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Samenvatting 
In deze scriptie wordt onderzocht hoe spreektaal in de Nederlandse kinderboeken Krassen in het 
tafelblad en Ik ben Polleke hoor! vertaald is naar het Zweeds. De analyse is gemaakt volgens de 
theorie over vertaalnormen van de descriptieve vertaalwetenschap, en uitdrukkingen van spreektaal 
worden geanalyseerd vanuit Lindqvists (2005) indeling op drie niveaus: fonologisch/ morfologisch 
niveau, lexicaal niveau en syntactisch niveau. Het onderzoek toont aan welke strategie de vertalers 
mee hebben gewerkt en de vertaalnormen die mogelijk invloed hebben gehad tijdens het vertalen. Het 
resultaat wijst op dat de spreektaal in Krassen in het tafelblad vrijer vertaald is dan de spreektaal in Ik 
ben Polleke hoor!. Beide vertalingen tonen een streven aan om binnen de doelcultuur te passen, maar 
Krassen in het tafelblad ligt dichter bij een aanvaardbare vertaling dan Ik ben Polleke hoor!, die zich 
dichter bij de brontekst bevindt en gezien kan worden als een meer adequate vertaling. 
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Abstract 
This thesis examines how spoken language in the Dutch children's books Krassen in het tafelblad and 
Ik ben Polleke hoor! has been translated into Swedish. The analysis is done according to the 
descriptive translation studies’ theory of translation norms, and spoken language expressions are 
analyzed by using Lindqvist's (2005) classification of spoken language markers on three levels: the 
phonological/ morphological level, the lexical level and the syntactic level. The survey shows the 
translation strategies used by the translators and the norms that may have had an impact during the 
translation process. The result shows that the spoken language in Krassen in het tafelblad is more 
freely translated than the spoken language in the translation of Ik ben Polleke hoor!. Both translations 
show an ambition to fit within their target culture, but Krassen in het tafelblad lies closer to an 
acceptance-oriented translation than Ik ben Polleke hoor!, that adheres more to the source text and can 
be seen as a more adequate-oriented translation. 
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Lindqvist, Guus Kuijer, Krassen in het tafelblad, Ik ben Polleke hoor!, Dutch, Swedish 

 



 
 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................... 1 

1.1 Doelstelling .................................................................................................. 1 
1.2 Leeswijzer & toelichting van begrippen ............................................................ 1 

2. Theoretische achtergrond .................................................................. 2 
2.1 Het vertalen van kinder- en jeugdliteratuur ...................................................... 2 
2.2 Het vertalen van spreektaal............................................................................ 3 
2.3 Descriptieve vertaalwetenschap ...................................................................... 4 
2.4 Vertaalnormen .............................................................................................. 5 

3. Materiaal en methode ........................................................................ 6 
3.1 Materiaal ..................................................................................................... 6 

3.1.1 Krassen in het tafelblad, de inhoud in het kort ............................................ 7 
3.1.2 Ik ben Polleke hoor!, de inhoud in het kort ................................................. 8 

3.2 Methode ...................................................................................................... 8 
3.2.1 Categorieën van spreektaal ...................................................................... 8 
3.2.2 Algemene kenmerken, migrantentaal en tussenwerpsels .............................. 9 
3.2.3 Gereduceerde vormen ............................................................................10 
3.2.4 Selectie voor het onderzoek en werkwijze .................................................10 
3.2.5 Verifiëren van spreektaal ........................................................................11 
3.2.6 Afkortingen ...........................................................................................12 

4. Analyse van preliminaire normen ..................................................... 12 
4.1 De positie van Kuijer en uitgeefgeschiedenis ...................................................12 

4.1.1 Uitgaven, uitgeverijen en vertalers ...........................................................13 
4.1.2 Kaft- en flapontwerp ...............................................................................15 

4.3 Samenvatting van de analyse van preliminaire normen.....................................16 
15. Analyse van operationele normen .................................................. 17 

5.1 Spreektaal in cijfers .....................................................................................18 
5.1.2 Algemene verschillen ..............................................................................19 

5.2 Tendensen in spreektaal en hoe spreektaal wordt vertaald ................................19 
5.2.1 Spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau ..........................................19 
5.2.2 Spreektaal op lexicaal niveau...................................................................22 
5.2.3 Spreektaal op syntactisch niveau .............................................................23 

