


Juryrapport Elly Jaffé Prijs 2012

 De Graaf van Montecristo, vertaald door Jan H. Mysjkin
In Franse intellectuele kringen is het lang bon ton geweest om zich smalend 
uit te laten over die goede brave rondborstige Alexandre. Hij had weliswaar 
spannende historische romans in een hels tempo neergepend en had ook in 
de literaire geschiedenis een plaatsje verdiend als auteur van het allereerste 
toneelstuk van de Franse romantiek, maar door zijn amusementswaarde werd 
hij nooit écht serieus genomen; en bovendien was bekend dat hij zich liet helpen 
door ghostwriters, want hoe kon hij ook anders dagdagelijks het beloofde wordt 
vervolgd honoreren van zijn feuilletons, waarop massa’s lezers stonden te wach-
ten die precies ook vooral omwille van Dumas’ feuilleton  de krant kochten?
  De laatste decennia kwam een kentering in dat smalend oordeel. De schrijver 
Dominique Fernandez prees de pittige en krachtige stijl van een romantische 
geest wars van pathetiek en sentimentalisme. De kritiek had oog voor de ver-
nuftige narratieve constructies van zijn romans, en Umberto Eco roemde onder 
meer De graaf van Montecristo die hij “un capolovoro della narrativitá” noemde, 
een meesterwerk van de vertelkunst. Eco probeerde zelf de tekst te vertalen, 
maar werd gehinderd door de lengte ervan. Hij gaf zijn Italiaanse versie op na 
vergeefse pogingen om de roman in te korten door onder meer herhalingen te 
verwijderen en oneffenheden weg te nemen. De tekst is namelijk zo opgebouwd 
dat zelfs die zogenaamde slordigheden wel degelijk deel uitmaken van de dui-
velse vertelkunst van Dumas. De meedogenloze wraak van de Graaf wordt akelig 
precies aangekondigd maar ook rekenkundig uitgesteld. Een integrale vertaling 
drong zich dus op.

 De jury weet het zeker: mocht de enthousiaste en uitbundige Alexandre 
Dumas de Nederlandse vertaling van zijn Comte de Monte-Cristo hebben gelezen, 
en mocht hij dan Jan Mysjkin hebben ontmoet, hij zou naar hem toe zijn gesneld 
met een uitbundig “Dans mes bras, mon ami!” 

 De jury huldigt niet alleen de vertaler van Dumas, maar prijst Jan H. Mysjkin 
tevens voor het traject dat hij achter de rug heeft. Hij vertaalde om en nabij 45 
moeilijk toegankelijke en bij een groot publiek vaak minder bekende (historische 
avant-garde) auteurs. Hij vertaalde niet alleen romans, essays en gedichten uit 
het Duits en Frans, maar zorgde samen met Pierre Gallissaires ook voor Franse 
vertalingen van Nederlandstalige poëzie (Faverey en Kouwenaar). Tevens pu-
bliceerde hij zelf een aantal dichtbundels. De afgelopen jaren legde hij zich ook 
toe op vertalingen uit en in het Roemeens. Zijn vertalingen uit het Frans tonen 
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een voorliefde voor de dadaïsten (Tzara, Picabia) en voor Franstalige Vlamingen 
(Rodenbach, Verhaeren). De rode draad in al deze vertalingen is een enorme 
taalrijkdom en soepelheid. De jury bekroont een vertaler die al dertig jaar trouw 
blijft aan zijn literaire smaak en die (op eigen initiatief) belangwekkende teksten 
uit het Europese cultuurgoed voor het Nederlandstalige publiek heeft ontsloten. 

