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Vertalen is schrijven met een reling 

 

Op 1 oktober 2005 heeft de werkgroep ‘Proza’ van de VVL een middag over 

vertalen georganiseerd. Eén van de sprekers was Andrea Kluitmann, vertaler 

Nederlands – Duits.  

 

Andrea Kluitmann heeft Duits gestudeerd in Bochum en Amsterdam en intussen 

bijna veertig boeken vertaald, met name kinder- en jeugdboeken. Ze schrijft 

leesrapporten voor diverse Duitse uitgeverijen en recensies over Duitstalige 

literatuur voor De Volkskrant. Verder werkt ze als vertaler en trainer bij de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

 

De volgende lezing was een mondelinge voordracht waarbij na elk deel vragen 

door het publiek werden gesteld en gesprekken ontstonden. 

 

 Mooi 

 

Vertalen is heel erg boeiend en bijzonder werk dat je heerlijk ontspannen met 

een pot thee naast je in je eigen omgeving kunt doen, in één van de prachtige 

vertalershuizen die de wereld rijk is of waar je ook maar wilt. Als het goed klikt 

tussen het boek en jou en je hebt een goede werkdag gehad dan voel je je ’s 

avonds of wanneer je ook stopt met werken (ook dat mag je zelf weten) voldaan 

en soms zelfs gelukkig omdat je iets moois aan het maken bent. Misschien zijn 

hier parallellen met het schrijverschap. Vertalen is een soort schrijven met een 

reling naast je – je hoeft geen plot te bedenken, je schept geen figuren, maar je 

probeert om de oorspronkelijke tekst in jouw taal opnieuw tot leven te brengen. 

Als je tien vertalers dezelfde tekst geeft dan krijg je tien verschillende 

vertalingen, vertalen is keuzes maken, elk woord weer. De vertaler bepaalt hoe 

de tekst klinkt, wat er wordt gesuggereerd en welke aspecten de meeste nadruk 
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krijgen. Dat alles met zoveel mogelijk respect voor het origineel dat die keuzes – 

als het goed is – ingeeft. Zo bezien is elke vertaling een interpretatie. Vertalen 

wat er staat bestaat niet (deze zin hoor je vaak met name van commerciële 

opdrachtgevers als antwoord op inhoudelijke vragen over de tekst). 

  

Van elk boek leer je iets, je moet veel lezen voor je werk, research doen en op 

een gegeven moment merk je dat je over heel verschillende veel dingen iets 

weet en uit het niks een interessant gesprek met bijna iedereen kunt voeren, dat 

zijn prettige bijkomstigheden. Verder leer je een heleboel interessante collega’s 

kennen, mits je dat wilt (anders niet, dat kan ook een zeer bevredigende keuze 

zijn voor de Einzelgänger) die waarschijnlijk tegelijkertijd ook de enige mensen 

zijn die echt begrijpen waarom je dit beroep uitoefent. 

 

Moeilijk 

 

Vertalen is een onzichtbaar beroep, een collega vertaler heeft eens gezegd dat 

vertalen net is als schoonmaken – het valt alleen maar op als het slecht of 

helemaal niet is gedaan. 

 

Waarschijnlijk is dat ook de reden voor de ondergewaardeerde positie van de 

literaire vertaler. Het gebeurt regelmatig dat recensenten, radio- of tv-makers vol 

lof zijn over de poëtische taal van een auteur en degene die die taal heeft 

gemaakt, namelijk de vertaler, niet eens wordt genoemd. Alsof het boek zichzelf 

heeft vertaald of de auteur het in de betreffende taal heeft geschreven. 

 

Daarover kun je je opwinden of je kunt tegen jezelf zeggen dat – als de literaire 

kwaliteit van een boek dat je hebt vertaald wordt geprezen – de helft van die lof 

gewoon voor jou is. Dat laatste doe ik.  
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Wat niet wegneemt dat ik probeer om ertoe bij te dragen de vertaler zichtbaar te 

maken, al was het maar omdat de slechte betaling een direct gevolg van die 

onzichtbaarheid is. 

 

Je kunt dit prachtige beroep zonder zelf nog een andere baan te hebben of een 

partner met normaal betaald werk of subsidies [Nederland heeft een prachtig 

systeem, het Fonds voor de Letteren is een heerlijke instantie voor vertalers in 

het Nederlands, het NLPF subsidieert helaas de buitenlandse uitgevers] alleen 

uitoefenen als je weinig financiële verplichtingen hebt en bescheiden leeft. Ik 

hoorde onlangs de directeur van het vertalershuis in Straelen (een soort paradijs 

voor vertalers) zeggen dat de Oost-Europese vertalers zelfs in schapenkaas 

krijgen betaald, en hoe ze dat ook precies bedoelde; het wijst op iets ergs.  

