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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.

Peter Abelsen
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen? 
Mijn jongste vertaling is die van Swing Time, de 
nieuwe roman van Zadie Smith. Zij heeft een na-
drukkelijk eigen stijl, met barokke, opzettelijk ge-
rekte zinnen, en bij de vertaalslag van het dynami-
sche Engels naar het stroevere Nederlands moet je 
dan soms een komma verruilen voor een punt of 
een gedachtestreepje – en vervolgens de cadans van 
het proza handhaven door je woordkeus en zins-
bouw. Maar heel veel problemen leverde dat niet 
op. De vraag die me bij deze roman, met zijn sterke 
etnische thematiek, bij aanvang wél kwelde, was of 
ik white nu gewoon met blank zou vertalen of mijn 
hoofd moest buigen voor die gruwzame politiek 
correcte mode om wit te gebruiken. De voorgaande 
zin zegt al veel over mijn persoonlijke opvatting, 
maar je hebt als vertaler ook, en in niet geringe 
mate, rekening te houden met wat het lezerspubliek 
verwacht. 
Hoe hebt u het opgelost? 
Het loste zichzelf gelukkig op: de vertelster in 
Swing Time groeit op in de jaren tachtig, een tijd 
waarin maatschappelijke discussies nog niet werden 
verarmd met geneuzel over woorden, en ze zet zich 
bovendien af tegen haar al te geëngageerde moe-
der. Dus koos ik met een gerust hart voor blank, en 
verheugde me op kritiek uit de politiek correcte 
hoek. Nu die helaas uitblijft, ben ik blij dat ik mijn 
keuze alsnog hier kwijt kan. 

Peter Abelsen (1957) studeerde filosofie en is sinds 1996 literair 

vertaler. Werkt momenteel aan zijn eerste roman. Vertaalde  

onder meer Amy Tan, Michael Cunningham, Tennessee Williams, 

Don DeLillo, Jonathan Safran Foer, Jonathan Franzen en Zadie 

Smith.

De Craemer

Poepsimpel pinnen

Toen in 2011 mijn prozadebuut Vurige tong verscheen bij 
De Bezige Bij Antwerpen, werd ik uitgenodigd voor een 
radio-interview met Frénk van der Linden. Ik herinner 

me precies het moment waarop ik het station van Amsterdam 
verliet, op weg naar Studio Desmet. Een jongen met een grote 
rugzak stapte op me af: “Mevrouw, weet u waar ik kan pin-
nen?” 
 “Pinnen?”, antwoordde ik stomverbaasd. Hij herhaalde de 
vraag en ikzelf herhaalde dat ik geen idee had wat hij bedoel-
de. Hij lachte: “Kennen jullie dat woord dan niet in België?”
 Nee, ik had het nog nooit gehoord en vijf jaar later gaat bij 
ons nog steeds niemand ‘pinnen’. Wij spreken over ‘geld afha-
len’ of ‘geld uit de muur halen’. Vooral die laatste omschrijving 
vind ik heerlijk plastisch, en dat vond ook de jongeman bij het 
station. 
 Ik dacht aan de rugzakjongen toen ik Gluren bij de buren las, 
dat in oktober vorig jaar verscheen. De ondertitel is De leukste 
taalverwarringen tussen Vlamingen en Nederlanders, en op het 
leuke van onze taalverschillen ligt in dit boek inderdaad de  
nadruk. Dat is een stuk verfrissender dan de lijstjes die ik mijn 
hele schooltijd – tot en met de universiteit! – onder ogen kreeg. 
Vlaamse woorden werden er steevast als foutief aangeduid. 
 Gluren bij de buren zou anno 2016 verplicht lesmateriaal 
moeten zijn vanaf de lagere school, juist omdat het de verschil-
len omarmt. Ludo Permentier verwoordt het goed in zijn voor-
woord: hoe meer Nederlands er is, hoe beter. De situatie is op 
dat vlak gunstig. Juist omdat Vlamingen zich bewuster zijn ge-
worden van hun eigen taalvariant, gaan ze minder krampachtig 
met het Nederlands om. Nederlanders beroepen zich dan weer 
minder dan vroeger op hun status van ‘gidsland’ en halen min-
der hun neus op voor typisch Belgische woorden – ik ken een 
pak Nederlandse vrienden die smullen van het Vlaamse taaltje 
van Dimitri Verhulst.
 Het verrast me hoe vaak we elkaars woorden niet blijken te 
kennen. Nederlanders weten niet wat ‘apenjaren’ zijn, terwijl  
ik nog nooit het woord weigerambtenaar had gehoord. Ik heb 
Gluren bij de buren aan mijn nichtje van tien gegeven, en hoop 
dat veel leraren in Noord en Zuid het bij hun leerlingen zullen 
introduceren. Wie weet komt er ooit een dag dat mijn nichtje 
in het station van Antwerpen aan een Nederlander vraagt waar 
ze geld uit de muur kan halen, waarop hij haar meteen begrijpt 
en vraagt of hij haar op ‘een tas koffie’ mag trakteren. Want het 
antwoord op de vraag of we meer of minder Nederlands willen, 
is voor mij ‘poepsimpel’: meer, meer, meer!
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