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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.

Jos den  
Bekker

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Mijn grootste vertaalproblemen zijn en blijven de 
problemen die ik niet naar tevredenheid heb weten 
op te lossen, dus daar zwijg ik liever over. Ik had 
laatst wel een akkefietje waarbij ik me aanvankelijk 
in allerlei bochten wrong om er iets van te maken. 
Het betrof een monoloog in de roman La Oculta van 
de Colombiaanse schrijver Héctor Abad, waarin een 
vrouw betoogt dat je in alle families wel iemand 
hebt die niet helemaal in de haak is. Dat zegt ze 
met de uitdrukking “Unos nacen con estrella y otros 
nacen estrellados”, letterlijk: ‘Sommigen worden 
met een ster geboren en anderen ‘gesterd’ ’, dat wil 
zeggen: ‘stuk’, ‘gebutst’, ‘niet helemaal oké’. Hoe 
moest ik dat nou zodanig in elkaar breien dat een 
zekere relatie tussen het linker- en het rechterlid 
van de vergelijking, om het zo maar eens te zeggen, 
behouden bleef? En het bovendien nog in de mond 
leggen van een rad pratende vrouw die wars was 
van enig gekunsteld taalgebruik?

Hoe hebt u het opgelost?
Aan iets met gesternte hoefde ik niet te denken – 
het woord alleen al. Ik moest iets heel anders vin-
den wat hetzelfde idee uitdrukte. De bekende speld 
in een hooiberg. Wat ik in zo’n geval wel doe, is  
almaar zinnetjes met een open plek erin herhalen, 
in de hoop dat het juiste woord of de juiste zinsnede 
vanzelf op die plek valt. Ik begon met ‘De een 
wordt geboren …’ Dat werd niks. Vervolgens scha-
kelde ik over op ‘De een is … en de ander is …’ En 
toen rolde het er vanzelf uit: “De een is zus en de 
ander is zozo.”

Jos den Bekker (1946) ver-

taalde uit het Engels onder 

andere werk van Peter  

Ackroyd, Michael Ondaatje 

en Mordecai Richler, en uit 

het Spaans werk van Héctor 

Abad, Javier Cercas (short-

list Europese Vertaalprijs 

2015), Tomás González en 

Evelio Rosero. Momenteel 

werkt hij aan het laatste 

boek van Javier Cercas,  

El Impostor.
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HISWA

Zeg ...
- Hmm?
- Dat wandbord, denk 

je dan aan perfoplaat?
- Ja, zou kunnen. 
- Ronde of vierkante gaten?
- Hangt ervan af. Hebben we 
een hefmagneet?
- Ja. 
- Met een karabijnhaak?  
Gepreegde flens?
- Ja, en sjornet.
- Sjornet spanbaar of elas-
tisch?
- Maakt niet uit. 
- Geïntegreerde snelspan-
ners?
- Dat is wel makkelijk ja.
- Verder nog iets?
- Een lasthaak met twee 
vorktanden?
- Check. 
- Drempelbrug?
- Ja, twee zelfs.
- En laten we niet vergeten 
een spiesboy mee te nemen.
- Ja, spiesboy en littercaddy, 
die had ik al. 
- O, prima. Vlamdovende 
wandasbak?
- Check.
- Etagewagen?
- Check.
- En ik denk dat we ook bun-
delbandjes nodig hebben, 
voor de scanvaantjes.
- We gaan toch geen scan-
vaantjes meenemen?
- Je weet nooit.
- We kunnen toch krijtfolie 
nemen? Prijskaartraamhoesje 
eromheen en klaar.

- Ja, da’s waar. Geen scan-
vaantjes dus. Oké, what else?
- Doen we nu wel of geen 
vlagstabilisator?
- Is dat nodig? 
- Stel, het is windstil, hangt 
je vlag daar een beetje slap 
langs de mast. Ziet niemand 
hem! 
- Ja, maar zo’n stabilisator … 
- Wat?
- Ik weet het niet. Vind het 
altijd een lullig gezicht. Het 
is toch een soort viagra. Ik 
kan zelf niet wapperen, ik 
heb hulp nodig. 
- Hm, oké, we gaan ervan uit 
dat het waait. Maar als het 
niet waait, mag jij blazen!
- Oké.
- Nou, dan hebben we alles 
geloof ik.
- Ja. Behalve de kleefplaten.
- Kleefplaten? 
- Voor de flystopper!
- Shit, goed dat je ’t zegt. 
Waar zijn die eigenlijk?
- Daar, in de breedvakstel-
ling.
- Ik zie ze niet.
- Bij de fluorpijlen! In een 
blauwe hersluitbare kraftzak.
- Ja, gevonden! Zeg, hier ligt 
ook een rateltakel.
- Echt waar? Nou, neem die 
ook maar mee. Je weet 
nooit.
- Hebben we dan alles?
- Volgens mij wel. Dus ik zeg: 
HISWA here we come!
- Ik hoop dat het in het busje 
past.

JAN KUITENBROUWER

Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong


Yfke de Jong



