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ACHTERPAGINA VRIJDAG 23 APRIL 1993 

. NR C Fltt¥1J-~ds 6/tJel 

De ontbiekende brief van Nabokov \ 

Onlangs verschenen onder de titel Zuivere 
. kleuren bij De Arbeiderspers brieven van 
Vladimir Nabokov. In de verzameling ontbreekt .. 
eenbriefje dat juist in deze Nederlandse vertaling 

op zijn-plaats zou zijn geweest. 

Nabokov was altijd bijzonder 
kieskeurig wat betreft de omsla-. 
gen van zijn boeken, blijkt uit de 
nu gepubliceerde brieven. Daar 
was biJ de eerste uitgave van zijn 
beroemde roman Lolita, waarin· 
de middelbare Humbert Hum
bert, blijk geeft van zijn zwakte • 
voor een bepaald soort twaalfjari
ge meisjes, nymphets, ook we! re
den· toe. De roman kwam door de 
aanvankelijke terughoudendheid 
van gereputeerde uitgevers nogal 
eens terecht bij firma's met een 
gespecialiseerde clientele die ge
lokt werd met omslagen· waarop 
een professioneel lonkende hoer 
de bouw had van een 'majorette. 
Liever dan een dergelijke horreur 
zag Nabokov een omslag met !ou
ter belettering, zoals de l!.llereer
ste uitgave van Lolita in 1955 die 
door de Olympia Press in twee 
olijfgroene bandjes was geprodu- · 
ceerd. 
De eerste vertaalde uitgave ter 
wereld verscheen in 1958 bij de 
Nederlandse Uitgeverij Oister
wijk, onder directie van Johan 
van Keulen. Deze was tevens ster
a.uteur van zijn eigen fonds met 
stichtelijke boeken voor jongens 
en meisjes waarover de Hervorm
de Raad voor Kerk en Gezin oor- , 
deelde dat het bijna een m,isdaad 
was deze boeken niet aan kinde
ren te laten lezen. Enkele jaten 
daarvoor had Van Keulenfder 
het pseudoniem Han .B. A rse 
de aandacht getrokken me De 
lief de van Bob en Daphne, waarin 
de herdersuurtjes van een zestien
jarige jongen en een twaalfjarig 
meisje gereleveerd worden, en hij 
zal een zekere verwantschap heb
ben gevoeld met Lolita, dat hij 
liet vertalen door de vorig jaar 
overleden Maurice . Sigismund 
(Bob) Coutinho. Die vertaling 
'was overigens niet zo subtiel en 
soms wordt bet kiezen van bet 
juiste woord aan de lezer overge
laten (zoals op pagina 66, wur 
men voor chest kist borst kan le
zen): Coutinho, die later met zijn 
vrouw. veel betere Nabokov-verta
lingen maakte, bedacht voor nym
phet bet woord nimfijn, dat te
genwoordig in Van Dale is opge
nomen met de betekenis jong, 
nog niet geslachtsrijp meisje dat · 

bet voorwerp is van seksuele be
geerte van ( oudere) mannen, al of 
niet door daar op uit te zijn. 
Ondanks Nabokovs voorkeur voor 
sober beletterde omslagen, was de 
auteur ronduit lyrisch ,over bet 
stofomslag en de bandstempei van 
deze eerste Nederlandse editie. 
Daarop is een nimfijn te zien, ge
kleed in bikini, die geknield . in 
bet gras opkijkt naar een degelijk 
gelclede, volwassen man. In Zui
vere kleuren is een brief 
{12-1-1959) opgenomen aan de 
Britse uitgever George Weiden
feld: .. Misschien is bet te vroeg 
om deze kwestie te bespreken 
maar .mag ik, alvorens u een be
slissing neemt over band en om
slag van Lolita , u aanraden de af
beeldingen op band en voorplaat 
van de Nederlandse uitgave eens 
te bekijken. Ze zijn precies en 
hartveroverend raak. De Zweedse 
uitgave, daarentegen, heeft een 
horribele jonge hoer in plaats van 
mijn nimfijn." 

·Het was deze passage die de 
Haagse nabokoviaan Tysger Boe
lens nieuwsgierig maakte naar bet 
OII)slag in kwestie en naar de 
brief die de .hoffelijke auteur stel
lig naar Uitgeverij Oisterwijk had 
gestuurd na ontvangst van de ver
taling. Door Boelens' vraag waar
om de redactie van Zuivere lcleu
ren geen moeite heeft · gedaan 
naar een derieiijke brief te zoe
ken, werd miJ een kans voor open 
doe! geboden. Dankzij vriendelij
ke medewerking van de. weduwe 
Van .Keulen-Oosterveen kon een · 
vanuit Ithaca (NY) verstuurd 
luchtpostbriefje van Nabokov 
worden achterhaald van 20 janua
ri 1959, dus ruim een week nadat 
de grote meester zijn lofzang al 
aan W eidenfeld had geschreven .. 
De .dag ervoor had Nabokov zijn 
laatste colleges gegeven aan Cor
nell University om zich dankzij 
de revenuen van Lolita verder ge
heel aan zijn literair werk te wij
den. In zijn briefje aan Oisterwijk 
schreef hij onder meer: ,,lk wilde 
u al lang vertellen hoe verrukt ik 
was over bet picturale aspect van 
uw uitgave van Lolita. Ik kan uw 
vertaling niet lezen; maar uw kun

. stenaar heeft met feilloos inzicht 
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de aandoenlijke aanvalligheid van 
bet arme kind gevangen in zijn 
twee fraaie tekeningen, op omslag 

·en band." 
·De met feilloos inzicht werkende 
ontwerper was de in 1927 gebo
ren P.A.H. van der Harst, die 
twee jaar later ook voor Uitgeve
rij Oisterwijk het door Coutinho 
vertaalde Lach in het donker van 
Nabokov ontwierp. Toen de uit
gever in_ 1968 een herdruk van 
deze eerlijke, meeslepende roman 
in hippe paperback liet verschij~ 
nen maakte zijn dochter Mar daar 

een nieuw omslag voor. Van der 
Harst tekende nog veel andere 
boeken, vaak met een boot, schip · 
of schuit in de titel. 
Nabokov heeft eens gezegd dat 
hij van al zijn romanfiguren Loli
ta en Pnin - beiden slachtoffer 
van andermans solipsisme ~ als 
·mens bet meest bewonderde. Ge
vreesd moet worden dat sommige 
lichtelijk verhitte uitgevers zich 
iets te veel hebben · 
geYdentificeerd met Humbert . 
Humbert, en Lolita zagen zoals 
hij haar zag, aldus Boelens. 

In februari 1994 zullen we zien 
of de nieuwe Nederlandse Lolita
vertaling van Rien Verhoef, die 
bij de Bezige Bij verschijnt, een 
omslag heeft in ere geest van . de 
schrijver. Wout Muller gaat het 
maken maar een compliment)e 
van Nabokov is op voorhand u1t
gesloten. 

HANS RENDERS 