5.3 Analyse van de personages ...........................................................................24 
5.3.1 Madelief ................................................................................................25 
5.3.2 Opa ......................................................................................................26 
5.5.4 Polleke ..................................................................................................28 
5.5.5 Spiek ....................................................................................................28 
5.5.6 Madeliefs moeder en Consuelo .................................................................29 



 
 

Samenvatting van analyse van operationele normen ..............................................30 
6. Discussie & conclusies ..................................................................... 32 
Literatuurlijst en bronnen ................................................................... 35 
Bijlage ................................................................................................ 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabellen 
Tabel 1.  Aanwezigheid van markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch, lexicaal en  

syntactisch niveau in Krassen in het tafelblad, hoofdstuk 1 & 3.........................................18 

Tabel 2.  Aanwezigheid van markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch, lexicaal en 
syntactisch niveau in Ik ben Polleke hoor!, begin hoofdstuk 1 & een deel uit  
hoofdstuk 2...........................................................................................................................18 

 

 



1 
 

1. Inleiding  
Spreektaal in boeken kan veel zeggen over de spreker. Door bepaalde woordkeuzes of een bepaalde 
zinsbouw kunnen wij iets vermoeden over bijv. achtergrond of persoonlijkheid. De spreektaal maakt 
een personage ook levend en geloofwaardig. Vaak is spreektaal cultuur- en taalspecifiek en dus 
moeilijk te vertalen. Bovendien moet de vertaler zich aan normen houden – zowel de normen die in 
een originele tekst over worden gebracht als de normen die aanwezig zijn in de doelcultuur. Wat de 
vertaling van boeken voor kinderen en jongeren betreft, zijn de vertaalnormen sterk en het komt vaak 
voor dat teksten aangepast worden aan lezers binnen de eigen cultuur (Shavit, 2006:26). Om deze 
reden is het interessant om te onderzoeken of het gevoel en de boodschap die in de originele tekst naar 
voren worden gebracht ook in vertaling tot uiting komen. 

In deze scriptie worden specifieke vertaalkeuzes en vertaalstrategieën van gesproken taal onderzocht. 
Het materiaal bestaat uit teksten van Guus Kuijer, die in Nederland als een van de meest populaire 
hedendaagse schrijvers van kinderboeken wordt beschouwd. In Zweden heeft Kuijer de ALMA-prijs 
gekregen en hij is in de loop der jaren steeds bekender geworden voor uitgevers. De stijl van Kuijer is 
alledaags, wat de sprekers een bepaalde geloofwaardigheid geeft, en omdat spreektaal een belangrijk 
onderdeel is van hoe personages worden geportretteerd (Rosenqvist, 2016:1) is het interessant om te 
analyseren hoe dit vertaald is. 

1.1 Doelstelling 
Het doel van deze scriptie is te onderzoeken hoe spreektaal in de Nederlandse kinderboeken Krassen 
in het tafelblad (1978) en Ik ben Polleke hoor! (2001), allebei door Guus Kuijer geschreven, vertaald 
is naar het Zweeds. Interessant is om te onderzoeken hoe spreektaal definiërend kan zijn voor 
personages, en in welke mate deze in de vertaling veranderen. Aan het eind van de scriptie presenteer 
ik een hypothese over hoe factoren zoals bijv. het verschil in vertaler, uitgeverij en de tijd tussen de 
publicaties een mogelijke invloed hebben gehad op de vertaalnormen. 

Deelvragen: 

- Hoe ziet de uitgeefcontext eruit, d.w.z. wanneer en hoe werden twee boeken van dezelfde 
auteur in twee verschillende tijdsperiodes, bij twee verschillende uitgeverijen en door twee 
verschillende vertalers vertaald? 

- Hoe wordt spreektaal in beide gevallen vertaald en in welke mate wordt de stilistische functie 
ervan overgebracht? Heeft de vertaling invloed op hoe de personages door hun taal worden 
voorgesteld? 

- Zijn er verschillende vertaalstrategieën te zien tussen de beide vertalingen? 

