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PROFTAAL

Dit moet 

H et belangrijkste van effectief taalgebruik  
is dat je elkaar begrijpt. Dat is niet alles, 
want er is ook nog zoiets als het bevredi-

gende gevoel dat alles netjes volgens de regels ge-
formuleerd wordt, en natuurlijk de ‘esthetische sen-
satie’. En natuurlijk bevat communicatie ook een 
informatieve inhoud. Maar pas als je begrijpt hóé de 
ander iets bedoelt, krijgt elke zin zin en elke beteke-
nis betekenis.
 Vandaar dat taalgebruikers voortdurend bezig 
zijn om signalen uit te zenden en op te vangen over 
hun bedoelingen. Wat wil de ander eigenlijk? Moet 
ik iets, mag ik iets of kan ik iets? Hoe zeker is het 
wat de ander zegt? Naarmate je er beter in slaagt om 
die signalen te lezen en uit te zenden, word je een 
effectievere taalgebruiker.
 Taalkundig bevinden we ons hier op het terrein 
van de ‘modaliteit’: de verhouding tussen wat je 
zegt en je inschatting (van mogelijk tot noodzake-
lijk) of wensen (van toegestaan tot verplicht). Als je 
zegt ‘Het regent’, dan kun je daar een vies gezicht 
bij trekken waardoor je aangeeft dat je dat niet wen-
selijk vindt, of je kunt er een woordje als toch aan 
toevoegen om aan te geven dat je dat aanvankelijk 
niet ingeschat had. In beide gevallen kleur je de me-
dedeling met een modale betekenis (in het eerste 
geval ‘niet wenselijk’, in het tweede ‘niet ver-
wacht’). 
 Op school leer je hier weinig over. In sommige 
ontleedmethodes heb je nog het ‘hulpwerkwoord 
van modaliteit’, maar dat bestaat meestal uit een 
kleurloos lijstje dat de leerling van buiten moet le-
ren (mogen, moeten, willen, kunnen, zullen, lijken, blij-
ken, schijnen, laten, hoeven), alsof daarmee alles ge-
zegd is en er geen hoger inzicht te bereiken valt. 
 Op dit moment is er een door de overheid inge-
steld team van docenten bezig om na te denken over 
de ‘grote opdrachten’ voor het vak Nederlands. Dit 
lijkt me zo’n grote opdracht. Leerlingen zouden zich 
bewust moeten worden van die modale betekenis-
laag in de taal, om al die modale signalen niet alleen 
te herkennen, maar ook zelf bewust toe te kunnen 
passen, en zo een betere taalgebruiker te worden. 
Dat hoeft niet eens moeilijk te zijn, maar het is wel 
heel belangrijk. Wenselijk, zou ik zeggen. Nee, maak 
er maar noodzakelijk van. Of nog liever: verplicht. 
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Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Fantasietaal kan een groot probleem zijn: woorden die 
door de auteur zijn verzonnen, kun je niet onvertaald 
laten, want bij een moedertaalspreker roepen ze door 
hun klank en vorm bepaalde associaties op. De verta-
ler moet dan een soortgelijk effect zien te bewerkstel-
ligen. In Obyčejný život (vertaald als Een doodgewoon  
leven) van de Tsjech Karel Čapek (1890-1938) gebruikt 
een jongetje het volgende staaltje geheimtaal: “Javra 
tivri něvrecovro povrovivrim.” Ook een Tsjech moet 
dit een paar keer lezen voor hij begrijpt dat het jonge-
tje hier ‘Já ti něco povím’ zegt, oftewel ‘Ik zal je wat 
vertellen.’ Als je dit eenmaal weet, is de analyse snel 
gemaakt: elke a wordt gevolgd door vra, elke e door 
vre, elke i door vri en elke o door vro. Maar hoe zet je 
dit taalspelletje om naar het Nederlands met behoud 
van een natuurlijk klankeffect? 

Hoe hebt u het opgelost?
Gegeven waren: de vertaling van het onversleutelde 
zinnetje, ‘Ik zal je wat vertellen’, en de sleutel zoals 
bedacht door Čapek, die is ingegeven door de klank- 
wetten van het Tsjechisch. Het Tsjechische zinnetje 
heeft vooral open lettergrepen (eindigend op een klin-
ker), het Nederlandse gesloten lettergrepen (eindi-
gend op een medeklinker). Het toepassen van een ver-
gelijkbare versleuteling leverde dus een ander, maar 
acceptabel effect op (probeer maar: ‘ivrik zavral’) … 
tot aan het laatste woord. Dit werd een tongue twister 
die ik het jongetje niet in de mond kon leggen, want 
ook geheimtaal moet je kunnen uitspreken. Ik besloot 
daarom wel de plaats van de extra lettergreep te be-
houden, maar de vr te vervangen door één soepel klin-
kende medeklinker – de l. Zo werd het: ‘Ilik zalal jele 
walat velertelellelen’.

Irma Pieper (1965) vertaalt Tsjechische literatuur, waaron-
der werk van Ivan Klíma en Milena Jesenská. Haar meest 
recente romanvertalingen zijn Een doodgewoon leven, Oorlog 
met de Salamanders, Krakatiet en Meteoor van Karel Čapek, 
uitgegeven bij Wereldbibliotheek. Op dit moment werkt ze 
aan de vertaling van Čapeks roman Hordubal.  
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Een vertaler over zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem,  
en de oplossing ervan.
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