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Carson breekt
met de regels
Wie met de regels breekt, treft verrassing.

De Canadese schrijfster Anne Carson

versmelt prozaverhalen en gedichten in

Rood – twee romans in verzen. Haar

buitenissige aanpak leidde tot een

onstuimig relaas dat bezinning afdwingt.

De bloedkleurige Nederlandse editie ligt

sinds afgelopen najaar in de winkel.

Pauliene Kruithof

W
at is de grens
tussen proza en
poëzie? Beiden
kunnen een ver-

haal vertellen, de muzikale kant van
taal uitlichten en diepgang creëren
met vergelijkingen. Zelfs de vorm
lijkt soms verwarrend veel op elkaar.

In de klassieke oudheid vielen
vertellingen en dichtkunst veelal
samen. Geschiedenissen, legenden
en mythen – zoals de Odyssee of Aeneis
– werden opgetekend in een verhe-
ven stijl met een vast metrum en
gelijkmatige regellengte. Expressieve
verzen over liefde of treurnis – bij-
voorbeeld die van Palladas of Catul-
lus – bevatten samenhangende
bevindingen in gewone taal.

Eeuwen later boeien deze werken
nog steeds. Zo verscheen onlangs
een nieuwe Nederlandse versie van
Ovidius’ (43 v. Chr-17 na Chr) om-
vangrijke eposMetamorphoses (In de
Knipscheer, € 39,50), waarin diverse
personages een gedaanteverwisse-
ling ondergaan. Vertaler Harrie
Geelen (1939) heeft vakkundig de
oorspronkelijke hexameter behou-
den terwijl hij soepele taal opdient
en de tekst toegankelijker maakt
door het invoegen van witregels. Het
boek geeft een pakkend inkijkje in
de klassieke cultuur.

Eindrijm
Ten tijde van de middeleeuwen wasTen tijde van de middeleeuwen was
er qua literaire vormen niet zo veel
veranderd inWest-Europa. Epische
verhalen - zoals Van den vos Reynaerde -
verschenen nog steeds in plechtige
strakke vorm, en gevoelvolle verzen
(denk aan de hoofse lyriek) beston-
den nog steeds uit alledaagse zins-
snedes. Wel was aandacht voor eind-
rijm ontstaan. In de gouden eeuw

voerde dit samengaan van verhalen
en dichten nog steeds de boventoon.

Joost van den Vondel (1587-1679),
een van de grootste schrijvers van de
Nederlandse geschiedenis, maakte in
die tijd furore. Zijn meesterwerk
Lucifer voert als toneelstuk de opstand
van de engelen in de hemel op. Marij-
ke Meijer Drees heeft het recentelijk
hertaald naar modern Nederlands
(Kleine Uil, € 18,50) waarbij de hoog-
dravende stijl is behouden, maar de
versvorm van alexandrijnen met
gepaard eindrijm verloren is gegaan.
Het verhaal over de strijd tussen goed
en kwaad is nog erg actueel.

Splitsing
Pas in de laatste eeuwen ontstond dePas in de laatste eeuwen ontstond de
splitsing tussen de vrije romans en
complexe gedichten die wij nu ken-
nen. De gelauwerde Canadese classi-
cus, essayist en dichteres Anne Car-
son (1950) tornt hieraan door twee
romans in verzen te schrijven: Auto-
biografie van Rood (1998) en het vervolg
Rood doc> (2013).

Hierin herschept ze de klassieke
mythe van het monster Gerion en de
held Herakles, op basis van teksten
van de oud-Griekse dichter Stesícho-
rus. Later beleeft (de nu afgekorte) G
van alles met de vriendschappelijke
Ida en Sad but Great. De toch al rau-
we geschiedenis schuurt extra door-
dat Carson de personages naar het
heden transporteert en moderne
standpunten becommentarieert.

Het geheel is verhalend van toon,
maar de ingedikte stijl en gelaagde
opzet maken het ietwat cryptisch. De
toegevoegde uitleg over de bedoelin-
gen is verhelderend, en Marijke
Emeis’ snedige vertaalwerk geeft het
geheel natuurlijke cadans. Rood is een
traktatie voor diepgravende lezers.
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In de klassieke
oudheid was
het normaal
dat vertellin-
gen en dicht-
kunst samen-
vielen. Anne
Carson pakt
die traditie
weer op.
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