1.2 Leeswijzer & toelichting van begrippen 
De scriptie begint met een overzicht van eerder onderzoek over de vertaling van spreektaal in kinder- 
en jeugdliteratuur. De studie wordt uitgevoerd aan de hand van de descriptieve vertaalwetenschap, 
zoals beschreven wordt in hoofdstuk 2.3 en 2.4. Na een beschrijving van het primaire materiaal (d.w.z. 
Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor!) volgt een hoofdstuk over methode. Een model voor 
categorie-indeling van spreektaal, beperking van het onderzoeksmateriaal en verdere informatie over 
het onderzoek wordt hier gepresenteerd. In hoofdstukken 4 en 5 volgt een analyse van de originele 
teksten en de vertalingen. Een samenvatting en een discussie over het resultaat wordt gegeven in 
hoofdstuk 6.   
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Toelichting van centrale begrippen: 

‘Marker van spreektaal’ – mijn vertaling van het Zweedse woord ‘talspråksmarkör’ 

‘Marker van dialect’ – mijn vertaling van het Zweedse woord ‘dialektal markör’ 

2. Theoretische achtergrond 

2.1 Het vertalen van kinder- en jeugdliteratuur 
Gedurende de laatste decennia is er een groeiende interesse ontstaan voor de studie van vertaalde 
jeugdliteratuur. Een aantal onderzoekers hebben verschillende meningen over hoe literatuur voor 
kinderen vertaald moet worden (cf. Oittinen, 2000:8-12). Er zijn ook onderzoekers die eerder willen 
onderzoeken hoe jeugdliteratuur vertaald wordt in een bepaalde tijdsperiode, in relatie tot 
verschillende sociale en culturele normen (cf. Van Meerbergen, 2010:50-53). 

Birgit Stolt (2006) schrijft bijvoorbeeld dat er twee tegenovergestelde manieren zijn om teksten te 
vertalen naar een andere taal en cultuur: de ene is brontekstgetrouw en de andere is doelcultuurgericht. 
Stolt stelt dat deze manieren niet allebei in dezelfde vertaling gecombineerd kunnen worden 
(2006:68), doordat de jonge lezer dan in verwarring kan raken. 

Emer O’Sullivan (2005:74) beschrijft de eisen die op kinderliteratuur worden gesteld als een paradox: 
aan de ene kant is de bedoeling met het vertalen van boeken dat kinderen over andere landen leren, 
maar aan de andere kant worden vertalingen vaak in grote mate aan de doelcultuur aangepast en 
worden vreemde elementen juist verwijderd uit de tekst. Men gelooft dat kinderen de verhalen anders 
niet begrijpen. In tegenstelling tot Stolt noemt O’Sullivan het vertalen van kinderliteratuur een 
evenwichtsoefening tussen het bewaren van elementen uit de brontekst en een aanpassing aan de 
nieuwe cultuur (2005:74). In deze scriptie vormt de stelling van Toury (waarover later meer volgt) een 
uitgangspunt, namelijk dat een vertaling altijd een compromis is tussen de twee genoemde eisen of 
polen (Munday, 2016:179). O’Sullivan lijkt hierbij aan te sluiten en noteert ook dat een boek soms 
maar gedeeltelijk aangepast is, terwijl de rest nog eerder brontekstgetrouw blijft (2005:99). 

Volgens Zohar Shavit (2006) worden de zogenaamde vertaalnormen binnen een cultuur nog 
duidelijker in de vertaling van kinderliteratuur. In vergelijking tot literatuur voor volwassenen hebben 
kinderboeken lang een lage status gehad, of meer precies een perifere positie binnen het polysysteem, 
en vertalers hebben om deze reden teksten mogen veranderen om ze dichter bij hun eigen cultuur te 
brengen. Met de tijd zijn de eisen aan kinderliteratuur van kracht veranderd; vroeger lag de nadruk op 
het belang van het leerproces, vandaag is het begrijpen en het leesplezier van het kind belangrijker 
geworden (Shavit, 2006:26-27) 

Stolt belicht in haar artikel (2006) net als Shavit dit verschil tussen kinder- en volwassenenliteratuur. 
Volgens haar zijn de didactische, morele of religieuze normen sterker in literatuur voor kinderen, en de 
wens voor getrouwheid aan de brontekst bij het vertalen minder. Volwassenen hebben vaak een idee 
over wat kinderen leuk vinden en wat ze begrijpen, en deze opinies hebben natuurlijk ook invloed op 
het resultaat van de vertaling en de mate van aanpassing of brongetrouwheid (Stolt, 2006:70-71) 

