
Iktionaire

Oké. Die toestand van 
vanochtend …
-  Welke toestand?

- Dat met hoe heet ze. Dingetje.
- O ja. Wat is daarmee?
- Dat eh, dat is wel even een 

puntje, lijkt me.
- Hmm …
- Niet?
- Ja nee, ik zit na te denken.
- Ik bedoel, we hebben die situ-

atie met Mark, de kwestie- 
Gerard, en dan komt dit er 
ook nog eens bij?

- Wacht even, de Mark-situatie?
-  Weet je dat niet meer? Dat 

signaal van personeelszaken!
-  Eh …
-  Heb je dat niet meegekregen? 

Die hebben zoiets van dit 
wordt ingewikkeld.

-  Ingewikkeld als in?
-  Gedoe!
-  Gedoe als in?
-  Kwetsbaar!
-  En de kwestie-Gerard?
-  Nou, ja, die wil nu het ge-

sprek aangaan, om tot een 
perspectief te komen van hoe 
en wat.

-  Een gesprek over?
-  De hele situatie!
-  Inclusief dat laatste verhaal?
-  Ik denk het wel! Dat had echt 

teruggekoppeld moeten wor-
den! 

-  Ja maar dat was geen priori-
teit.

-  Oké, maar dan heb ik iets van 
hé? Waarom is daar niet op 
gestuurd? Er was toch invul-
ling op die lijn?

-  Ja, dat sturingsmoment had 
eerder gepakt moeten wor-
den.

-  Maar ja, als je snel inspeelt op 
binnenkomende prikkels, kun-
nen knelpunten ontstaan.

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.

Miek
Zwamborn

Wat is het grootste vertaalprobleem dat  
u bent tegengekomen?
“Het is vaak lastig om een woord te vinden voor 
dingen die we in Nederland niet kennen. In het 
eerste deel van de ‘Sez Ner’-trilogie van de Zwit-
serse schrijver Arno Camenisch (1978) brengen een 
kaasmaker, zijn knecht, een koeherder en een var-
kenshoeder samen met hun vee de zomer door op 
een alm, een alpenweide. Op het erf onder aan de 
berg Piz Tumpiv staat naast hun hut een ‘Brunnen’, 
waar het vee uit drinkt. Hoe dit in de Alpen zo  
alledaagse Brunnen correct te vertalen?”
Hoe hebt u het opgelost?
“Bron dekt de lading niet, fontein is te elegant en 
een pomp blijft niet voortdurend water geven. 
Kraan dan, maar die gaat open en weer dicht. Toch 
iets met water. Waterplaats klinkt te industrieel: 
daarbij raak ik de menselijke maat van het ding 
kwijt. Brunnen. Wat een bewegelijk woord. Als je 
het hardop zegt, hoor je het water vallen. En 
springbron? Dat is een correct Nederlands woord 
en de betekenis klopt ook als synoniem van fon-
tein: het gaat erom dat – hoe dan ook – water om-
hooggebracht wordt. Wel lastig; springbron klinkt 
als een germanisme. Terug naar af: waterbak. Bak 
bevalt me. Het past in de bonkige wereld die Ca-
menisch opvoert. ‘De varkenshoeder ligt wakker. 
De koeherder slaapt en knarst met zijn tanden. Van 
ver hoort de varkenshoeder de koeienbellen op de 
nachtweide, hoort de bel van de geit, die ergens 
voor de stal rondloopt, hoort het water voor de hut 
de bak in klateren.’ Akkoord. Even verderop schrijft 
Camenisch dat de herderin in de bak ligt. Daarmee 
weet de lezer ook de maat van de bak. Bladzijden 
later: ‘Op de rand 
van de waterbak 
staat de haan te 
kraaien.’ Het blijft 
toch een beetje 
wringen.”

Miek zwamborn 

(1974) is dichter, 

schrijver, vertaler en 

beeldend kunste-

naar. Dit jaar publi-

ceert ze haar derde 

roman, De duim-

sprong.

Vertaald door ...
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Dingetje
-  We moeten dat neerleggen  

bij de juiste mensen, anders 
krijg je een versnipperd beeld.

-  Versnippering bemoeilijkt de 
afstemming.

-  Goed punt. Maar wat doen 
we nu met hoe heet ze, din-
getje?

-  Ik denk dat we dat samen 
moeten oppakken.

-  Maar wat zijn de benoemde 
elementen?

-  Ik zie vrij veel witte plekken 
in het groeipad. Maar het is 
een samenspel vanuit het  
totaal.

-  Tja. En in termen van urgen-
tie? We moeten onze ideeën 
durven terugvertalen in ter-
men van urgentie.

-  Ja maar is daar vanuit de 
planning al invulling aan ge-
geven?

-  Ja, maar nog niet verankerd. 
Dus vandaar.

-  Ik zou zeggen: vertaal dat 
door naar te nemen stappen. 
Dat we de ontwikkelingen 
wel een duwtje in de rug  
geven.

-  Het is lange termijn, dus  
we kunnen er eigenlijk niks 
mee.

-  Frustrerend. We moeten naar 
een insteek dat je stuurt op 
zaken die een rode draad in 
zich hebben. Het mag best 
langzaam gaan, maar er moe-
ten wel stapjes worden gezet.

-  Dus?
-  Dat met hoe heet ze, dingetje, 

dat is dus inderdaad …
-  Een dingetje.
-  Inderdaad, dat woord zocht 

ik. Een dingetje.
-  Jij een muffin?
-  Ja lekker.
-  Goed gesprek!
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