
o n z e  t a a l  2 0 1 4  •  9

239

Iktionaire
Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. in deze rubriek presenteert elke maand een vertaler  

zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteinde- 

lijke oplossing.

Manon 
Smits

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
In Emma Donoghue’s roman Room (Kamer) leeft de 
vijfjarige Jack vanaf zijn geboorte samen met zijn 
moeder opgesloten in een kamer; hij denkt dat die 
kamer de hele wereld is en dat er daarbuiten niets 
is, en alles op tv beschouwt hij als nep. Daardoor 
heeft hij een heel eigen taalgebruik. Op een gegeven 
moment zegt hij: “I’ll get bigger and bigger and big-
ger till I turn into a human.” Dan gaat het zó verder: 
“ ‘Actually, you’re human already’, says Ma. ‘Human’s 
what we both are.’ (…) ‘Did you mean a woman, 
with a w?’”
 Jack verwart het woord human (‘mens’) met wo-
man (‘vrouw’). De clou is dat hij er zo achter komt 
dat hij en Mam ‘mensen’ zijn. Ik kon mensen dus 
nergens gebruiken waar Jack het over “people” heeft 
(“the people” op tv werd bijvoorbeeld “mannen en 
vrouwen”). Maar ik heb er weken over gepiekerd 
hoe ik die verhaspeling moest oplossen. Het moest 
rijmen op mens; de connotatie met ‘vrouw’ kon ik 
desnoods loslaten.
Hoe hebt u het opgelost?
Op een ochtend werd ik wakker met de oplossing  
in mijn hoofd. Vlak voor deze dialoog hebben Mam 
en Jack allemaal synoniemen van reusachtig opge-
noemd, waardoor ik heel mooi de associatie immens 
- mens kon maken: “ ‘Ik groei steeds groter en groter 
tot ik een mens word.’ ‘Eerlijk gezegd ben je al een 
mens’, zegt Mam. ‘We zijn allebei mensen. (…) Be-
doel je misschien dat je immens wordt?’”
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Vraag
Sorry, maar dat is toch een normale vraag?

- Een normale vraag! Een nor-ma-le vraag! Zegt ú! Zegt ú! 
Maar ik zeg: dat is helemaal geen nor-ma-le vraag! En aan 

wie stelt u die zogenaamde nor-ma-le vraag?
- Eh …?
- Nou?
- Eh, aan u.
- Juist! Aan míj! Aan míj! Dus?
- Eh …?
- Dus wie bepaalt dan of dat een normale vraag is? Wie be… 
- Ja, wacht nou even …
- Ho! Ik geloof niet dat ik u al het woord had gegeven! Of vergis 
ik mij? Had ik u al het woord gegeven?
- Nogmaals, ik …
- Nee! Ik was nog aan het woord! U stelt mij een vraag! U stelt 
mij een vraag. Mag ik dan alsjeblieft de gelegenheid om die vraag 
te beantwoorden? 
- Ja hallo …
- Ja of nee? 
- Gast, doe effe normaal zeg …
- Doe effe nor-maal! Dóé effe nor-maal! Wat u niet begrijpt, wat ú 
niet begrijpt, is dat als u gewoon een nor-ma-le vraag stelt, een 
nor-ma-le vraag, ja? Dat u daar dan van mij gewóón een normáál 
antwoord op krijgt! Kijk de beelden maar na. Kijk de beelden 
maar na!
- Hoor eens, ik vraag alleen …
- Ja, en als u mij nou telkens blijft onderbreken! Als u mij nou tel-
kens blijft onderbreken, ja, dan kunnen wij deze sessie denk ik 
maar beter beëindigen. Dan heeft het geen zin en kunnen wij be-
ter iets gaan doen wat wél zin heeft. Dan kunnen wij beter naar 
Game of Thrones gaan kijken, bijvoorbeeld. Wat ik dan toevallig 
een erg mooi programma vind, en waar u het dan wel weer niet 
mee eens zult zijn. Want u heeft natuurlijk zelf ook een mening! 
Ja! Natuurlijk! Iederéén heeft tegenwoordig een mening! Of ze 
ergens nu verstand van hebben of niet! En dan lees je dus de 
raarste dingen, die kant noch wal raken! Maar ú denkt dat het 
waar is! Ú denkt dat alles klopt wat ze in de krant zeggen. En 
dan komt u mij tegen. Dan komt u mij tegen bij de Albert Heijn, 
en dan denkt u: ik ga die Van Gaal eens even uitleggen hoe het 
allemaal zit. En zus en zo en dit en dat! Ja toch? Zeg het maar 
eerlijk, dat was de bedoeling! Ja toch?
- Nou, ik sta hier al een tijdje te wachten, want u heeft mij in- 
geparkeerd, ziet u? Daarom zeg ik: kunt u misschien even uw 
auto verplaatsen? 
- Zo! Dus dát was uw vraag! Dát was uw vraag! Of ík míjn auto 
…  … wat zei u?
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