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Proftaal

Taalkundig 
plezier

Hoe denkt een taalkundige? Dat vroegen onder-
zoekers Jimmy van Rijt en Roy Dielemans zich 
af. Ze interviewden een tiental bekende Neder-

landse taalkundigen, en daarbij deden ze ook een experi-
mentje. Ze vroegen de taalkundigen om hardop na te 
denken over het zinnetje ‘Dat komt als een verrassing.’ 
 U denkt misschien dat de taalkundigen meteen begon-
nen met ontleden, volgens het vertrouwde stappenplan 
(eerst persoonsvorm, dan onderwerp, dan gezegde,  
enzovoorts). Mis, dat deden ze niet. Dat deden wel de 
scholieren van 5 vwo, die later dezelfde zin voorgelegd 
kregen. Maar die scholieren kwamen dan ook niet verder 
dan dat.
 De taalkundigen pakten het anders aan: die zoomden 
meteen in op de betekenis van komen (meer ‘zijn’ dan 
‘komen’), en ze vroegen zich af in hoeverre dit nu een 
vaste combinatie is. Dat probeerden ze uit door delen 
van de zin te vervangen door andere delen (‘Dat komt  
als een donderslag bij heldere hemel’, ‘als een teleurstel-
ling’). Verder merkten ze meteen op dat als een verrassing 
niet kan worden weggelaten, en ze vroegen zich af waar 
dat aan ligt. En dat als, is dat nu echt een vergelijking,  
of staat er gewoon dat iets een verrassing is? 
 Taalkundigen beginnen dus meteen te ‘klooien’ met 
zo’n zinnetje, door bijvoorbeeld het werkwoord in een 
andere tijd te zetten (‘kwam als een verrassing’, ‘is als 
een verrassing gekomen’, ‘is gekomen als een verrassing’ 
– hé, kan dat wel?). Daarbij putten ze natuurlijk uit de 
kennis die ze hebben over taalkundig relevante eigen-
schappen (weglaatbaarheid, vervangbaarheid, vervoeg-
baarheid, woordvolgorde), maar het grootste gedeelte 
van de tijd zijn ze bezig met het vervormen en ‘oprekken’ 
van een constructie en het ‘proeven’ van het resultaat.
 Uiteindelijk komen ze er allemaal ongeveer op uit dat 
hier sprake is van een vaste constructie die nog het mees-
te lijkt op de zin ‘Dat is een verrassing’, maar dan met de 
betekenis erbij dat dit pas net gebleken is. Het interes-
sante is echter niet zozeer die uitkomst, maar de manier 
waarop die benaderd wordt. Niet op een schoolse ma-
nier, maar op een speelse, creatieve manier. Want er was 
nog iets opvallends: de taalkundigen vonden dit allemaal 
het leukste gedeelte van het interview. Dat kwam niet als 
een verrassing.

DE TAALPROF

VERTAALD DOOR ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de taal aan. 

In deze rubriek presenteert elke maand een vertaler zijn of haar weer-

barstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke oplossing.

Marjolein  
Algera

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent 
tegengekomen?
In het kinderboek Eddy Stone and the Epic Holiday Mash-
Up van Simon Cherry (dat ik vertaald heb onder de titel 
De schat van Gruizelkaak) heeft de kapitein niet zoals 
gebruikelijk bij piratenkapiteins een ‘parrot’ (‘papegaai’) 
op zijn schouder, maar een ‘carrot’ (‘wortel’). Met die 
wortel zal hij later in het verhaal een nare piraat ver-
slaan. Omdat dat carrot natuurlijk gekozen is vanwege 
de overeenkomst met parrot, kon ik dat in dit geval niet 
vertalen met wortel. Ik moest iets vinden dat lijkt op het 
woord papegaai. 
Hoe hebt u het opgelost?
In het Nederlands heb ik eerst gezocht naar vervangers 
van de wortel die qua ritme zouden kunnen rijmen op 
papegaai. Onder andere zijn de vertaalmogelijkheden 
papaja en pastinaak voorbijgekomen, maar ik was daar 
toch niet blij mee. Bij papaja ligt de klemtoon verkeerd, 
en welk kind kent nog pastinaak (blèrgh)? Na lang wik-
ken en wegen is het plastic haai geworden, vooral omdat 
dit qua ritme en klank het meest lijkt op papegaai, en de 
nare piraat er evengoed, zonder al te veel aanpassingen, 
mee verslagen kon worden.

Marjolein Algera (1965) heeft de toneelacademie in Maastricht  

afgerond, en is sinds 1995 werkzaam in de nasynchronisatie als  

stemactrice. Hiervoor won ze in 2004 de Zilveren Koe. In 2012 begon  

ze met vertalen. Ze heeft onder meer de tekenfilmseries Avatar en  

The Thunderbirds, en de bioscoopfilms Paddington en De GVR vertaald. 

Het eerste kinderboek dat ze vertaalde, is De schat van Gruizelkaak  

(De Fontein, 2016).
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