 

De meerderheid van de vertalers is vrouw, vaak alleenstaand of met een 

goedverdienende partner, de zogenaamde tandartsenvrouw (wat absoluut niets 

over de kwaliteit van het vertaalwerk zegt!). 

 

Als ik thuis (ik kom uit een arbeidersgezin) aan vrienden van mijn broers vertel 

dat ik alleen maar uit het Nederlands in het Duits vertaal dan oogst ik meewarige 

blikken (Het zijn grensbewoners die ook hun patatje oorlog kunnen bestellen en 

“Kom van dat dak af” kunnen zingen). En omdat ik ook geen auto heb en geen 

eigen huis kan ik de rest van de avond vaak schudden. Het lukt me maar niet om 

hen duidelijk te maken wat ik doe als ik een boek aan het vertalen ben, dat ik 

niet met een stel woordenboeken voor mijn pc zit, de woorden opzoek die ik niet 

ken en woord voor woord vertaal tot het af is. 
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Wat dan wel? 

 

Inderdaad hebben vertalers heel veel woordenboeken (uit mijn persoonlijk 

collectie: viertalig paardenwoordenboek, scheldwoordenboek, 

reclamewoordenboek, juridisch, technisch, medisch, spreekwoordenboeken, 

synoniemen, antoniemen, thematisch geordende woordenschat, 

beeldwoordenboeken en nog veel meer) en vooral een ADSL-

internetverbinding.  

 

Deze hulpmiddelen heb je nodig als je bijvoorbeeld erachter moet komen of 

“een schip met zure appelen” een uitvinding van de auteur is of een Nederlandse 

uitdrukking voor “onweer op komst”, wat een ouderling precies doet of wat voor 

kinderspelletje “hamertje tik” is. Of om citaten te zoeken en überhaupt te 

merken dat iets een citaat of een toespeling is. 

 

Belangrijk werk dat sinds Internet veel makkelijker is geworden, veel vlugger 

gaat en gedeeltelijk überhaupt pas mogelijk is.  

 

Veel vertalers lezen ‘om hun te vertalen boek heen’ om zodoende een gevoel te 

krijgen voor het soort taal die ze in hun vertaling willen gebruiken. Maria 

Csollány, een bekende vertaalster Nederlands – Duits, heeft bijvoorbeeld voor 

ze aan de roman "Mevrouw Bentinck" van Hella Haasse begon een maand lang 

alle briefromans uit de achttiende eeuw gelezen die ze te pakken kon krijgen en 

daaruit woorden en zinswendingen genoteerd die typisch zijn voor die tijd. Hoe 

spreekt een rentmeester zijn adellijke landheer aan, met welke formuleringen 

eindigt hij zijn rapport?  

 

Vertalers hebben doorgaans een zeer grote actieve woordenschat in de doeltaal, 

en op zijn minst een grote passieve woordenschat in de brontaal. Op zich hoef je 
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een taal niet heel goed te kunnen spreken om eruit te vertalen, als je maar veel 

gelezen hebt en er veel naar geluisterd hebt en zodoende in staat bent om 

nuances aan te voelen en ook fijne afwijkingen van de standaardtaal te 

herkennen. Volgens mij – maar er zijn andere meningen – kan dat alleen maar 

als je een tijd in het land van je brontaal hebt gewoond.  

 

Rare vertalingen kun je voorkomen als je regelmatig in het ‘doelland’ bent en 

daar van alles doet - koekjes eten, naar toneel gaan, met mensen praten, 

fietstochten maken, musea bezoeken, boodschappen doen op de markt, op 

verjaardagen worden uitgenodigd, taart eet en al die duizenden kleine dingen 

leert kennen die een cultuur uitmaken. Het kan ook helpen om collega’s te 

hebben die je b.v. Nederlandse koekjes (kletskoppen, mergpijpjes, frou-frou, 

Jodenkoeken) opsturen zodat je een goede vertaling kunt bedenken. Dat gebeurt 

echt en ik herinner me ook nog goed een fietstocht die de auteur Gerbrand 

Bakker en ik met onze Duitse redactrice door Waterland hebben gemaakt. Ze 

viel o.a. over de met schelpen bestrooide paadjes op een kerkhof in ‘ons’ boek 

en nadat ze het landschap had gezien en geroken mochten er heel wat dingen 

blijven staan die ze eerst eruit wilde hebben. 

