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PROFTAAL

Tijdreizen

Een paar maanden geleden zag ik weer eens 
een herhaling van de Terminator-films, en 
ook de talloze herhalingen van Back to the 

Future. In de vakantie las ik bovendien All Our Wrong 
Todays (De man die de tijd meenam) van Elan Mastai, 
terwijl ik eerder dit jaar 22-11-1963 van Stephen 
King al gelezen had.
 Dat tijdreizen, dat is wel een dingetje in de  
sciencefictionwereld. Meestal gaat het over de pa-
radox dat je bij het terugreizen in de tijd de wereld 
zou kunnen veranderen, zodat je met een beetje 
pech je eigen geboorte kunt voorkomen, en dus  
in de toekomst helemaal niet bestaat om terug  
te reizen in de tijd om je eigen geboorte te voor- 
komen. Enfin, dat levert meestal een heel gedoe op 
met parallelle werelden en zo. Heel futuristisch en 
ingewikkeld allemaal. Maar wat er nooit bij wordt 
verteld, is dat de mensheid het tijdreizen al tien-
duizend jaar geleden heeft uitgevonden. En de tijd-
machine is onze taal.
 Ga maar na: vrijwel al onze zinnen gaan over de 
wereld zoals hij was, of over de wereld zoals hij zal 
zijn, of zou moeten zijn, of had moeten zijn – in elk 
geval nauwelijks over de wereld zoals hij nu, op dit 
moment, is. Dit gaat al meteen op voor geschreven 
taal (waarbij het moment van het schrijven anders 
is dan het moment van het lezen), maar ook in een 
gewoon gesprek gaat het maar heel af en toe over 
wat er op dat moment aan de hand is. Je zegt wel-
eens: ‘Het regent’, maar meestal zeg je dat het 
‘gaat regenen’, ‘heeft geregend’, of je laat merken 
wat je ervan vindt dat het regent.
 De cruciale eigenschap waar het hier om gaat is 
‘inbedding’: de mededeling ‘Het regent’ wordt in-
gebed in een tijds- of plaatsaanduiding (‘Het ge-
beurde gisteren en hier dat het regende’) of in een 
opinie (‘Ik vind het fijn dat het regent’). Deze in-
bedding maakt het mogelijk dat wij hele werelden 
in een andere tijd kunnen plaatsen, en dat is de  
essentie van tijdreizen.
 Dit is ook meteen het grote verschil tussen die-
rentaal en mensentaal. Een aap kan zijn verlangen 
naar een banaan op het moment zelf uitdrukken, 
maar niet meedelen dat hij morgen bij het ontbijt 
twee bananen en een appel wil, of dat hij de banaan 
gisteren lekkerder vond. 

DE TAALPROF

Paula Stevens
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent 
tegengekomen?
Het grootste vertaalprobleem was natuurlijk het pro-
bleem dat ik níét kon oplossen en waar ik nog steeds af 
en toe van wakker lig. En oplossingen waar ik apetrots 
op was, lijken bij teruglezing vaak volkomen vanzelf-
sprekend (zo hoort het ook), en zijn vaak vergeten zo-
dra het volgende vertaalprobleem zich aandient – en 
dat duurt nooit lang. Daarom hier dus niet mijn groot-
ste, maar laatste vertaalprobleem: in de historische  
roman Den som ser van de Noorse Herbjørg Wassmo 
raakt een getrouwde vrouw ongewenst zwanger van 
haar minnaar. Hij voelt zich schuldig, want: “det er  
du som får alt i fanget”, letterlijk: ‘jij krijgt alles in je 
schoot’. Dat is dubbelzinnig bedoeld, blijkt. Letterlijk: 
zij heeft zijn kind in haar schoot, en figuurlijk: dat is 
haar probleem, wat de uitdrukking óók betekent. Wij 
kennen natuurlijk ‘krijgt alles in de schoot geworpen’, 
maar dat is iets positiefs en past hier dus niet. Maar 
wat dan, en hoe houd je die dubbele betekenis erin?

Hoe hebt u het opgelost?
‘Jij krijgt het op je bord’, ‘op je brood’, ‘zit ermee op- 
gescheept’ – het was het allemaal net niet en miste de 
dubbele lading. Toen ik het boek nog een keer door-
nam, zag ik dat het overspel (en seks in het algemeen) 
soms wordt omschreven als ‘een wilde rit’ en ‘berij-
den’. Dus is de zin in vertaling geworden: “jij bent 
hiermee opgezadeld”. Een oplossing waar ik (voor- 
lopig) mee kan leven. Maar een vertaling is natuurlijk 
nooit af.

Paula Stevens (1955) vertaalde werk van o.a. Per Petterson, 
Johan Harstad, Karl Ove Knausgård en Lars Saabye Christen-
sen. Momenteel werkt ze aan Den som ser van Herbjørg 
Wassmo. In 2010 ontving ze de Amy van Marken-prijs voor 
haar gehele vertaaloeuvre.

VERTAALD DOOR ...

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