
Proftaal

Humor als 
wapen

‘L uid zingend werden de aardappelen geschild’, dat mag 
je van taalcritici niet zo zeggen. Waarom niet? Wel, dat 
zou betekenen dat de aardappelen zelf luid aan het zin-

gen waren toen ze geschild werden. Hoezo? Nou, omdat luid 
zingend een zogeheten ‘beknopte bijzin’ is. Daar staat niet bij 
wie dat doet, maar je denkt er natuurlijk wel een onderwerp 
bij. Dat erbij gedachte onderwerp zou hetzelfde moeten zijn als 
het onderwerp in de hoofdzin. De aardappelen werden geschild, 
dus hier staat eigenlijk dat de aardappelen ook luid zingen.
 We zien hier een krachtige didactische combinatie: een  
waterdichte redenering en een schending van een regel die een 
komisch effect oplevert. Want het beeld van zingende aardap-
pelen die van hun schil ontdaan worden, is onweerstaanbaar 
komisch. Nee, natuurlijk is dat niet de bedoeling. Dus die zin 
moet wel fout zijn. 
 Maar dat klopt helemaal niet! Natuurlijk, als het zo is dat 
het erbij gedachte onderwerp van een beknopte bijzin altijd  
gelijk is aan het onderwerp van de hoofdzin, en als luid zingend 
inderdaad een beknopte bijzin is, dan zou de aardappelen het 
erbij gedachte onderwerp van luid zingend moeten zijn. Maar 
op allebei die uitgangspunten is flink wat af te dingen.
 Allereerst is het erbij gedachte onderwerp van een beknopte 
bijzin lang niet altijd het onderwerp van de hoofdzin. In ‘Ik  
beloofde jou om het gras te maaien’ ben ik inderdaad degene 
die het gras moet maaien, maar in ‘Ik vroeg jou om het gras te 
maaien’ ben jij de klos. Dus daar is het erbij gedachte onder-
werp van de beknopte bijzin om het gras te maaien juist niet 
het onderwerp ik. En in ‘Ik liep haar huilend tegemoet’ ben ik 
degene die huilt, maar in ‘Ik trof haar huilend aan’ is zij dat. 
Dus het is helemaal niet zo’n vaste regel dat het erbij gedachte 
onderwerp van een beknopte bijzin het onderwerp uit de 
hoofdzin moet zijn.
 En is luid zingend eigenlijk wel een beknopte bijzin? Hoe 
zit het dan met ‘Vrolijk werden de aardappelen geschild’ of 
‘Met tegenzin werden de aardappelen geschild?’ Vrolijk en met 
tegenzin zijn zeker geen beknopte bijzinnen. Als de aardappel-
schillers ‘vrolijk’ zijn, of als zij hun werk ‘met tegenzin’ doen, 
waarom kunnen ze dat dan ineens niet ‘luid zingend’ doen?
 Ik denk dat de humor van de zingende aardappelen hier 
misbruikt wordt als wapen. Een voorbeeld als ‘Er werd overal 
luid zingend gewerkt’ maakt duidelijk dat het onderwerp van 
luid zingend best degene kan zijn die werkt. 
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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.

Johan Hos
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Dit is een vertaalprobleem dat ik ooit tegenkwam 
en waarvoor ik (wél) een oplossing heb gevonden. 
In South Wind van Norman Douglas, in 2012 bij 
Van Oorschot verschenen als Zuidenwind, staat: 
“He entered (…) a neighbouring convent of Salacian 
monks, (…).” Het niet-bestaande woord Salacian 
lijkt op salacious (‘wellustig, schunnig’) en is bijna 
identiek aan de naam van de bestaande religieuze 
orde The Salesians, die hier de Salesianen van Don 
Bosco heten. Die overeenkomst is natuurlijk opzet-
telijk, en het boek is om dit grapje al even beroemd 
als om het evenmin bestaande “trabulated hyper-
aemia of the Bivonian passage”.
 Als je al een wellustige woordspeling weet te 
maken met Bosco of Don Bosco, introduceer je een 
Nederlands element dat vloekt met de Engelse  
context, en strand je op het feit dat de broeders  
van Don Bosco tegenwoordig verdacht worden van 
historische ontucht met hun jonge pupillen. Het  
onderhuidse grapje van de schrijver krijgt zo een 
heel andere lading. 
 Goed, dat scheelde mij weer onbevredigend  
geknutsel met don en bosco. Iedereen die ik het 
probleem voorlegde, wenste me sterkte. ‘Ik zal aan 
je denken’, was een veelgehoorde bemoediging.
Hoe hebt u het opgelost?
Het moest beginnen met Sa…, Sale… en ‘wellust, 
schunnigheid’ suggereren – ‘kwijlen’? Het lampje 
ging aan: saliva is Latijn voor ‘speeksel’, dus werd 
het: “(…) trad hij in bij de Broeders Salivatianen”.

johan Hos (1951) 

vertaalde in 1976 het 

verhaal ‘a Perfect 

Day for Bananafish’ 

van j.D. Salinger. Via 

werk van onder an-

deren j. Baldwin, N. 

Douglas, R. Hughes, 

V. Nabokov, R. Price, 

mark twain en weer 

Salinger belandde hij 

bij zijn jongste ver-

taling: Drie vroege 

verhalen, wederom 

van Salinger (2015). 
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