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Van Aaf tot z

Q
Je schrijft dingen zoals je ze schrijft, en vaak zit daar 

geen logica achter. Kijk alleen al naar het woord schrijft. 
 Belachelijke spelling. 

 Maar je kunt dingen ook expres verkeerd schrijven. Dan 
doe je aan wat ik maar even ‘leuke spelling’ zal noemen. Dat 
leuke bedoel ik wel lichtelijk ironisch. Dat zeg ik er even bij.
 Zo kwamen er eind jaren zeventig en vooral in de jaren 
tachtig een hoop bedrijven, bands en producten waarvan de 
naam op een z eindigde – en die zijn er nog steeds. Denk 
aan de gezellige punkbandnamen van weleer, zoals The 
Blitz, The Cardiac Kidz en The Feederz. Ik herinner mij het 
restaurant Kamerz. Gewoon Kamers was niet hip genoeg. 
Maar als je er een z achter zette, dan was het ineens flitsend.
 Je hebt ook een kinderkledingmerk dat Kidz Impulz heet. 
Dus: dubbel z. Dat is heel veel hipheid. Je hebt ook Allez 
Kidz, een bemiddelingsbureau voor kinderopvang. Een beet-
je verwarrend is hij wel, die z in allez; je zou het ook kunnen 
opvatten als een Franse vrouw die streng ‘Allez, kids!’ roept. 
Maar zo is het niet bedoeld. En weet u nog, de r&b-groep 
Boyz II Men? Gewoon Boys to Men was te saai geweest. Die 
z moest erin. En die Romeinse 2 ook. En dan is er nog het 
meisjesblad Girlz! Met z én hysterisch uitroepteken.
 Een z impliceert hipheid en snelheid. Een q daarentegen 
impliceert een chique toestand. Het woord chique is zelf ook 
met een q, misschien ligt het daar wel aan. Als je je auto 
ergens wilt parkeren doe je dat via QPark. Waar die q voor 
staat, weet niemand. Gewoon Park was aanzienlijk logischer 
geweest. De q is er alleen voor het cachet.
 Je hebt ook de heetwaterkraan die Quooker heet. Daar 
blijkt wel een gedachte achter te zitten: het betekent eigen-
lijk ‘quick cooker’. Zijn er mensen die dit weten? Ik betwijfel 
het. De q maakt in elk geval een chique indruk, en dat komt 
goed uit, want de Quooker is een luxeproduct.
 Er is een biologische supermarktketen die Marqt heet.  
Ironische mensen (die daar stiekem toch hun boodschappen 
doen) noemen die winkel graag nadrukkelijk ‘Marqt met een 
q’. Om aan te geven dat ze het een beetje belachelijk vinden.
 “Ik wilde de boel gewoon ‘markt’ noemen, maar die naam 
was te algemeen om te registreren”, verontschuldigde Marqt-
oprichter Quirijn-met-een-q Bolle zich in Nrc.next.
 Een beetje belachelijk is het ook echt wel. Maar Marqt 
met een q onthoud je, al was het uit ergernis over die q. 
Markt met een k niet.

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.

Carla Kloet
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
“Mijn grootste probleem bij het vertalen in ondertitels 
is vaak het ontbreken van een script. Dat overkwam 
me toen ik de film Roma van Fellini de eerste keer 
moest ondertitelen voor video. Tijdens het straatfeest 
in de volkswijk Trastevere rijdt de camera langs lange 
eettafels en is het een kakofonie van kreten in plat  
Romeins. Ik heb de band veel heen en weer gespoeld  
om te proberen het allemaal te ontcijferen. In de eerste 
paar seconden verstond ik alleen een mannenstem die 
riep: ‘van huis meegebracht’ en iets als ‘nerveus’ (‘ner-
voso’). Maar het was toch een raadsel wie dat riep in 
al die drukte. Waarom maakte de kok op de voorgrond 
bijvoorbeeld dat gebaar met z’n armen in de lucht?”
Hoe hebt u het opgelost?
“Gelukkig kreeg ik later toch een dialooglijst in han-
den en werd het me duidelijk. Het was niet de kok 
maar een klant die naar z’n drukke kinderen riep: ‘We 
hebben twee kakelkippen van huis meegebracht. Moe-
ten jullie in de oven?’ Het was dus niet nervoso maar 
nel forno.”
 “Maar als ik het echt niet versta, vraag ik een Itali-
aan om mee te luisteren. Eén keer kwam die er ook 
niet uit: bij een interview met Roberto Saviano, auteur 
van het verfilmde boek Gomorra, over de Napolitaanse 
maffia. Maar in het boek vonden we de oplossing: het 
Engelse woord stakeholder.”   <

carla Kloet is dertig jaar zelfstandig ondertitelvertaler van  

Italiaanse films (een kleine 300 titels) en was twintig jaar free-

lancer bij het nederlands omroepproduktiebedrijf (nob). eind  

vorig jaar ontving ze de bZo-ondertitelprijs voor de vertaling  

van de film La grande bellezza.
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