 Dumas heeft dus geluk gehad om door een dergelijke vertaler te zijn uit-
verkoren, een vertaler die poëtisch elan en gedreven accuratesse subtiel weet te 
combineren. De vertaling van de Comte de Monte-Cristo is zo vaardig en gedreven 
dat de lezers 1164 pagina’s lang in de ban blijven van de turbulente avonturen 
van de graaf, tot de laatste bladzijde is omgedraaid. De verdiensten van de ver-
taler zijn enorm. Mysjkin brengt deze negentiende-eeuwse tekst op een verbluf-
fend zwierige en elegante manier tot leven. Zijn versie getuigt niet alleen van 
precisie, van inlevingsvermogen en narratologisch inzicht, maar is vooral een 
feest om te lezen omdat de vertaler blijk geeft van een magistrale beheersing van 
de meest uiteenlopende registers, van heerlijk ouderwets vertellend met wendin-
gen als: “waar we onze held hebben achtergelaten”, of “de kamer die we zo goed 
kennen”,  tot levendige dialogen; hij beheerst de zeemanstaal (met termen als  
marszeilen, bezaan, boegstag, schoten, brassen, vallen, geien, gordings), tovert 
uit een vergeten verleden allerlei verschillende oude namen voor rijtuigen uit zijn 
hoge hoed, gebruikt geloofwaardig archaïsch Nederlands in oude documenten 
en bezigt  verrijkende Zuid-Nederlandse uitdrukkingen zoals “de horzel in de 
nek” of “van naaldje tot draadje vertellen”. De jury genoot ook van halfvergeten 
woorden als kittelorigheid, weet nu dat een schip de haven binnenvalt en dat het 
gif rattenkruit op een -t eindigt. Kortom, deze vertaling is een bewonderenswaar-
dige prestatie, niet alleen vanwege het ogenschijnlijke gemak waarmee al die re-
gisters worden bespeeld en het vertaalplezier dat uit deze graaf van Montecristo 
spreekt, maar ook en misschien vooral omdat Jan H. Mysjkin een negentiende-
eeuwse tekst tot leven wekt  in een tegelijk klassieke en frisse hedendaagse taal.

 Met het volgende fragment wordt een tipje van de sluier van de vertaalkunst 
van Mysjkin gelicht. Het is een beschrijving van één van de vele personages van 
het boek, de stokoude Monsieur Noirtier de Villefort, die lijdt aan wat we van-
daag een locked-in syndroom noemen: de patiënt is zich perfect bewust van alles 
wat rondom hem gebeurt, maar lijkt comateus en kan alleen met zijn ogen com-
municeren. De tekst is typerend voor Dumas, die lange zinnen, adjectieven en 
herhalingen niet schuwt en de lezer als het ware de volle laag geeft. Hij beschrijft 
bewegende ogen in een wezenloos lichaam. Het gaat als volgt:

 ‘Aussi, dans cet œil noir du vieux Noirtier, surmonté d’un sourcil noir, 
tandis que toute la chevelure, qu’il portait longue et pendante sur les épaules, 
était blanche; dans cet œil, comme cela arrive pour tout organe de l’homme 
exercé aux dépens des autres organes, s’étaient concentrées toute l’activité, toute 
l’adresse, toute la force, toute l’intelligence répandues autrefois dans ce corps 
et dans cet esprit. Certes, le geste du bras, le son de la voix, l’attitude du corps 
manquaient, mais cet œil puissant suppléait à tout: il commandait avec les yeux; 
il remerciait avec les yeux; c’était un cadavre avec des yeux vivants, et rien n’était 
plus effrayant parfois que ce visage de marbre au haut duquel s’allumait une 
colère ou luisait une joie. [...] tout le bonheur du vieillard reposait en sa petite-
fille, et Valentine était parvenue, à force de dévouement, d’amour et de patience, 
à comprendre du regard toutes les pensées de Noirtier. À ce langage muet ou 
inintelligible pour tout autre, elle répondait avec toute sa voix, toute sa physio-
nomie, toute son âme, de sorte qu’il s’établissait des dialogues animés entre 
cette jeune fille et cette prétendue argile, à peu près redevenue poussière, et 
qui cependant était encore un homme d’un savoir immense, d’une pénétration 
inouïe et d’une volonté aussi puissante que peut l’être l’âme enfermée dans une 
matière par laquelle elle à perdu le pouvoir de se faire obéir’. 
 
