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-  Een vrije trap van Bale ver-
toonde een vervelende curve, 
[keeper] Courtois liet zich 
niet pramen [‘had geen aan-
sporing nodig’].

-  Ook Jelle Vanendert stak even 
zijn neus aan het venster 
[‘vertoonde zich even’].

-  Jonathan Borlée maakt kruis 
over EK [‘beschouwt het EK 
als verloren’].

-  Iets voor halfweg muisde een 
trio ervanonder [‘ging er on-
gemerkt vandoor’].

Een deel van deze woorden en 
uitdrukkingen is weliswaar in 
Van Dale terug te vinden met 
het label “Belgisch-Nederlands”, 
of is opgenomen in het onlangs 
verschenen Typisch Vlaams, 
maar voor een Nederlander zijn 
die woorden nog altijd opval-
lend en onbekend.

Bloemrijke redacteuren-
taal
De bloemrijke redacteurentaal 
van Sporza bestaat vaak wel uit 
woorden die Standaardneder-
lands zijn, maar die zijn op een 
opvallend creatieve wijze ge-
bruikt, bijvoorbeeld door er een 
nieuwe toepassing aan te geven.

-  Ronaldo legt [voetbalclub]  
Elche op zijn boterham.

-  Lions pakken de scalp van 
Macedonië. 

-  In de finale waagde Van der 
Poel zijn kans terwijl een 
minder goede Nijs jammer-
liedjes kreunde.

-  Na enkele hete standjes 
[‘spannende momenten’] voor 
z’n doel hielp Kawashima 
[voetbalclub] Zenit nog een 
handje.

-  Een vijftal maakte onderweg 
het mooie weer [‘had het 
voor het zeggen’].

-  Met een aankomst op een col 
van de eerste categorie hing 
de angel in de slotfase.

-  Maxime Montfort gaat zondag 
in Ponferrada op de hort [‘van 
start’] met Bak, Breen, Han-
sen, Henderson en Ligthart.

-  Doelman Iker Casillas pakte 
eerst nog uit met een gewel-
dige handreflex, maar na 
achttien minuten wiste hij 
zijn eigen parade uit met een 
stevige blunder op een vrije 
trap van Kucka.

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 uiteinde-

lijke oplossing.

Froukje Slofstra
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Mijn hardnekkigste problemen hebben minder 
met de grenzen van de taal te maken dan met de 
grenzen van mijn kennis. Soldatenkoosnaampjes 
voor vliegtuigen en geweren (Vasili Grossman), 
scheldwoorden uit Odessa in de jaren twintig  
(Isaak Babel), tuigonderdelen van voor de slee 
gespannen trekpaarden (Lev Tolstoj) … 
 Maar de eigenlijke vertaalproblemen, waarbij 
het probleem de weerbarstigheid van de taal zelf 
is, ben je geneigd te vergeten, omdat de hele dag 
van de vertaler daarmee gevuld is. Bij Boris Pas-
ternak bijvoorbeeld, wiens verhalen ik nu vertaal, 
wemelt het van de compacte metaforen, die let-
terlijk vertaald onbegrijpelijk worden. Zo stuitte 
ik pas op een passage die in voorlopige vertaling 
luidt: “… de Française, het kamermeisje en de 
dokter, twee misdadigsters en een ingewijde, af-
gespoeld en ontsmet door het licht, de koelte en 
[letterlijk:] de klankrijkheid van de schuifelende 
traptreden” (“zvoetsjnost sjarkavsjich marsjej”). 
Die laatste woorden zouden de Nederlandse lezer 
eerder storen dan doen glimlachen.
Hoe hebt u het opgelost?
De moeilijkheid is hier dezelfde als altijd: een 
vreemde, schurende Russische metafoor mag na-
tuurlijk geen ‘soepel Nederlands’ worden. Ander-
zijds gaat het effect ook verloren als een letter- 
lijke vertaling stroever en ondoorgrondelijker 
wordt dan het Russisch is. Dit is het typische prie-
gelwerk van de vertaler: al schuivend besloot ik 
de elementen (het schuifelen, het lawaai, de 
trap) van plek te laten wisselen. En zo werd “de 
klankrijkheid van de schuifelende traptreden”  
uiteindelijk “het schuifelende traprumoer”.

Froukje slofstra (1977) 

vertaalde werk van on-

der meer Vasili Gross-

man (een klein leven, 

leven en lot – aleida 

schotprijs 2009), isaak 

babel (verhalen) en lev 

tolstoj (verhalen). Ze 

werkt nu voor uitgeve-

rij Van oorschot aan 

een nieuw deel in de 

‘Russische bibliotheek’ 

met een keuze uit het 

prozawerk van boris 

pasternak.
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-  Toen Pauwels na een val ook 
wegviel, was Van der Haar de 
laan uit.

-  Halfweg de eerste helft schud-
de paars-wit de kussens.

-  N’Ganga schilderde de bal op 
het hoofd van Pollet, die per-
fect binnenkopte.

-  Kums haalde bij een vrije trap 
zijn penseel boven, maar raak-
te zoals Matthys de lat. 

-  De twee beste Lierse kansen 
stierven op het kader [‘bal op 
de lat/paal’].

-  Mitrović mocht beschikken en 
Kljestan kwam het middenveld 
wat meer stofferen [‘Mitrović 
kwam het veld in voor 
Kljestan’].

-  Frank Boekx zet kribbel [‘hand-
tekening’] op [stadion] de Bos-
uil.

-  Kawashima moest zich na een 
kwartier een eerste keer onder-
scheiden na een gezondheids-
wandeling [‘actie zonder veel 
inspanning’] van Hulk.

-  In de groep der favorieten 
opende Rodriguez de debatten 
[‘startte het spektakel’].

-  Beide doelmannen moesten in 
de beginfase één keer plooien 
[‘buigen, een doelpunt incasse-
ren’].

-  Deze keer wordt de Africa Cup 
afgehaspeld [‘afgewerkt’] in 
Equatoriaal-Guinea vanaf 17 
januari.

Soms wordt een wedstrijd binnen 
een verder uitgewerkte metafoor 
beschreven, bijvoorbeeld als 
maaltijd: 

Beide teams serveerden flauwe 
kost voor de rust met weinig 
kansen. Na 15 minuten kruidde 
Klaasen wel de match door een 
vrijschop op de paal te mikken. 
Aan de overkant was het Couli-
baly die voor wat peper zorg-
de: z’n schot ging naast. De 
tweede gang kon meer bekoren 
en Oostende leek het meeste 
honger te hebben. Tegen z’n 
ex-team frommelde Coulibaly 
aan de eerste paal de 0-1 bin-
nen. KVO had zijn prooi stevig 
beet en toen Coulibaly weer 
scoorde was de buit binnen.

Taal van Sporza: een bron voor 
bloemrijk, creatief en opvallend 
taalgebruik, aanbevolen voor  
Nederlanders.   <

Yfke de Jong



