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dat het centrale verwarming is. 
Alleen vraag ik me af: waarom 
krijgt chauffage in de gratis versie 
van het Gele Boekje een duim 
omlaag, en in de handelseditie 
een duim omhoog? Hetzelfde 
geldt voor allergisch aan en metser 
(‘metselaar’): fout in de gratis 
versie, juist in de handelseditie. 
Komt dat doordat de samenstel-
lers minder streng zijn voor het 
grote publiek dan voor de redac-
teuren van De Standaard?
 Precies door het gebruik van 
de duimen hinken de uitgaven 
volgens VRT-taaladviseur Ruud 
Hendrickx op twee benen. Ze be-
weren niets te willen voorschrij-
ven, maar, aldus Hendrickx in ja-
nuari, voor het Gele Boekje werd 
samengewerkt met de Nederland-
se Taalunie, en “dan ben je als  
lezer gauw geneigd om de link te 
leggen met het Groene Boekje, 
met de officiële spelling.” De han-
delseditie heeft weliswaar geen 
geel omslag, maar wordt in de 
marketingcampagne nog steeds 
‘het Gele Boekje’ genoemd. Als De 
Standaard als Vlaanderens groot-
ste kwaliteitskrant een taalboek 
onder die naam promoot, zullen 
er beslist mensen zijn die aan het 
werk een officiële status toeken-
nen.

Advies 
Toch geloof ik dat de meerderheid 
van de Vlamingen Typisch Vlaams 
niet zal kopen om te weten wat 
ze wel of niet mogen zeggen. Ze 
zullen het eerder zien als een 
statement, namelijk de erkenning 
van een pak woorden die ze vroe-
ger van ‘de Nederlanders’ niet 
mochten gebruiken. De duimen 
zullen ze niet interpreteren als 
een verbod of gebod, maar als 
een vrijblijvend advies. Niettemin 

noemde taaljournalist Wim  
Daniëls het boekje nog steeds 
“een aanslag op de Vlaamse iden-
titeit, want waarom moet aan 
Vlamingen opgelegd worden wel-
ke woorden ze wel en niet mogen 
gebruiken?” Daniëls hoeft niet te 
vrezen: Typisch Vlaams zal slechts 
een eerste stap in een Vlaamse 
taalkundige evolutie zijn. Ik ge-
loof dat het een kwestie van tijd 
is eer de duizend woorden die 
een duim omlaag krijgen, ook 
zullen worden aanvaard als Bel-
gisch-Nederlandse standaardtaal. 
Misschien krijgt de titel Typisch 
Vlaams er dan zelfs een uitroep-
teken bij.   <

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.

Harrie 
Lemmens

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Als een brandend huis van de Portugese schrijver 
António Lobo Antunes bestaat uit vijfentwintig in-
nerlijke monologen die elk uit één zin van ruim 
tien bladzijden bestaan. Het grootste probleem bij 
het vertalen van zo’n boek is het vinden van het 
juiste ritme en de juiste toon. Ook het Nederlands 
moet klinken als een vloeiende en tegelijkertijd 
springerige woorden- en gedachtenstroom. Wat  
gebeurt er in ons hoofd? Daar gaat het om, dat 
probeert de Portugese schrijver-psychiater duidelijk 
te maken. Het dwingt je heel secuur maar ook ‘vrij’ 
te zijn – bijna onvermijdelijk wanneer het om 
spreektaal en haast ongestructureerd ‘denkwerk’ 
gaat, vol herinneringen aan liedjes en woordspelle-
tjes. Een daarvan is het zinnetje “dança o cão dan-
ça o gato dança o feijão carrapato”; het betekent 
‘danst de hond danst de kat dansen de bonen …’ –  
en op de plaats van de puntjes zat mijn vertaalpro-
bleem. De laatste twee woorden uit de zin van 
Lobo Antunes verwijzen naar hoe mooi die bonen 
kunnen springen als je ze uit het pak in een vergiet 
of op tafel gooit.
Hoe hebt u het opgelost?
Om dat te behouden heb ik gekozen voor een on-
zinwoord dat muzikaal klinkt en waarvan het slot 
rijmt op “kat”, en dat zich als derde dier bij de  
eerste twee voegt. De bedoeling is dat het een ter 
plekke verzonnen nonsensrijmpje lijkt om een kind 
braaf zijn bonensoep te laten opeten, want zo her-
innert Lobo Antunes zich dit zinnetje, schrijft hij in 
een van zijn prachtige columns. Het werd: “danst 
de hond danst de kat dansen de bonen van fadde-
larat”. 
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Zie de vacaturetekst op de website van Onze Taal: 
www.onzetaal.nl/vacature.
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