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Woordenvoeder

Op de commerciële Vlaamse zender VTM was 
onlangs tijdens het journaal de woordvoerder 
van de Belgische federale politie aan het 

woord. In het balkje onderaan verscheen echter niet 
woordvoerder maar woordenvoeder. 
 Wat een heerlijke fout! Een typfout van een eind- 
redacteur met haast had zonet een nieuw woord in het 
leven geroepen waar ik meteen gek op was. Woorden-
voeder. Een prachtige nieuwe benaming voor alle  
mensen die met taal bezig zijn, en die dat vooral op 
een positieve manier doen – zonder gezanik en opge-
stoken vingertje. Een woordenvoeder voedt een hon-
gerig publiek zijn woorden zoals vogels dat in mei 
doen met hun jongen: het publiek houdt de oren en 
ogen open, en de woordenvoeder laat de woorden er 
zachtjes in neervallen. Schrijvers, dichters, cabare-
tiers: ze mogen voortaan allen als woordenvoeders 
door het leven gaan. 
 Als ik er echter één woordenvoeder uit mag pikken, 
laat het dan de Nederlandse taalvirtuoos Wim Daniëls 
zijn. Ik had altijd al een grote bewondering voor hem, 
en voelde dan ook enige schroom toen hij me tijdens 
het Onze Taal-congres van oktober vorig jaar inleidde. 
 Op zijn Twitteraccount ontpopt Daniëls zich tot een 
echte woordenvoeder. Hij speelt met taal zoals weinig 
anderen het hem nadoen. Zo gaat hij als fietsfanaat op 
zoek naar bijzondere fietsclubnamen, wat deze woor-
den oplevert: De Reetzweters, VlugTrug, Gosandekant. 
Hij roept zijn volgers op om ‘eologismen’ in te zen-
den: nieuwe woorden die ontstaan door van bestaande 
woorden de eerste letter weg te laten. Dat leidt tot dit 
moois: etenschapper (‘vakkenvuller’), erwarming (‘ver-
warming die aangaat als je er bent’) en erfpot (‘nala-
tenschap’). In het januarinummer van dit blad was de 
eerste oogst van dit soort woorden te lezen. 
 Elke zondag houdt Daniëls op Twitter ook een taal-
spel, waar zijn volgers van smullen, gelet op de vele 
reacties die erop komen. Een paar voorbeelden: “Het 
traditionele zondagse taalspel is vandaag #Surinamen 
(met -n), waarbij het gaat om het rekken van Parama-
ribo. Van Johan Fretz verscheen onlangs het boek ‘On-
der de Paramariboom’. We hadden al de Paramaribode 
(de tv-gids van Suriname). Bouterse is de Paramari-
boss. Enz.” Wat volgt zijn achtenzeventig mensen die 
woorden inzenden en op een zondag spelen met taal. 
Hoedje af voor Wim Daniëls.
 Een mooi nieuw initiatief van de man is dat hij op 
zijn blog dagelijks een nieuw woord uitvindt. Ik hou 
erg van lafspreken (‘een afspraak afzeggen omdat je er-
tegen opziet’) en postbrode (‘de broodbezorger die nog 
aan huis komt’).
 Mijnheer Daniëls, ik roep u bij dezen uit tot Woor- 
denvoeder van de Lage Landen. Mogen we nog lang 
van uw talige speelsheid genieten.

ANN DE CRAEMER

Een vertaler over zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem, 
en de oplossing ervan.

Elbrich Fennema
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent 
tegengekomen?
Het grootste probleem bij een vertaling uit het Japans 
– dus ook bij De moord op Commendatore van Haruki 
Murakami – is het Japans zelf. Dat kent namelijk drie 
typen schrift: twee fonetische schriften en één ideo-
grammenschrift (de karakters). Het is daardoor moge-
lijk dat je de betekenis van een woord kent (omdat je de 
betekenis van de karakters kent), maar niet weet hoe je 
het uitspreekt. En het omgekeerde kan ook: je kent het 
woord, maar weet niet met welke karakters je het 
schrijft. Je kunt in dat geval je toevlucht nemen tot een 
van de fonetische schriften. 
 Pas rond hun vijftiende, in de derde klas van de 
middelbare school, hebben Japanse kinderen alle 1850 
standaardkarakters geleerd. In De moord op Commenda-
tore komt de dertienjarige Marie voor, die dus nog niet 
alle karakters kent. Door fonetisch schrift te gebrui-
ken, kan Murakami laten zien wat moeilijke woorden 
zijn voor Marie. Als ze de woorden 晴天の霹靂 (‘don- 
derslag bij heldere hemel’) hoort, herhaalt ze die als  
‘せいてんのへきれき？’ (‘seiten no hekireki?’), zonder  
de betekenis te kennen. In het Nederlands kun je die  
truc niet gebruiken, omdat we geen verschillende 
schriftsoorten hebben.

Hoe hebt u het opgelost?
Je zoekt andere manieren om recht te doen aan het 
taalniveau van een dertienjarige – zonder dat het 
jip-en-janneketaal wordt, want dat is de brontekst  
totaal niet. In dit geval kent Marie een woord niet, en 
de onzekerheid die haar bij het lezen overvalt, wordt 
nu weergegeven als: ‘Donder …?’ Het grappige is dat 
leestekens de oplossing vormden: …? . Want dat zijn 
eigenlijk een soort ideogrammen. 

Elbrich Fennema vertaalde – samen met Luk Van Haute – 
Haruki Murakami’s jongste boek: de dubbelroman De moord 
op Commendatore. Ze doet verslag van dit proces en de  
naweeën ervan op haar blog ‘Waar ik over denk als ik Mura-
kami vertaal’ (zie www.onzetaal.nl/fennema). Ze wisselt het 
vertalen uit het Japans af met tuinieren, koken en schrijven. 
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