
VARENKRULLEN f
Waar zijn varenkrullen een lekkernij In Japan In Estland fl 0m t 1
Langgeleden in Ierland ii

Ifc zeg Japan omdat als ik aan dat lekkere spul denk ik aan mijn Jr tA
vriend Toraiwa denk en hoe hij me verraste met zijn vraag naar W
de erotiek Hij zei dat die in poëzie thuishoorde en dat hij er meer Jto J VMi
van wilde jnÊÈLsSt J JÉmJ

S i l
Zie hier dan Toraiwa geplooid naar binnen gestulpt lekker wS SSSSSSESSSSSSêSSBSSSk
mals in een dampend mandje alleen voorjou ÊÊ SSBnÊK uSSSSBS Ik

DISTRICT EN CIRCLE jfl g g fflJjfflfflKHSeamusHeaney Meulenhoff nH TC g M M
originele titel District and Circl e U7blz 19 95 ffil

Wanneer het over vertalen gaat is poëzie een moeilijk lief M mro 9
Enerzijds zorgt het omzetten in een andere taal ervoor dat de BBWBBrofflBBmBlff HlSiBfflB H
dichter groter bereik krijgt anderzijds gaat er meer nog dan in BSBB8BWBB8WSaBnmBRBWB
proza wel eens wat verloren inde taalslag De vertaler herschept HlliJlinlWBBHfflWlfllaiTlHBlSI
het gedicht en het hangt van zijn fijngevoeligheid qua taaien JBBHBBmfilfHBMHBiiiPiiiSiilflM
inhoud af of auteur en publiek daarmee kunnen leven tPBHSliiHaiBSiBBiBilHiifBJPffiinTiH
Niet anders is het met de vertaling van Seamus Heaneys District Mpijajjjjajjjgjujjji gjjgjjjjijyjj

en Cirde Heaney wiens werk gekenmerkt wordt door liefdevolle mjjj j j
aandacht voor het aardse en een vakkundig afgewogen taal
behandeling won in 1995 voor zijn werk de Nobelprijs Literatuur l IJVli Ali J UIH JTIMI Jfl
District en Cirde zijn meest recente bundel wordt nu algezien als a j iiii ti aai w y i i WBiaiBai
een iconisch werk De bundel en het titelgedicht zijn vernoemd MSBiiBMjjSMBffl
naar de twee Londense metrolijnen waar in 2005 terroristische KBMllSBHMGSiHlHMHniHBi
aanslagen gepleegd werden Ze vormen een poort naar het gm g Mg g Q gKR H
ondergrondse dat op verschillende plekken in de bundel de kop n mg ra rau Kj g n
opsteekt Districten Cirde is echter verre van een geëngageerde jg3ffiQ ng n n g
of anekdotische bundel Eerder worden verschillende thema s Q gj g ra g S ffl
compositorisch aan elkaar geweven tot een fijnmazig web De H ffl M
allusie is aanwezig betekenissen zijn gelaagd maar dat alles blijft w Rn Sg
impliciet en ondergeschikt aan de enorme taaikracht en de Q ffi Q
inwendige suggestiviteit van de bundel Heaney gaat in gesprek R
met de literatuur soms door een letterlijke vertaling op te nemen
soms gevaarlijk tussen de lijnen
Vertalen blijkt meer dan een meesterproef Niet alleen schrijft IIIWM i i JlMI IJ J tJIJIII

Heaney in een overvloedig Iers de meeste beelden dragen ook JBBTSHEnt KB BHSnCBH RnWólSBRl
intertekstuele verwijzingen in zich waarvoor grote literaire lmtStmSK ntmfÊlifwnSlnwSKlffSi
bagage nodig is HanzMirck probeerde het al eens in 2010 maar HfVniRnmfflWnniriS rlnV n
faalde glansloos door een combinatie van overdreven tijdsdruk en PMliisffil MliFPVVVJPff Plnl
het ontbreken van een redacteur Ironisch is dat Onno Kosters BÉffiriHRlHVM in fflSsilHf liffll
destijds zijn grootste criticaster ditmaal de vertaling op zich lÉRHliiBTfflHRMiMilnHPliIPliPI
neemt samen met Han van derVegt Van der Vegts modern lflti H IHJM
epische kunde vult Kosters geanalyseerde lezing aan en levert jij liSiSHIliidil UiSISiSISMiiSiliUi3ilfll
krachtige herschapen verzen i ii s van cassk IU99I
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