
"Duw me kom zoetje". Dit is een voorbeeld van onduidelijke 
en verhullende vertaling. "Stossen" betekent inderdaad 
"duwen", maar ook "stoten", wat in het Nederlands duidelijker 
seksuele connotaties heeft en in wat ruwere taal letterlijk staat 
voor "geslachtsgemeenschap hebben". Dit als overdrachtelijke 
betekenis van "schokkende of telkens afgebroken bewegingen 
maken". In het licht van de voorafgaande zin kan "stossen" 
hier niets anders betekenen dan "neuken", maar aangezien er 
in het Duits niet "ficken" staat, lijkt "stoten" een meer 
aangewezen vertaling dan het te zwakke en verhullende 
"duwen". De Franse vertaler gaat mij daar met het zeer 
uitdrukkelijke "baise-moi" óók te ver. Een woord als "branler" 
ware hier, denk ik, eerder op zijn plaats. 

"Und Kotplatz der Geier im Wartestand": "en strontplaats 
de gier in wachtstand". Opnieuw een voorbeeld van hoe de 
vertaling de tekst hermetischer maakt dan hij is. "Der Geier" 
moet niet gelezen worden als een nominatief enkelvoud (wat 
óók kan) maar als een genitief meervoud. Dus "strontplaats 
van de gieren". De vraag is zelfs of "Kotplatz" hier niet moet 
vertaald worden met een "aktief' woord, d.w.z. bijvoorbeeld 
"schijtplaats" of plek waar de gieren hun behoefte doen. In het 
Duits staat er weliswaar niet "Scheissplatz", maar dat is te 
verklaren uit de onduidelijk-overdrachtelijke betekenis die dat 
woord in deze context zou krijgen, terwijl Müller hier duidelijk 
heel concreet wil zijn. 

Onaanvaardbaar is bovendien de vertaling van "Wartestand" 
door "wachtstand". Ten eerste is dat geen Nederlands. Ten 
tweede "staan" gieren niet, zoals flamingo's, op gestrekte 
poten, maar "zitten" ze. (Even later staat er: "sie hoeken", wat 
"hokken", maar ook "hurken" en "zitten" betekent). Ten derde 
is "Wartestand" ontleend aan de staande uitdrukking "in den 
Wartestand versetzen" of "op wachtgeld stellen". "De gieren 
op wachtgeld" lijkt mij dan een mooie vertaling van een 
Mülleriaanse ironie. (Een andere mogelijkheid is "in 
afwachtende houding", maar dat lijkt mij te omslachtig en een 
stilistische vervalsing van Müllers taalgebruik). "Gieren op 
wachtgeld" krijgt overigens nog méér betekenis door de 
daaropvolgende passus: "Ze hokken in de treinen gezichten uit 
dagblad en speeksel" en de hele daaropvolgende 
kleinburgermaskerade, die Müller hier in één geniale zin 
samenperst. Maar "Sie hoeken in den Zügen Gesichter aus 
Tagblatt und Speichel" zou ook heel anders kunnen vertaald 
worden. "Sie" slaat onvermijdelijk op de voorafgaande 
"gieren". "Zug" betekent inderdaad "trein", maar ook "trek", 
"gelaatstrek" en wordt meteen gevolgd door "Gesichter". Het 
ontbreken van interpunktie laat in het ongewisse of "Gesichter" 
hier een nominatief is dan wel een genitief meervoud (er is in 
de verbuiging tussen beide geen verschil). Het geheel zou dus 
wel eens kunnen luiden: "Ze hokken (zitten) in de 
(gelaats)trekken van gezichten, (gemaakt) uit dagblad en 
speeksel . Ik geef echter meteen toe dat dit zeer speculatief is 
en het beeld van de "treinen", vooral in het licht van de 
daaropvolgende zinnen, ten minste even geldig en misschien 
ook wel concreter is. 

"Kinderen uitstotend in stoten" is correct, maar een lelijke 
en arme vertaling wanneer blijkt dat Müller niet twee keer 
"stoten" gebruikt, maar "ausstossen" en "Schüben". Het is een 
lastig vertaalprobleem: de vertaling geeft wèl duidelijk de 
bedoeling weer, maar verarmt het origineel. Maar "Schub" 
betekent b.v. ook "lading". "Kinderen uitstotend bij ladingen" 
is dan een mogelijk alternatief. Of waarom niet "kinderen 
uitstotend in gulpen"? 