Andersom geldt ook voor vertalers – zoals ik - die hier wonen dat ze hun 

moedertaal heel erg goed bij moeten houden. 

 

Vertaalproces 

 

Ikzelf en veel vertalers die ik ken volgen de volgende procedure: 

 

- Eerst het boek helemaal lezen en alvast aantekeningen maken om goede 

vertaalideeën vast te houden en vakmensen in een zo vroeg mogelijk 

stadium te kunnen raadplegen, straks zijn ze met vakantie 
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- Dan een eerste ruwe versie maken vol sterretjes voor ontbrekende 

oplossingen en er hele zinnen in de brontaal laten staan 

 

- Daarna een gecorrigeerde versie maken waarin de sterretjes en de 

onbrekende dingen worden opgelost en de tekst met het origineel wordt 

vergeleken 

 

- Vervolgens deze versie laten liggen, het liefst een hele maand, nog liever 

twee of drie, zodat je de tekst weer met vreemde ogen kunt lezen 

[alternatief: een collega laten lezen, ik heb zo iemand gevonden en dat 

werkt uitstekend, je verdient weliswaar nog minder, maar het is zeer 

prettig] 

 

- Dan op je gemak gaan zitten met een pen in de aanslag en lezen [of dus 

die collega laten lezen]. Opschrijven waar je over valt, waar je aarzelt, 

wat je toch nog beter moet formuleren of moet uitzoeken 

 

- Aansluitend de dingen van de laatste ronde oplossen 

 

- Vervolgens weer lezen en de laatste typefouten en fouten die in de laatste 

correctie erin zijn geslopen eruit halen 

 

- Opsturen naar redacteur 

 

- Redacteur redigeert en stuurt de gecorrigeerde versie op, vaak met vragen 

 

- Vertaler bekijkt wijzigingsvoorstellen en correcties, reageert op vragen, 

stelt zelf vragen 
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- Overleg [geprezen zij de luidsprekerfunctie van de telefoon, dat duurt 

vaak meer dan twee uur per sessie] 

 

- afhankelijk van de uitgever voert de vertaler de correcties in of de 

uitgever 

 

- uitgever geeft manuscript in druk 

 

- drukproef wordt door vertaler gelezen en gecorrigeerd, terug aan uitgever 

 

- auteur en vertaler ontvangen hun exemplaren 

 

De redacteur is heel belangrijk en het is ook heel belangrijk om goed met hem of 

haar samen te kunnen werken, niets is erger dan wanneer je constant het gevoel 

hebt dat je niet begrepen wordt of dat iemand de tekst gewoon glad wil strijken 

of een volledig ander gevoel voor het boek heeft. En natuurlijk kan het ook heel 

prettig werken om vragen aan de auteur te kunnen stellen, de auteur te 

ontmoeten (vertalershuis), op die manier bouw je een goede werkrelatie op. 

 

Vertaaltheoriën en voorbeelden uit de praktijk 

 

Cultuurverschillen en wat je daarmee doet vormen één van de moeilijkste 

dingen bij het vertalen. Uiteraard wil je als vertaler (en als auteur) dat de lezer in 

het andere land het boek begrijpt, maar je wilt ook geen constante exotiserende 

werking. In De avonden van Gerard Reve komen nogal wat scènes aan tafel 

voor. Er wordt jus over de stampot gegoten en lekker geprakt. Enkele zinnen 

van Reve laten bij een Nederlandstalige lezer een hele wereld ontstaan. In 

Portugal b.v. kennen ze geen stampot met aardappelen en groente (en de kans is 

groot dat ze deze combinatie erg griezelig zouden vinden). 



 8 

 

Reve is niet in het Portugees vertaald. Wel bijvoorbeeld in het Duits en dat is 

voor zover ik kan zien tamelijk mislukt, hij is dan ook volledig onbekend in 

Duitsland. Uiteraard ligt dat niet aan de stampot, maar aan zijn zeer ironische 

manier van schrijven, die ontzettend moeilijk over te brengen is in een andere 

taal, misschien gaat het ook wel gewoon niet. 

