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Van Aaf tot z

Haastige 
groeten

D it is mijn laatste column voor Onze Taal, en hoewel het 
mijn eigen keus is, vind ik dat moeilijk. Afscheid nemen 
is nooit leuk, en bij Onze Taal werken aardige mensen, 

die ik in de afgelopen jaren maar een paar keer in het echt heb 
gezien, maar die ik toch ga missen. Als freelance schrijvend 
mens hoor je soms weinig van je opdrachtgevers. Dat is nu een-
maal zo. Maar bij Onze Taal laten ze altijd weten wat ze ervan 
vonden. Misschien omdat ze talig zijn. Of gewoon aardig. Het is 
in ieder geval zo. En dat is fijn voor de solo-typende freelancer.
 Van sommige mensen vorm je je vooral een mening door hoe 
ze mailen. Zo mail ik al jaren met Kees, mijn chef bij dit blad. 
We bellen bijna nooit, hebben elkaar maar een paar keer in het 
echt ontmoet.
 Meestal mailt hij me omdat hij voorzichtig aandringt op een 
column, want ik vergeet de deadline nogal eens. Hij oppert dan 
altijd iets als ‘bijvoorbeeld maandag’ als inleverdatum. 
 ‘Bijvoorbeeld maandag.’ De ideale manier om een freelancer 
te benaderen. Voor de freelancer (die te laat is, te veel deadlines 
heeft en eigenlijk helemaal niet weet waarover het stukje moet 
gaan) voelt dat luchtiger dan alleen ‘maandag’. Maandag is te 
snel, te concreet, te dwingend. Je weet al helemaal niet meer 
wat je moet schrijven. Het moet maandag al af! 
 En wat prettig is, is dat er toch íéts concreet is aan de vraag. 
Sommige van mijn opdrachtgevers willen een stukje bijvoor-
beeld graag ‘zo snel mogelijk’. En daar krijg je als scheppend 
persoon acuut een blokkade van. Want: wat ís zo snel mogelijk? 
Is dat binnen een uur? Vandaag nog? Alle creativiteit stopt 
ogenblikkelijk.
 Kees schrijft ook vaak ‘met haastige groeten’ onder zijn mails. 
Ik denk dat dat komt doordat ik altijd laat inlever, dus het blad 
gaat bijna naar de drukker, dus hij bevestigt dat hij mijn stukje 
binnen heeft, maar hij moet wel door – haastige groeten.
 Wat ik zo aardig vind aan de haastige groeten die ik al jaren 
krijg, is dat Kees er eigenlijk mee zegt: ik ben kort van stof in 
deze mail, dat komt doordat ik haast heb, maar dat zeg ik niet 
op die manier, want dat klinkt ook weer zo bot; ik doe je ge-
woon de haastige groeten, dan weet je genoeg.
 Met andere woorden: soms zit je mening over iemand in klei-
ne dingen. Goed gekozen bewoordingen als ‘bijvoorbeeld maan-
dag’ en ‘haastige groeten’. Dan hoef je elkaar verder niet te ken-
nen van lange gesprekken bij de koffieautomaat of uitgebreide 
lunches; dan weet je dat iemand in orde is. 
 Dus, Kees: haastige groeten!
 En hopelijk tot ziens.

AAF BRANDT CORSTIUS

VERTAALD DOOR ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. In deze rubriek presenteert een vertaler zijn of haar 

weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke 

oplossing.

Frank Lekens
Wat is het grootste vertaalprobleem  
dat u als ondertitelvertaler bent tegen- 
gekomen?
Soms dient zich spontaan een mooie oplossing  
aan voor een probleem dat niet eens bestond. Bij 
de uitreiking van de BAFTA’s (zeg maar de Britse 
Oscars) kibbelen twee presentatoren over de  
envelop met de prijswinnaar, die ze kwijt zijn. Dan 
daalt een engel neer uit het plafond en reikt hun 
de envelop aan. Tjonge, zegt de ene presentator,  
“I feel a little upstaged now.” Bij de live-ondertite-
ling voor dit programma heb ik net pauze. Ik ben 
benieuwd wat mijn collega Pieter hiervan gaat  
maken: upstage is in normale omstandigheden al 
geen gemakkelijk woord om bondig te vertalen. De 
suggesties in Van Dale zijn omslachtig: onder meer 
“de show stelen van” en “het gras voor de voeten 
wegmaaien”. Wat maak je daarvan, in dit geval? 
Hoe is het opgelost?
Zelf weet ik zo gauw geen oplossing, maar ik hoor 
mijn collega dicteren: “Ik voel me een beetje over-
vleugeld.” Ik schiet in de lach en steek mijn duim 
op. Dit moet een engeltje hem hebben ingefluis-
terd. Collega kijkt verstoord op. Zo discreet is het 
engeltje dus te werk gegaan: hij had het nog niet 
beseft, de grap dringt nu pas tot hem door.
 Er is ons altijd bijgebracht dat een ondertitel 
nooit leuker mag zijn dan de brontekst (die hier 
geen woordspeling bevat). Maar ach, bij live on-
dertitelen ben je allang blij als je voor een lastige 
term bijtijds een redelijk alternatief vindt, en dat 
zonder typfouten de digitale ether in kunt slinge-
ren. Dan mag je volgens mij ook best eens de show 
stelen met een oplossing voor een probleem dat 
niet bestond. 

Frank Lekens (1969) werkt 

sinds 1996 als ondertitel-

vertaler, is redacteur van 

VertaalVerhaal.nl en ver-

taalt sinds 2003 romans 

en verhalen van uiteen- 

lopende auteurs (zoals  

Ian Rankin, Frederick  

Barthelme, Cynthia Ozick, 

Joseph Conrad en William 

Trevor); zijn laatste ver- 

taling was Daisy Miller 

van Henry James.
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