 ‘Alle actie, behendigheid, kracht en intelligentie die vroeger over zijn lichaam 
en zijn geest waren verspreid, kwamen nu samen in Noirtiers zwarte ogen, over-
welfd door zwarte wenkrauwen die scherp afstaken tegen zijn over de schouders 
vallende, sneeuwwitte haren. Weliswaar ontbraken het gebaar van zijn arm, de 
klank van zijn stem en de houding van zijn lichaam, maar zijn machtige oog 
maakte alles goed, zoals dat wel vaker voorkomt wanneer een orgaan de gebreken 
van het andere moet compenseren. Hij kon bevelen en bedanken met zijn ogen. 
Kortom, hij was een lijk met levende ogen, en soms was het angstaanjagend om 
te zien hoe in dit marmeren gezicht woede fonkelde of blijdschap tintelde. [...] 
Zijn hele geluk berustte op Valentine, zijn kleindochter, die er door toewijding, 
liefde en geduld in geslaagd was Noirtiers gedachten in zijn ogen te lezen.  Op 
die stomme taal, voor geen ander te verstaan, antwoordde ze met haar stem, 
gelaatsuitdrukking en ziel, zodat er geanimeerde gesprekken werden gevoerd tus-
sen dit meisje en die klomp leem die bijna tot stof was teruggekeerd. En toch was 
die klomp leem nog altijd een man met een ontzaglijke kennis, een ongehoorde 
scherpzinnigheid en een wil zo machtig als een ziel maar kan zijn, die is gevan-
gen in de materie van waaruit ze niet langer gehoorzaamheid kan afdwingen.’
 De Nederlandse tekst respecteert de geest van het origineel, behoudt de 
gedurfde metaforen en uitdrukkingen en verlicht ongemerkt en waar nodig een 
schriftuur die te zwaar zou overkomen.
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 De jury was unaniem onder de indruk van het enthousiasmerende elan van 
deze vertaling. Door zijn veelzijdigheid, zijn compromisloosheid in de keuze van 
soms moeilijk toegankelijke teksten die hij in het Nederlands heeft ontsloten, 
vond de jury unaniem dat de vertaler, auteur,  dichter en fotograaf Jan H. Mysjkin 
de Elly Jaffé Prijs ruimschoots verdiende.
 
De jury
Désirée Schyns (voorzitter)
Guy Rooryck 
Mirjam de Veth
 

Juryrapport Elly Jaffé Stipendium 2012
 
 Het vertaalstipendium gaat naar Hester Tollenaar. Zij is de vijfde stipendium 
winnares en schaart zich daarmee in een rij vertalers voor wie het stipendium een 
stimulans was voor een geslaagde vertaalcarrière. 
Zij viel op met twee vertalingen uit het Frans in de Berberbibliotheek die in 2011 
werd opgericht door uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep op initiatief van 
Asis Aynan en Hester Tollenaar zelf. De jury vindt het lovenswaardig dat een be-
ginnend vertaalster een literaire reeks mee opzet. In deze bibliotheek verschijnen 
belangwekkende (Franstalige) teksten van auteurs met een berberachtergrond uit 
de Maghreb. De reeks startte met een roman van een van de belangrijkste schrij-
vers uit de Marokkaanse literatuurgeschiedenis, Mohammed Khaïr-Eddine Leven 
en legende van Agoun’chich. Het tweede deel in de bibliotheek wordt gevormd 
door De bottenzoekers van de Franstalige Algerijnse journalist en schrijver Tahar 
Djaout, die in 1993 als een van de eerste Algerijnse schrijvers ten prooi viel aan 
de haat van fundamentalisten. 