Verder heeft Stolt een kritische houding tegen het aanpassen of manipuleren van kinderliteratuur. Haar 
mening is dat de ‘smaak’ zwakker wordt en de vertaling in zijn geheel een kleurloze impressie maakt 
als specifieke elementen uit de brontekst weg worden gehaald (ibid:72). Als voorbeeld noemt ze de 
verandering van de naam van Emil i Lönneberga, die in de Duitse versie Michel in der Suppenschüssel 
heet. Stolt stelt dat vreemde namen een deel zijn van een vreemd milieu en dat deze elementen 
bijdragen tot het breder maken van de horizon van de lezer (ibid: 74-75). Hier kan men het oneens zijn 
met Stolt aangezien dat vertaling juist kleurloos wordt wanneer de betekenis van bijv. namen niet 
vertaald wordt en de naam alleen als een raar en ‘hol’ woord voorkomt, zonder de connotaties die het 
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in de broncultuur draagt. Van Coillie (2006:125) schrijft dat de emotionele indruk van de naam 
verloren gaat wanneer het niet vertaald is, en ook het plezier van het identificeren van woordspelingen 
enz.  

In een bundel over de vertaling van het jeugdboek Minoes noemt Van Coillie (2017) ‘meervoudige 
geadresseerdheid’ 1 als een factor die belangrijk is bij kinder- en jeugdliteratuur. Hiermee bedoelt Van 
Coillie dat jeugdliteratuur door zowel kinderen als volwassenen wordt gelezen (2017:5). Voordat 
boeken in de handen van kinderen terecht komen worden ze namelijk door volwassen bemiddelaars 
(ouders, grootouders, leraren enz.) gekozen. Deze bemiddelaars zijn op hun beurt doelgroep van 
‘literaire smaakmakers’, critici en instanties die een auteur of werk in een nieuwe cultuur introduceren 
(ibid.:5). Bij deze instanties horen o.a. vertalers, uitgevers, boekhandelaren en redacteurs. 

Lindqvist (2012) schrijft over het vertalen van literatuur uit ‘kleine taalgebieden’ naar het Zweeds. 
Haar hypothese is dat boeken die in een ‘gedomineerde’, kleine, cultuur geschreven worden eerst in 
een ‘dominerende’ (d.w.z. een voor Zweden toonaangevende) cultuur geconsacreerd moeten worden 
om de aandacht te krijgen van Zweedse uitgevers (Lindqvist, 2012:219). Een ‘groot taalgebied’ heeft 
namelijk geen vertalingen uit andere talen nodig om zich te ontwikkelen, en als een tekst binnen deze 
cultuur toch vertaald wordt kan men die als bijzonder belangrijk achten. De tekst wordt hierdoor 
geconsacreerd.  

Met consecratie wordt dus literaire erkenning bedoeld, bijv. door vertaling naar een taal met een 
globaal dominante positie of door belangrijke prijzen in dominante taalgebieden. Wat ook de mate van 
consecratie beïnvloedt is de status van de uitgeverijen en de vertalers in deze landen: als een uitgeverij 
met hoge status binnen een centrale cultuur ervoor kiest om een boek te vertalen durven ook 
uitgeverijen in meer perifere culturen dat te doen (ibid, 2012:229). De tijd tussen de originele 
publicatie en de Zweedse vertaling kan daardoor lang duren, maar hoe meer een vertaler uit een andere 
perifere cultuur algemeen erkend wordt, des te korter duurt de tijd tussen de publicaties. 

In Zweden worden hoofdzakelijk boeken uit het Engels, Noors, Deens, Duits en Frans vertaald. In de 
periode tussen 2001 en 2010 kwam Nederlands op plaats acht in de lijst over de meest vertaalde talen. 
Ongeveer 45% van de vertalingen die worden uitgegeven horen bij de categorie van kinder- en 
jeugdliteratuur (zie Lindqvist, 2012:226).  

2.2 Het vertalen van spreektaal 
Lindqvist (2005) onderzoekt hoe fictieve gesproken taal van literaire personages vertaald wordt, en op 
welke problemen vertalers kunnen stuiten. Verschillende culturen hebben verschillende normen 
betreffende hoe gesproken taal in dialoog wordt weergegeven, en soms is het zelfs niet mogelijk om in 
de doeltaal overeenkomstige equivalenten te vinden voor specifieke taalvariëteiten in de brontekst 
(Lindqvist, 2005:148). De lezer is gewend aan hoe dialoog er in de eigen taal uitziet, en bij vertaling 
moet de vertaler dus de normen uit zowel bron- en doelcultuur in acht nemen. 

