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PROFTAAL

Onverdedigbare 
rechtspoot

I k moet voor mijn werk vaak kijken naar het 
voetbalpraatprogramma Voetbal Inside. Als je 
als taalprof de vinger aan de pols van de leven-

de taal wilt houden, moet je zoeken op plaatsen 
waar er niet al te krampachtig met officiële taal- 
regels wordt omgegaan en zo onbelemmerd moge-
lijk gesproken wordt. 
 Een van mijn aantekeningen van de laatste 
maanden betreft een zin, uitgesproken door hoofd-
analist Johan Derksen: “Wat is er onverdedigbaarder 
dan een rechtspoot die hem van rechts voor het doel 
slingert?” Daarin is het niet het beeldende taal- 
gebruik in de tweede helft van de zin dat mij opvalt, 
maar het gebruik van het woord onverdedigbaarder. 
 Je kunt natuurlijk niet echt zeggen dat het fout is. 
Het woord is netjes gevormd als de vergrotende trap 
van het bijvoeglijk naamwoord onverdedigbaar. Maar 
het klinkt wel gek. Waar zit hem dat in? 
 Het eerste wat je zou kunnen denken is dat woor-
den op -baar een absolute betekenis hebben, die 
niet te vergroten of te overtreffen valt. Iets is verde-
digbaar of onverdedigbaar, en daar zit niks tussen. 
Toch is de werkelijkheid natuurlijk anders: veel 
woorden op -baar laten zich uitstekend vergroten.  
Is een laptop draagbaarder dan een tablet? Wat is er 
verwijtbaarder dan dit?
 Een tweede gedachte is dat het ligt aan on-, dat 
‘niet’ betekent. Niet is niet, dat zou je niet kunnen 
vergroten. Maar ook dat klopt niet. Wat is er onbe-
schaafder dan scheten laten in het openbaar? Kan 
het nog onduidelijker? On-woorden kunnen heel 
goed vergroot worden.
 Het zou ook kunnen dat het gewoon ongebruike-
lijk is. Het woord onverdedigbaarder komt maar af en 
toe voor (maar wel al vanaf de negentiende eeuw), 
en altijd in de figuurlijke betekenis van standpunten 
die minder goed te verdedigen zijn. In voetbaltech-
nische verhandelingen worden meestal omschrij-
vingen als moeilijker te verdedigen gebruikt. Dan gaat 
het om verdedigen in de betekenis ‘verhinderen van 
doelpunten van je tegenstander’.
 Maar misschien is het ook wel niet dat woord dat 
me opvalt, maar de hele betekenis van de zin. Er 
staat namelijk dat de rechtspoot zelf onverdedigbaar 
is. Dat zou kunnen, maar ik denk dat Derksen hier 
doelde op de voorzet (het vanaf rechts voor het doel 
slingeren) die moeilijk te verdedigen is. Hij bedoelde 
dus te zeggen: ‘Wat is er onverdedigbaarder dan een 
bal die door een rechtspoot vanaf rechts voor het 
doel wordt geslingerd?’

DE TAALPROF

Frits van der Heide
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Een van de grootste problemen bij het vertalen van de 
Asterix-stripalbums is dat de scenaristen onophoude-
lijk gebruikmaken van woordgrappen die in het Ne-
derlands onvertaalbaar zijn. In Asterix en Latraviata 
kwam ik er een tegen die voor extra veel problemen 
zorgde. In een bepaalde scène staan Romeinse solda-
ten elkaar uit te schelden, en ze maken daarbij woord-
spelingen op voorwerpen waar vloeistoffen in bewaard 
kunnen worden. Een van die woordspelingen was 
“J’en ricane d’aisance.” Dat betekent iets als ‘Ik lach 
erom voor het gemak’, maar als je het uitspreekt, 
klinkt het hetzelfde als jerrycan d’essence, wat ‘benzine- 
jerrycan’ betekent. De woordspeling wordt toegelicht 
in een klein tekstblokje. Daarin staat “Mauvais jeu  
de mots sur un récipient encore inconnu” (‘Flauwe 
woordspeling over een nog onbekend vat’), en die  
toelichting maakte het probleem nog groter. 

Hoe hebt u het opgelost?
Ik heb de soldaten elkaar laten uitschelden met zoge-
naamd Latijnse woorden. In het cruciale tekstblokje 
kwam de tekst: “Er is geen woord Latijn bij deze dia-
loog.” Als vertaler van humoristische Franse strips zit 
er vaak niets anders op dan een tekst te verzinnen die 
op geen enkele manier iets te maken heeft met de 
brontaal. Maar dat maakt het vak extra leuk!

Frits van der Heide (1942) was reclamemaker en (hoofd)- 
redacteur stripbladen bij stripuitgeverij Oberon. Sinds 1985 
is hij freelance stripvertaler, van onder meer de Asterix- 
albums.
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Een vertaler over zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem,  
en de oplossing ervan.
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