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Gérard de Nerval: Reis naar de Oriënt.
Vert. Hannie Vermeer-Pardoen. Van Gennep, Amsterdam. ISBN 9789461640581;
550 blz. 29,90
De vertaling van deze Franse klassieker liet 160 jaar op zich wachten,
maar nu kunnen ook Nederlanders
genieten van de schrijvende aartsavonturier De Nerval (1808-1855),
die een schilderachtig verslag
schreef van een reis die in Parijs begon en eindigde in Istanbul.
Amy Walman: De inzending. (The submission) Vert. Thera Idema. Contact, Amsterdam. ISBN 9789025437558; 412 blz.
24,95
Wie heeft recht op rouw over 9/11,
en wie niet? Die vraag wist de New
Yorkse journaliste Waldman in deze
positief ontvangen roman succesvol
onder de aandacht te brengen. Tien
jaar na de aanslagen looft New York
een prijsvraag uit voor een monument op Ground Zero. Als het winnende ontwerp gemaakt blijkt door
een moslim, windt iedereen zich
daar over op en raakt de jury zwaar
verdeeld.
Joan Sales: Ongewisse glorie. De wind
van de nacht. Vertaling en nawoord
Adri Boon. Menken Kasander & Wigman,
Amsterdam. ISBN 9789074622738; 632
blz. en 275 blz. samen 49,50
Als jongere zoek je een moment van
glorie, schrijft Sales (1912-1983) in
het voorwoord van deze Spaanse
klassieker. Voor zijn generatie was
dat de Burgeroorlog. In ‘Ongewisse
glorie’ en het vervolg ‘De wind in
de nacht’ volgt hij vier jonge mensen op zoek naar houvast in een
door geweld verscheurde wereld.
Onder Franco verscheen het boek
anno 1956 in zeer verkorte vorm.
Later (eerst in Frankrijk, later in
Spanje) werd het steeds dikker: Sales voegde steeds stukken toe.
Morten Ramsland: Sumobroers. Vert.
Gerard Cruys. Arbeiderspers, Amsterdam. ISBN 9789029578462; 220 blz.
19,95
Lars is elf en woont in een niet zo
vrolijke buitenwijk van een Deens
stadje. Met zijn vader gaat het niet
goed. Zijn moeder wordt daar boos
om: “Hoeveel weeg je? Honderdtwintig? Honderddertig?” En de jongens in de buurt zijn ook geen softies. Aardige roman van de Deen
Ramsland (1971), die al naam maakte met de roman ‘Hondenkop’.
Alberto Moravia: De minachting. Vert.
Marieke van Laake. Wereldbibliotheek,
Amsterdam. ISBN 9789028424395; 254
blz. 22,50
Het lijkt alleszins de moeite geweest deze Italiaanse roman uit
1954 te vertalen. Alleen al om Moravia’s vloeiende zinnen, maar ook
om de manier waarop de bekende
Italiaanse auteur beschrijft hoe een
man ontdekt dat zijn vrouw niet
meer van hem houdt. “‘Dus je belooft me dat je me niet meer zult
aanraken? ‘Ik beloof het.’”
Anna Seghers: Het zevende kruis. (Das
siebte Kreuz) Vert. Nico Drost/ Elly Schippers. Van Gennep, Amsterdam. ISBN
9789461640307; 389 blz. 19,90.
Duitse klassieker over zeven mannen die uit een concentrateikamp
ontsnappen; zes ervan worden gepakt door de kampcommandant.
“Hij dacht nuchter: Wallau en
Füllgtrabe en ik redden het. Wij
driën zijn de besten.” De vertaling
werd grondig herzien.
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