 De jury wil het stipendium verlenen voor de vertaling van deze samengebalde 
roman uit 1984 over de ontgoocheling in Algerije na 130 jaar koloniale overheer-
sing en een bloedige dekolonisatieoorlog. De vertaalster weet het ‘Frans als 
oorlogsbuit’ van de voormalige gekolonialiseerde schrijver Djaout vaardig en 
met veel kennis van zaken om te zetten. 
Zij schuwt bepaalde ingrepen niet om het soms overdadige Frans iets in te 
tomen en heeft een groot gevoel voor de lyriek van het landschap dat in De bot-
tenzoekers een belangrijke rol speelt. Les chercheurs d’os (een woordspeling in het 
Frans met ‘chercheurs d’or’, goudzoekers) is een roman over een jongen die met 

zijn broer op zoek gaat naar de overblijfselen van zijn overleden broer die tijdens 
de guerre d’Algérie (1954-1962) werd gedood. De jongen komt voor het eerst van 
zijn leven buiten zijn berberdorp en gaat gaandeweg twijfelen aan de zin van 
de expeditie. Traditie, natuur, moderniteit, kolonialisme, bevrijding, echt en vals 
heldendom, religieuze hypocrisie en fanatisme; het zijn grote thema’s die door 
Djaout losjes en als vanzelfsprekend met elkaar worden verbonden. Door alles 
heen schemert de dood en hoe de levenden die een plaats moeten geven.
 Hester Tollenaar rondde in 2009 de VertalersVakschool af en vertaalde naast 
Djaout en Khaïr-Eddine werk van Ondine Khayat en Anne Icart. Het viel de jury 
op met hoeveel toewijding ze over het vertalen van De bottenzoekers spreekt. 
Haar aanpak verraadt dat ze niet over een nacht ijs gaat, dat ze de literaire stijl 
hoe dan ook recht wil doen en niet gauw tevreden is. Ook waardeert de jury het 
dat ze onorthodox durft te zijn door bijvoorbeeld niet bij het begin van een boek 
te beginnen. Een citaat: “De bottenzoekers staat vol metaforen, vooral over de 
schroeiend hete zomers en de landschappen in Kabylië, waar de veertienjarige 
hoofdpersoon van het boek doorheen trekt tijdens zijn zoektocht naar de botten 
van zijn broer die is omgekomen in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. De 
genadeloze zon, het schitteren van de zee, de geluiden van insecten in de nacht: 
Tahar Djaout omschrijft het allemaal zo mooi dat ik bij het vertalen vaak het 
gevoel had dat ik iets kostbaars in handen had, iets waar ik heel liefdevol en met 
veel zorg mee om moest gaan. Pas de problème, aan liefde geen gebrek.” Dat 
laat het volgende fragment duidelijk zien:
 In de eerste alinea van deel II, hoofdstuk III worden door Djaout op evoceren-
de wijze twee werelden tegenover elkaar gezet. Vooruitgang versus traditie, winst 
versus verlies. De komst van de school in het dorp kondigt grote veranderingen 
aan en uiteindelijk leidt onderwijs en kennis tot een roep om rechtvaardigheid en 
opstand, waardoor de broer uiteindelijk de bergen intrekt om zich aan te sluiten 
bij het verzet tegen de Franse kolonisator, hetgeen zijn dood wordt.
 
 ‘La nouvelle de l’implantation de l’école arriva brutalement dans le village. 
J’étais dans les prés, enfoncé dans l’herbe jusqu’à la ceinture. Et je pensai à des 
chaises bien droites et à des cartables en cuir neuf. Les grandes personnes af-
firmaient que l’école allait transformer quantité de choses dans le comportement 
et le paysage mental des villageois. Je me mis alors, moi, à imaginer tout ce qui 
allait disparaître: les oiseaux et la tiède consistance de leur plumage, les nuages 
voyageurs et leurs formes éphémères et libres, le tronc noueux des arbres, la 
familiarité des troupeaux qu’on mène paître à l’aube. Je voyais à côté la nouvelle 
vie qui serait nôtre: les réserves de craie friable, la senteur végétal des papiers 
remplis d’images, un parler neuf qui déforme les lèvres et rend plus rugueux 
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le timbre de la voix. Matins géométriques de soleil déteint ou de pluies appri-
voisés ; finies les gambades sans valise à la poursuite de chèvres capricieuses! 
J’imaginais que le changement allait prendre brusquement place sur une mati-
née d’hiver figée dans l’éclat d’un soleil neutre. Les rouges-gorges, les alouettes, 
les grives ne s’enfuiraient plus lorsqu’on les approcherait: ils se contenteraient 
de s’incruster comme des oiseaux d’encre dans le livre pétrifié de la nature.
 
