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De Craemer

Wijn

Duizend vierhonderd. Of nee, net iets meer. Dat is 
het aantal mensen dat op 7 oktober aanwezig was 
op het tweejaarlijkse congres van Onze Taal in 

Utrecht. Ik mocht er een lezing geven (zie ook blz. 13 – red.), 
en nooit eerder deed ik dat voor zo veel mensen. 
 Tijdens de lunchpauze praatte ik met een aantal Vlaamse 
vrouwen die speciaal voor het congres naar Utrecht waren 
afgereisd. “Kun je je voorstellen”, zei een van hen, “dat er in 
Vlaanderen veertienhonderd mensen aanwezig zouden zijn 
op een congres over taal, op een zaterdag, beginnend om 
tien uur?” Alle hoofden rond de tafel schudden van nee.
 Ik kan het me inderdaad niet voorstellen. Toen ik het er 
even later met een Nederlandse uitgever over had, zei hij 
dat hij de indruk had dat Vlamingen meer met taal bezig 
zijn dan Nederlanders. 
 Die perceptie moet ik toch – en tot mijn spijt – ontkrach-
ten. Een aantal voorbeelden? Neem dit blad zelf: Vlaande-
ren heeft sinds kort geen tijdschrift meer dat exclusief over 
taal gaat. Neem een radioprogramma als dat van Frits Spits, 
die op het congres de Visser-Neerlandiaprijs kreeg als belo-
ning voor zijn inzet voor de Nederlandse taal. Zijn program-
ma De Taalstaat, waarin ik zelf al te gast mocht zijn, is om 
duimen en vingers bij af te likken. In Vlaanderen zijn radio-
makers als Jan Hautekiet en Lieven Vandenhaute grote taal-
minnaars en dus wijden ze in hun programma weleens een 
item aan taal, maar daar blijft het bij. 
 Hoe dat komt? Moeilijke vraag. Ik vermoed dat Vlaande-
ren, zoals ik ook tijdens mijn lezing op het congres zei, nog 
altijd denkt dat wanneer het over taal gaat, het over fouten 
moet gaan. Zeg niet dit maar dat; schrijf niet dit maar dat. 
Precies daarom heb ik, sinds ik taalcolumniste ben voor de 
krant De Morgen, het anders proberen te doen, en vooral de 
schoonheid van taal willen laten zien. Dat verrast mensen, 
en dat is nu precies wat je moet doen als je hen warm wilt 
maken voor taal. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat 
een radioprogramma over taal op de Vlaamse openbare om-
roep zou scoren. Dit is dan ook een duidelijke oproep aan 
die openbare omroep: luister naar Frits Spits en maak iets 
wat net zo spitsvondig is. Het wordt tijd dat Vlamingen taal 
niet langer vooral associëren met fouten, en met gehoon om 
onze tussentaal, maar met liefde, en schoonheid, en perma-
nente verwondering. Met de wijsheid, zoals Virginia Woolf 
ooit schreef, dat taal als wijn op de lippen is. 

ANN DE CRAEMER

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.

Saskia van der 
Lingen

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent 
tegengekomen?
Een van de grootste en leukste uitdagingen is het 
vertalen van woordspelingen in een tekst waarin 
een romanpersonage aan het woord is. 
 In Max Porters boek Grief Is the Thing with 
Feathers moeten een vader en zijn twee jonge zoons 
de plotselinge dood van hun vrouw en moeder ver-
werken. Ze worden daarbij geholpen door een kraai, 
die zich gedraagt als “bemoeial, vriend, kinderop-
pas, treiterkop, trooster en therapeut”. Het boek be-
staat uit monologen van afwisselend Vader, Jongens 
en Kraai, en de stijl wisselt nogal: het gaat van ver-
telling tot sprookje tot poëzie tot absurde wartaal – 
dat laatste vooral als Kraai aan het woord is. In een 
opsomming van het vuilnis waartussen hij scharrelt 
zegt hij bijvoorbeeld: “(…) box of swans, box of sto-
ries (…)”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? 
Hoe hebt u het opgelost?
Een “box of swans” moet in deze context wel een  
lucifersdoosje zijn van het in Engeland bekende 
merk Swan, met een plaatje van een zwaan erop. En 
vanwege het erop volgende “box of stories” klinkt er 
een toespeling in door op Shakespeare, die ook wel 
de ‘Sweet Swan of Avon’ wordt genoemd. (Er komen 
in het boek meer verwijzingen naar Shakespeare 
voor.) In een gesproken tekst kun je niets uitleggen, 
maar wat wél kan, is een begrip uit de (Britse) bron-
cultuur vervangen door iets wat in de (Nederlandse) 
doelcultuur beter bekend is. Zo kwam ik in mijn ver-
taling Verdriet is het ding met veren op “(…) zwaluw-
doosje, zwavelstokjes, sprookjesdoos (…)”: lucifers 
met een vogelplaatje, en zwavelstokjes om, al allite-
rerend, een brug te slaan naar de sprookjes.
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