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Van Aaf tot z

Broertje
B ij de koffietent waar ik bijna al mijn koffie tot me 

neem, kwam ik per ongeluk aan met de stempel-
kaart van het koffietentje iets verderop, waar ik de 

rest van mijn koffie tot me neem. Maar ik mocht de kaart 
gebruiken. 
 “Dat is een zusje van ons”, zei de vriendelijke, baardige 
jongen van achter zijn imposante espressomachine.
 Veel bedrijven hebben tegenwoordig een zusje. Het  
beroemde Zwolse restaurant De Librije heeft een zusje in 
Amsterdam, en dat heet dan ook Librije’s Zusje. De H&M 
heeft sinds kort een duur zusje, althans, zo wordt ze in de 
berichtgeving steeds genoemd, en de modepers noemt 
haar ook wel “het luxe zusje” of “het jonge hippe zusje”, 
en dat is het nieuwe modemerk And Other Stories. 
 Maar zelfs bedrijven die eigenlijk niet klinken als een 
gezellig, modieus gezinnetje met allerlei zusjes, hebben  
tegenwoordig zusjes. Zo is er het technologiebedrijf  
Imtech, waarover ik las dat ze een zusje hebben met de 
welklinkende naam IMCD.
 Er bestaan trouwens ook etenswaren met zusjes. In de 
recepturen van Allerhande zijn ze daar gek op. Meestal be-
treft het een slank zusje. Een iets minder vettig recept voor 
tiramisu heet dan: “het slanke zusje van tiramisu”. Een  
dieetrecept voor tortilla: “het slanke zusje van tortilla”.
 Hebben bedrijven of etenswaren ook weleens een broer-
tje?, begon ik me bezorgd af te vragen. 
 Ja, het broertje komt ook voor. Maar het broertje komt 
er bekaaider af, bleek. Zo kwam ik vaak het begrip ‘het  
lelijke broertje’ tegen. Dat is een bekende, gemene strate-
gie die bedrijven toepassen. Ze bieden je bijvoorbeeld een 
fijne auto aan, die best duur is. En dan bieden ze je expres 
ook het lelijke broertje van die auto aan, zodat je als koper 
denkt dat je iets te kiezen hebt. Mensen kiezen namelijk 
liever tussen een auto en zijn lelijke broertje dan dat ze 
met maar één auto geconfronteerd worden. Ze kiezen dan 
natuurlijk altijd de mooiere, duurdere auto.
 Ook andere uitingen over het broertje waren vaak nega-
tief. Iedereen kent de schattige Fiat 500 uit de jaren vijftig, 
en daar werd dit jaar een remake van gelanceerd die aan-
zienlijk groter was. De nieuwe Fiat 500L kreeg (hoewel hij 
dus een halve eeuw later geboren was dan het oorspronke-
lijke Fiatje) vanwege zijn lompe afmetingen het verwijt 
dat hij zijn broertje opgegeten had.  
 Kortom: een broertje is stout of lelijk. Een zusje is luxe, 
hip, slank of gewoon jong.
 In de wereld van de producten lopen de mannetjes ver 
achter op de vrouwtjes.

aaF Brandt corstius

VeRTaald dOOR ...

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 uiteindelijke oplossing.

Paul Beers
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent  
tegengekomen?
Een van de bekendste gedichten van de Oostenrijkse schrijf-
ster Ingeborg Bachmann (1926-1973) begint en eindigt als 
volgt:

DUNKLES ZU SAGEN 

Wie Orpheus spiel ich
auf den Saiten des Lebens den Tod
und in die Schönheit der Erde
und deiner Augen, die den Himmel verwalten,
weiß ich nur Dunkles zu sagen.
(…)
Aber wie Orpheus weiß ich
auf der Seite des Todes das Leben,
und mir blaut
dein für immer geschlossenes Aug.

Drie vertaalproblemen doen zich hier voor: de titel, de twee-
de regels van beide strofen en de een na laatste regel.
Hoe hebt u die opgelost?
‘Donkers te zeggen’ is geen Nederlands. In de strofe zelf 
staat: “in die Schönheit der Erde (…) weiß ich nur Dunkles 
zu sagen”, wat de vertaling oplevert: “voor de schoonheid 
van de aarde (…) heb ik slechts donkere woorden”, waarmee 
ook de titel vertaald is.
 De fraaie gelijkenis van beide tweede regels kan in het  
Nederlands niet helemaal recht worden gedaan. “Saiten” en 
“Seite” worden noodgedwongen “snaren” en “zijde”. Vooral 
geen geforceerde oplossingen verzinnen. Maar de vertaling 
van “mir blaut” maakt een hoop goed: “blauw licht voor mij 
op”, zodat dit het eindresultaat is: 

DONKERE WOORDEN 

Als Orpheus speel ik
op de snaren van het leven de dood,
en voor de schoonheid van de aarde
en van je ogen die de hemel beheren
heb ik slechts donkere woorden.
(…)
Maar als Orpheus weet ik
aan de zijde van de dood het leven,
en blauw licht voor mij op
je voor altijd gesloten oog. 

Paul Beers (1935) vertaalde werk van onder 

anderen Witold gombrowicz, ingeborg Bach-

mann en robert Menasse. hij was redacteur 

van De Revisor en besprak (vertaalde) litera-

tuur voor de Volkskrant en Vrij nederland. hij 

ontvangt deze maand de vertaalprijs 2014 van 

het nederlands letterenfonds. 
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