 ‘Het nieuws dat we een school kregen kwam voor het dorp als een donder-
slag bij heldere hemel. Ik zwierf over het land, tussen het gras dat tot mijn mid-
del kwam. Mijn gedachten dwaalden af naar stoelen met rechte leuningen en 
schooltassen van nieuw leer. De grote mensen zeiden dat er door de school van 
alles zou veranderen in het gedrag en het innerlijk landschap van de dorpelingen. 
Daardoor begon ik me voor te stellen wat er allemaal zou verdwijnen: de vogels 
met hun handwarme verendek, de voorbijtrekkende wolken met hun vluchtige 
en vrije vormen, de knoestige stammen van de bomen, de vertrouwdheid van de 
kuddes die bij het krieken van de dag naar de weide worden gebracht. Daarnaast 
zag ik ons nieuwe leven voor me: de voorraden brokkelig krijt, de houtachtige 
geur van bladzijden vol met plaatjes, een nieuwe taal die je lippen misvormt en 
je stemgeluid rauwer maakt. Strakomlijnde ochtenden met een kleurloze zon of 
tamme regen; zeker geen spontane koldersprongen meer om de wispelturige 
geiten op te jagen! Ik stelde me voor dat de verandering van het ene op het 
andere moment zou plaatsvinden op een winterochtend die was verstild in mat 
zonlicht. De roodborstjes, leeuweriken, musjes en lijsters zouden niet meer weg-
vliegen als je in de buurt kwam; ze zouden roerloos blijven zitten, als vogels van 
inkt in het bevroren boek van de natuur.’

  De vertaalster zet idiomatische uitdrukkingen in zoals ‘een donderslag bij 
heldere hemel’ voor ‘brutalement’ en ‘bij het krieken van de dag’ voor ‘l’aube’. 
Ze heeft een groot gevoel voor de poëzie van de brontekst zoals blijkt uit ‘hand-
warme verendek’ voor ‘la tiède consistance de leur plumage’ en ‘een winteroch-
tend verstild in mat zonlicht’ voor ‘une matinée d’hiver figée dans l’éclat d’un 
soleil neutre. ‘Door ‘vluchtige en vrije vormen’ te schrijven, schept ze bewust een 
alliteratie die de poëtische sfeer verhoogt. Voorts valt op dat de vertaalster een 
eigen visie op de tekst niet schuwt en durft te interpreteren. ‘La senteur végétale 
des papiers’ wordt bij haar concreter dan in het Frans: ‘de houtachtige geur van 
bladzijden’ waardoor er in het Nederlands ook een geur wordt opgeroepen. Ook 
bij ‘le timbre rugueux de la voix’ kiest de vertaalster voor een eigen coherente 
visie op het tactiele ‘rugueux’ waarbij ze kiest voor rauw, ‘rauque’, in plaats van 
een woordenboekvertaling als bijvoorbeeld ‘ruw’. In de laatste zin tenslotte is het 

‘se contenter de’ handig weggewerkt; het Franse werkwoord ‘s’incruster’ is ele-
gant vertaald met ‘roerloos blijven zitten’ en het versteende boek uit het Frans, 
‘livre pétrifié’, is een ‘bevroren boek’ geworden, waarschijnlijk naar analogie met 
bevroren beelden.

 De jury wil een beginnend vertaalster van harte aanmoedigen die belangwek-
kende auteurs vertaalt, die in staat is om zich in te tomen, maar die het ook 
aandurft om een brontekst te transformeren terwijl ze tegelijkertijd helemaal ten 
dienste blijft aan diezelfde brontekst. We hopen dan ook in de toekomst nog veel 
te horen van deze veelbelovende vertaalster.  
 
De jury
Désirée Schyns (voorzitter)
Guy Rooryck 
Mirjam de Veth 
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