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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.

Huberte  
Vriesendorp

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Woordspelletjes die voor de hand liggen in de ene 
taal, zijn vaak onmogelijk in de andere. Met een 
goed voorbeeld daarvan werd ik geconfronteerd bij 
het vertalen van The BFG van Roald Dahl (in het 
Nederlands De GVR). De mensenetende reuzen in 
dat boek noemen mensen “human beans”, een 
grapje dat min of meer vanzelf voortvloeit uit het 
woord human being. Maar het Nederlandse mense-
lijke wezens biedt geen aanknopingspunten. Een 
complicerende factor was de haastige spoed waar-
mee Dahls boeken altijd vertaald moesten worden 
(voor Gruwelijke rijmen kreeg ik destijds zelfs maar 
één week!).
Hoe hebt u het opgelost?
Zoals ik vaker deed in dit soort gevallen, gooide ik 
het probleem in de groep. Iedereen die ik kende, 
kreeg het voorgelegd: ander woord voor menselijk 
wezen, moet iets eetbaars zijn, moet voor kinderen 
herkenbaar zijn als een ander woord voor mens, en 
graag ook nog een beetje grappig. Nooit kreeg ik zo 
weinig reacties. Wat te doen? In het boek is het een 
belangrijk woord, dat vaak voorkomt. Uiteindelijk 
kwam ik uit bij mensbaksels. Geen onaardig woord, 
maar lang niet zo leuk als human bean. Het teleur-
stellende van vertalen in een notendop. 
 Maar nu komt het gekke! Er schijnt een Roald 
Dahl-woordenboek verschenen te zijn – in het Ne-
derlands! Een boek met Nederlandse woorden van 
Dahl, die geen woord Nederlands sprak (waar ik 
gezien zijn vaak humeurige en pietluttige kritiek 
overigens heel blij mee was). Op de bladzijden 
hiervoor kunt u meer lezen over dit woordenboek, 
en wat staat er in dat artikel genoemd als een van 
Dahls o zo leuke woor-
den? Mensbaksels. 

Huberte Vriesendorp (1940) 

vertaalde vrijwel alle kinder-

boeken van Roald Dahl in  

het Nederlands. Ook Het ge-

heime dagboek van Adriaan 

Mole 13 3/4 jaar van Sue 

Townsend werd door haar 

vertaald, en de boeken van 

Lemony Snicket. 
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Van Aaf tot z

Corsicaans

“Ze schieten er op verkeersborden”, zei mijn broer 
toen ik deze zomer aankondigde dat ik naar Cor-
sica op vakantie ging. Het leek me een wat over-

dreven bewering, ook al omdat mijn broer er nooit geweest 
was, en omdat hij houdt van wilde reisverhalen vertellen, 
ook over plekken die hij niet kent.
 Maar na een dag rijden over de smalle weg van Bastia 
naar Cap Corse in het noorden was het duidelijk: ze schoten 
er op verkeersborden. Na nog een paar dagen rijden zagen 
we dat er gericht geschoten werd. Alle plaatsnamen staan in 
Corsica eerst in het Frans aangegeven, en eronder in het Cor-
sicaans. Op de Franse namen was geschoten, op de Corsi-
caanse niet. Als er geen kogels voorhanden waren, hadden 
bewoners de naam met witte verf proberen te tipp-exen, wat 
een koddig gezicht was omdat het nooit helemaal was gelukt.
 Van die Franse namen moesten ze niets hebben, dat was 
duidelijk. Een eiland is een eiland, en een eiland houdt vaak 
niet van het grote vasteland ernaast. Dat geldt trouwens ook 
vaak voor provinciën of kleine landjes die naast een groot 
land liggen. 
 Ik snap dat wel. Een eiland of een klein land zijn, dat is 
net zoiets als een kind zijn. Dan moet je je wel afzetten tegen 
de grotere ander. “Yes we can” had onze snorkelleraar op zijn 
T-shirt staan, en daarop zag je het grote Frankrijk met de 
Corsicaanse vlag eroverheen. 
 Dat mensen in hun strijd om het grotere land te dissen 
vaak hun eigen taal zo belangrijk gaan vinden, ontroert me 
elke keer. Ik weet ook niet waarom. Misschien komt het door-
dat ik taal juist zie als iets ingewikkelds, iets wetenschappe-
lijks, iets abstracts. En dat mensen, gewone mensen met een 
pot witte verf paraat in de achterbak van hun auto, hun taal 
zó liefhebben dat ze midden in de nacht verkeersborden gaan 
oververven of beschieten – dat vind ik lief. Al is het misschien 
wat agressief om die liefde te uiten met allerlei geschiet.
 Het voornaamste wat het Corsicaans onderscheidt van het 
Frans, trouwens, is dat het meer u’s bevat, zag ik al na een 
paar dagen. En het lijkt op het Italiaans. Italiaans met een 
overdosis u’s. Le cheval, ‘het paard’, wordt u cavaddu. Ajaccio 
wordt Ajacciu. Het plaatsje Nebbio wordt Nebbiu, het plaatsje 
Vico wordt Vicu. En zo heb je in een week tijd Corsicaans  
geleerd. Gewoon een u erachter zetten.
 Maar dat moet je natuurlijk nooit tegen een Corsicaan 
zeggen.

AAF BRANDT CORSTIUS
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