 

Er bestaat een vertaaltheorie die zegt dat de vertaling in het ideale geval bij de 

lezer hetzelfde effect heeft als het origineel. Dat klinkt heel overtuigend, maar is 

natuurlijk – omdat elke lezer anders leest – ook maar een construct. Maar wat er 

wordt bedoeld is dat er niet om gaat om de aparte woorden weer te geven, maar 

de essentie van hetgeen dat op een bepaalde manier wordt gezegd. Sommige 

vertalers hebben het over de melodie van een tekst, of over de toon, en dat is 

inderdaad waar het met name om gaat (en dat is ook wat ik niet kan uitleggen 

aan mijn broers en hun vrienden). Het heeft te maken met klank, met frequentie 

en allerlei dingen die tussen de regels doorklinken. 

 

Een heel simpel voorbeeld uit een jeugdroman waarin Afrikaanse voetballers in 

Nederland worden opgeleid, het boek Aan de bal van Lieneke Dijkzeul. De 

schrijfster beschrijft een jong Nederlands voetbalteam dat duidelijk 

multicultureel is. Een jongetje heeft “een steil blond kuifje“. Dat is in het Duits 

prima vertaald met: „ein Junge mit glattem blonden Borstenschopf“ en ook „ein 

Junge mit blondem Mecki“ was een goede oplossing geweest. Er bestaat in het 

Duits een woord voor „kuif“, en dat is “Tolle”. Maar het heeft zeer sterke Elvis-

connotaties en wordt lang niet zo vaak gebruikt als het Nederlandse woord. 

 

Hier moet worden overgebracht dat het jongetje blank is, hoe precies dat gebeurt 

is minder van belang, als je „Tolle“ zou gebruiken dan zou je de lezer erg op dit 

vreemde woord attent maken, het zou zijn aandacht afleiden. 
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Een wat gecompliceerder voorbeeld: 

In haar gedicht Grijs-trap beschrijft Judith Herzberg, wat er als vrouw 

zoal door je heengaat als je de eeerste grijze haren ontdekt. Over de eerste 

moet je nog glimlachen, maar dan: 

 Het tweede werd door de kapper ontdekt. 

Wilt U dat ik het laat zitten oft wilt U 

dat ik het uit-trek. 

Dat hij U zei vond 

ik al gek...  

Het probleem voor de Duitse vertaling (dit voorbeeld is uit een voordracht 

van Maria Csollány) is het woordje u. In Duitsland zegt een kapper bijna 

altijd u tegen zijn klanten, als je het ‘gewoon vertaalt’ zal het dus niet 

werken. De vertaler heeft uiteindelijk ervoor gekozen om de kapper 

deftiger te laten spreken: 

 "Soll ich es lassen oder möchte die Dame, 

daß ichs auszupfe. "Dame" fand 

ich komisch...  

 

Dialect en woordgrapjes kunnen een vertaler erg op de proef stellen. Ik herinner 

me een recensie van een boek van Martin Walser waarin veel Roergebied-Duits 

voorkomt. De recensent had het over “de even moedige als idiote keuze” van de 

vertaler om er Rotterdams van te maken. Helaas zegt hij niet wat de vertaler wèl 

had moeten doen – gewoon ABN? Een fantasiedialect? Een paar zo genaamde 

“markeringen” inbouwen? Elke tekst vraagt weer om een andere oplossing en 

heel grof gezegd zijn er twee verschillende uitgangspunten: 

 

 Je haalt de tekst naar de lezer toe 
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 Je eist van de lezer dat hij of zij naar de tekst gaat 

 

Anders geformuleerd: Moet een vertaling lezen als een origineel of moet het 

vreemde er doorheen schijnen? 

 

Een niet helemaal serieus antwoord op deze vraag is: Hoe groter de uitgeverij, 

hoe minder het laatste gewenst is. 

 

Ursula Gräfe, vertaler Japans-Duits (o.a. van Haruki Marukami) vertelde eens 

dat haar uitgever haar vroeg of het echt nodig was dat er in haar vertalingen 

zoveel geklapper, gesmak en gerinkel voorkwam. Nu schijnt het zo te zijn dat 

het Japans over heel veel klanknabootsende woorden beschikt; "fuufuu" 

betekent geen adem meer hebben", "gachagacha" dat de sleutel rinkelt.  

 

Natuurlijk gaat er soms iets van het origineel verloren. Wat een goede vertaler 

dan doet is proberen om op een andere plek een compensatie te vinden, zodat de 

vertaalde tekst uiteindelijk toch dezelfde kleur of melodie of hoe u het ook wilt 

noemen heeft als het origineel. 


