
Taalpuzzel

Deze maand weer een ‘ruitpuz-
zel’. Vul per omschrijving één 

woord in. Bij elk woord in de bo-
venste helft van de puzzel gebruikt 
u dezelfde letters als in het woord 
erboven, plus één extra; de volgor-
de mag veranderen. In de onderste 
helft verdwijnt er juist per woord 
een letter. 
 Wilt u kans maken op de maand-
prijs, stuur dan voor 10 december 
de negentien woorden per e-mail 
naar puzzel@onzetaal.nl of per 
post naar Raamweg 1a, 2596 HL 
Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel’). 

SAMENSTELLING: RuTGER KIEZEBRINK

de winnaar ontvangt het spel WoordZoeker, be-

schikbaar gesteld door spellenfabrikant goliath. 

de winnaar van de puzzel uit het novembernummer 

is caroline Bossu uit Izegem (België). de oplossing 

was: schorpioen. 

1. medium; 2. toon op de toonlad-
der; 3. ernaast; 4. weersgesteld-
heid; 5. onderwerpen; 6. Griekse 
godin van rechtspraak; 7. slechte-
rik; 8. met een vaste versmaat, rit-
misch; 9. betrekking hebbend op 
warmte; 10. geheel afgesloten, 
ontoegankelijk; 11. ijl, vluchtig; 
12. minder gangbaar synoniem 
van schutter; 13. vuistslag; 14. 
wind(je); 15. stelling; 16. erg 
warm; 17. lidwoord; 18. overdre-
ven; 19. biljoen (in symbolen van 
eenheden)
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O n z e  T a a l  2 0 1 5  •  1 2

Trouwe leden
Wie lid wordt van een vereniging of abonnee van een tijdschrift krijgt 
vaak een welkomstcadeau. Maar zouden ook trouwe leden niet af en toe 
zo moeten worden beloond? Ja, vinden wij.
 Daarom verloot Onze Taal elke maand tien taalboeken onder de vaste 
leden. Iedereen die meerdere jaren lid is van Onze Taal, loot mee. Deze 
maand vielen in de prijzen: E.J. Coops-Booy, L. Dekker, W.J. Doude van 
Troostwijk, A. Herweijer, A. Hoefl aak, J.C. Polderman, A.E. Raaphorst-
Bogaards, D.A. Schoonenwolf, N. van Setten en S.A. Sweers.

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.

Kiki Coumans
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Voor Poetry International vertaalde ik in 2014 een 
gedicht van Habib Tengour, een hommage aan de 
dichter Seamus Heaney in de vorm van een acrosti-
chon: de eerste letters van iedere regel vormden van 
boven naar beneden de naam Seamus Heaney. Iede-
re regel in de vertaling met een opgelegde letter 
beginnen, dat is met een beetje fl exibiliteit best te 
doen. Maar bij de slotregel werd het lastig: die 
begon met “Yeux”, een y dus. 
 In het Nederlands zijn er zo’n vijftig woorden die 
met een y beginnen; dat zijn zonder uitzondering 
exotische woorden, meestal met een Aziatisch 
referentiekader (yang, yakuza, enzovoort). Maar 
om Tengour ‘yahtzee’ of ‘yoga’ te laten doen met 
Heaney – het gedicht gaat over hun ontmoeting –, 
dat zou geen overtuigende vertaling opleveren.
Hoe hebt u het opgelost?
In het gedicht citeert Tengour uit een gedicht van 
Heaney, ‘The follower’, over een jongetje dat zijn 
vader vroeger in de weg liep bij het werk op het 
land. Later, zo vertelt het gedicht, zijn de rollen 
omgedraaid:

 I was a nuisance, tripping, falling,
 Yapping always. But today
 It is my father who keeps stumbling
 Behind me, and will not go away.

Het woord yapping (to yap is ‘kwebbelen, tetteren’) 
trok mijn bijzondere aandacht, niet in de laatste 
plaats vanwege de begeerde y. Zou ik als vertaler 
niet mogen citeren uit dit gedicht, en het “yapping 
always” gebruiken als een speelse verwijzing naar 
het dichterschap? Ik weet eigenlijk niet of het wel 
mag, maar het móést gewoon, om het gedicht te 
redden tegen instortingsgevaar aan het einde. En zo 
geschiedde: de slotregel luidt nu: “Yapping always, 
ogen wijdopen naar de grote weg.”

kiki coumans (1971) is 

sinds vijftien jaar verta-

ler Frans. Momenteel 

werkt ze aan een deel 

in de reeks ‘privé do-

mein’, van colette, en 

verhalen van Boris Vian. 

daarnaast schrijft ze 

artikelen over literatuur 

en vertalen, en is ze 

redacteur van poëzie-

tijdschrift awater.
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