"Bloedbesmeurd" is een ergerlijk germanisme. "Met bloed 
besmeurde vrouwen" is even goed en correct Nederlands. De 
vertaler doet dit overigens wèl voor "flachstirnig" in de tweede 
regel (met plat voorhoofd). Waarom hier dan ook niet? 

"Ze trommelen niet op de miskraam (WC)". Het Duitse 
"Abort" heeft inderdaad beide betekenissen, naargelang het 
accent op de tweede (miskraam) of de eerste (WC) lettergreep 
ligt. Maar in het licht van de concrete beeldenreeks die Müller 
hier neerzet, lijkt "miskraam" me ver gezocht, hoewel Müller 

misschien wel beide betekenissen gelijktijdig hanteert (een 
toilet is een bekende plek voor het plegen van abortus). 
Weliswaar gaan aan "Abort" de "met bloed besmeurde 
vrouwen" vooraf, maar dan volgt: "De doden staren niet in het 
raam, ze trommelen niet op (de deur van) het schijthuis" en 
meteen daarna komt het woord "beschissen". Vanaf "de 
doden" tot en met "beschissen" is dit één concrete 
beeldenreeks niet een samenhang die door de betekenis 
"miskraam" verbroken wordt, en dat lijkt mij niet logisch. 

"Dat zijn ze aarde van de overlevenden bescheten". De 
vertaler maakt hier een lees- en denkfout. In de vertaling lees 
ik letterlijk (met interpunctie): "Dat zijn ze, aarde van de 
overlevenden, bescheten". Dat kan niet. Voor "aarde van de 
overlevenden" had Müller nooit "Erde von den überlebenden", 
maar "der überlebenden" geschreven. Een gewone genitief dus. 
Derhalve moet de zin gelezen worden als "Das sind sie, Erde, 
von den überlebenden beschissen". Wat dan geeft: "Dat zijn ze, 
aarde, — door de overlevenden bescheten". Misschien 
bedoelde de vertaler het ook wel zo, maar werd er 
verkeerdelijk (en onder invloed van het Duits) "van" i.p.v. 
"door" gebruikt. 

"Aan lichtpalen". Was de vertaler hier nodeloos bang voor 
een germanisme? "Lichtmast" bestaat in het Nederlands wèl, 
maar "lichtpaal" niet! Wèl "verlichtingspaal". 

Tot daar deze zeer oppervlakkige analyse, waarbij ik nog een 
boel dingen, zoals een mogelijke discussie over de Nederlandse 
zinsbouw in sommige fragmenten, buiten beschouwing heb 
gelaten. 

Het was niet de bedoeling van deze kroniek de besproken 
vertaling te "zerstücken", noch een absoluut valabel alternatief 
voor te stellen. De vertaaltekst van Verkommenes Ufer diende 
enkel als voorbeeld voor vertaalproblemen en als uitgangspunt 
van een pleidooi voor zorgvuldigheid, het weigeren van 
haastwerk, inleving, taalcreativiteit, het juist lezen in een juiste 
en goed ontlede context, het hanteren van goed Nederlands, 
het zo dicht mogelijk op de huid zitten van het origineel naar 
taal, stijl en intenties. Met andere woorden: een pleidooi voor 
in alle opzichten vakkundige en creatieve toneelvertalingen. 

De Müllertekst werd gebruikt omdat de lezers van dit blad 
hem ongetwijfeld allemaal bij de hand hebben en omdat het de 
moeite loont er een (vertaal)analyse van te maken. 

Ik heb geprobeerd aan te geven hoe makkelijk het is fouten 
te maken, het origineel te versluieren, het te ontdoen van zijn 
taal- en stijlkenmerken. En ik beweer dat dit bij 
theatervertalingen, in tegenstelling tot bellettrie en poëzie, 
doorlopend gebeurt. 

Er lopen in dit land een paar zéér behoorlijke vertalers rond. 
Ze hebben nauwelijks werk, en beslist al niet in liet theater, 
waar dilettanten en beunhazen van alle slag het mooie weer 
uitmaken en zelfgenoegzaam vertaalrechten binnenrijven voor 
werk van absoluut minderwaardige kwaliteit. Want vertalen is 
geen kattepis, alhoewel in het theater wèl gedaan wordt alsóf. 
Geen wonder dat het er stinkt! 
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