. En andere
woorden. Ik schreef ze op. Ik brak
met onze intimiteit. Details die
meestal onbesproken blijven, gaf
ik prijs. Ik doorbrak een taboe, was
indiscreet. Mijn huwelijk, mijn
verdriet. Het werd een boek over
liefde (en geen liefde) en scheiding
van een boze man die niet meer
met mij wenste te communiceren -
Privédomein, 2014. 

Wraakoefening! Alleen manne-
lijke critici reageerden furieus. Ge-
voelige snaar. Het zou ze zomaar
zelf kunnen overkomen, een vrouw
die schrijft. Nu geef ik toe. Als ik
vijftig jaar had gewacht, was de te-
rugblik vast ook milder en relative-
render uitgevallen. Maar voor spot
en ironie had ik geen tijd. Het gaat
vast al beter, maar deze oorlog tus-
sen mannen en vrouwen zal nog tot
na mijn dood voortduren. Volgens
de statistieken heb ik misschien
nog een jaar of dertig te leven, dus
je begrijpt dat ik de waarheid met-
een op wilde schrijven. Voor ik
hem zou vergeten. 

Colette 

De eerste
keer dat ik
mijn hoed 
verloor
Vertaling Kiki
Coumans
De Arbeiders-
pers, € 26,99

Colette, rêve d’Egypte (1907).

‘Je kan 
schrijven, 
en dat vergeef
ik je nooit’ 


