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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.

Babet Mossel
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Eigenlijk elke vólgende zin. Maar ik herinner me 
een gekmakende woordspeling uit Sabbath’s Thea-
ter, van Philip Roth (1995). De sjofele Mickey  
Sabbath krijgt tijdelijk onderdak in het chique New 
Yorkse appartement van een vriend, die de volgende 
ochtend vroeg naar zijn werk vertrekt. In de dure 
designkeuken staat een lucullisch ontbijt klaar voor 
Mickey, wiens jaloers spottende inventaris van de 
volle tafel aldus eindigt: “The breakfast crockery 
was that heavy yellow French stuff decorated with 
childlike renderings of peasants and windmills. 
Quimper. Beyond quimper.” Quimper mét hoofdlet-
ter (de Bretonse bakermat van dit aardewerk; uit-
spraak ‘kèng-pèr’) was logisch, quimper zónder niet 
(ik las automatisch ‘koewìmpuh’). Het woord bleek 
alleen als plaatsnaam te bestaan.
 Kort daarna stuitte ik op: “What have I achieved 
that could possibly quimper?” Zelfde probleem, zelf-
de handen in zelfde haar. En vijf pagina’s verder 
stond het er wéér!
Hoe hebt u het opgelost?
Later viel me ’s nachts opeens in dat Amerikanen 
Quimper uitspreken als compare, ofwel ‘kmpèh’! Nu 
kon ik een bruikbare woordspeling gaan verzinnen. 
De volgende ochtend diende zich meteen de juiste 
brainwave aan, met dit resultaat: “Het ontbijtservies 
was van dat zware gele Franse spul, verlucht met 
kinderlijke afbeeldingen van boeren en windmolens. 
Boerenbont. Boerenbon-ton.” En: “Wat heb ik be-
reikt dat ook maar in de verste verte zo boerenbon-
ton is?” 
 Gekwimper is in mijn privé-vertaalhuishouding 
een gevleugeld scheldwoord geworden.
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Klikspanen (ww.)

Een van de mooiste taalboeken van 2015 was Rechts is 
waar de duim links staat van José Vandekerckhove. De  
titel bracht me op slag terug naar mijn kindertijd, toen 

mij op school net dát zinnetje werd geleerd om het verschil  
tussen links en rechts te onthouden – en alles alleen maar  
ingewikkelder werd. 
 Ook de inleiding van het boek, geschreven door em. prof. dr. 
Joop van der Horst, is blijven hangen. Hij vraagt zich af waar-
om mensen in het bijzijn van een taalkundige denken dat ze 
extra op hun taal moeten letten. “Daar is net zo weinig reden 
voor als schaamte voor je eigen lichaam. De een heeft een  
dikke neus, een ander flaporen, er zijn er met een heel dun 
nekje of met X-benen. Wel, dat is dan zo. En met taal is het  
niet anders gesteld.”
 Misschien hebben mensen een overdosis 10 voor taal of 
Groot Dictee te slikken gekregen, en zijn ze daarom in het bij-
zijn van iederéén die ‘iets met taal’ doet bang om fouten te ma-
ken. Maar bij taalkundigen is die angst inderdaad ongegrond, 
want, dames en heren, wij vinden fouten opwindend! Het zijn 
namelijk net de fouten die ons een dieper inzicht in de wonder-
lijke radertjes en mechaniekjes van de taal verschaffen.
 Toegegeven: me ergeren aan taalfouten kan ik wél, zeker in 
de geschreven taal, maar dat is meer de ergernis van de taalge-
bruiker dan die van de taalkundige. Hoe meer ik me verdiep in 
het Nederlands, hoe meer ik ook de regeltjes zelf ter discussie 
begin te stellen. Als ik mensen zo vaak groter als in plaats van 
groter dan hoor zeggen, voel ik fascinatie in plaats van erger-
nis: wat precies zegt het over onze taal dat mensen die ‘fout’  
zo vaak maken?
 Wat ik soms nog doe, is de kinderen van mijn zus op hun 
taalfouten wijzen. “Hebben ze vorig jaar ook vuurwerk afge-
schiet?”, vroeg Marjolein (9) met Oudejaar. “Afgeschoten!”, zei 
ik. Meteen voelde ik me een betweterige juf. Ik heb een goed 
voornemen voor 2016: ik ga in de leer bij een mimespeler en 
word meester in pokerface. Dan hoor ik vaker een prachtige 
‘fout’ zoals die ene die neefje Tiele (7) op de eerste dag van het 
jaar maakte. Ik plaagde hem dat hij verliefd is op Lena, maar 
hij ontkende stellig. “Ik ben niet op haar! Levi zegt dat ze over 
álles klikspaant bij de meester!” Klikspanen. Het werkwoord  
bestaat niet, maar het is nu al een van de mooiste woorden van 
2016.
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