Geschreven spreektaal wordt door Lindqvist beschreven als een illusie, gecreëerd door gebruik van 
‘markers’ – woorden die in vorm, spelling of betekenis afwijken van geschreven standaardtaal en zich 
op een lager stijlniveau bevinden. Deze woorden kunnen bijv. meer spreektaal-aangepast gespeld 
worden. In Zweeds proza (waar Lindqvist voornamelijk op focust) wordt directe rede ook vaak 
aangeduid met kastlijntjes of aanhalingstekens (ibid, 2005:149). 

Volgens Lindqvist wijzen veel studies erop dat vertalers minder markers van spreektaal gebruiken dan 
de schrijvers van de originele teksten. Drie trends die Lindqvist in vertalingen ziet zijn 1) dat de 
vertaler vaak een taalspecifieke variëteit meer neutraal maakt, 2) dat bepaalde markers van een 
taalspecifieke variëteit minder in aantal worden en 3) dat de markers die de vertaler in de vertaling 
overbrengt vaak van lexicale aard zijn (met andere woorden betrekking hebben op bepaalde 
woordkeuzes, zoals de keuze van ‘tjej’ in plaats van ‘flicka’). Door het gebruik van directe rede 
                                                
1 Het begrip komt oorspronkelijk van Barbara Wall. Met ‘double address’ kan een tekst verschillende 

betekenissen hebben voor kinderen en volwassenen (zie Van Meerbergen 2010:158). 
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kunnen schrijvers onderscheid maken tussen personages, bijv. wat betreft leeftijd, geslacht of sociale 
en geografische achtergrond (ibid, 2005:149).  

Englund-Dimitrova heeft net als Stolt over de vertaling van Emil i Lönneberga geschreven. Haar 
artikel (2001) behandelt hoofdzakelijk het vertalen van dialect en spreektaal – wat aansluit bij het 
onderwerp voor deze scriptie. Dialect verschilt zich van de zogenaamde ‘standaardtaal’ en wordt 
gekarakteriseerd als een taalvariëteit binnen een bepaald geografisch gebied (Englund-Dimitrova, 
2001:10). Doordat dialect specifieke connotaties geeft binnen een cultuur vraagt de auteur zich af of 
vertaling ervan misschien zelfs onmogelijk is. Het lijkt een retorische vraag te zijn en Englund-
Dimitrova komt eigenlijk nooit tot een antwoord, meer dan dat het vertalen van dialect een grote 
uitdaging is en dat vertalers hier op verschillende manieren mee omgaan. 

Dialect wordt vaak bewust gebruikt door de schrijver van de originele tekst. Het meest voorkomend is 
dialectgebruik in het weergeven van taal, waar het een bepaald beeld van het karakter van de spreker 
geeft. Dialect plaatst de lezer niet alleen in een geografisch gebied, het kan ook iets zeggen over 
iemands sociale status, leeftijd en opleiding (ibid, 2001:11). 

Verder spreekt Englund-Dimitrova over markers van dialect (ibid 2001:13). Deze hebben betrekking 
op spelling, woordkeuze, volgorde in de zin enz. Een algemene trend bij vertaling is dat het aantal 
markers van dialect minder wordt. In de doeltekst verschuift ook vaak het gebruik van dialect tot een 
gebruik van meer algemeen spreektaal of zelfs neutrale taal. De Franse en Engelse vertalingen van 
Emil i Lönneberga worden als voorbeelden opgenomen in het artikel, en in beide versies is het 
dialectgebruik van Emil weggelaten. In sommige gevallen is dialect naar algemene spreektaal 
gewijzigd, maar in andere gevallen is de tekst gewoon korter geworden doordat alle gegevens van 
dialect verdwenen zijn (ibid 2001:20). 

Tenslotte bespreekt Englund-Dimitrova het probleem waar veel vertalers mee worstelen, namelijk dat 
ze altijd de normen van de broncultuur in acht moeten nemen bij vertaling. ‘Origineelauteurs’ zijn in 
tegenstelling tot vertalers wegens hun hogere positie binnen de systeem-hiërarchie vrijer om 
taalnormen uit te dagen, te ontwikkelen en te veranderen (en bij het uitdagen en ontwikkelen hoort het 
spelen met dialect in contrast tot standaardtaal). Doordat vertalingen vaak een lagere status hebben dan 
‘standaardliteratuur’ moet de vertaler zich aan de heersende normen aanpassen, en vertalingen worden 
daardoor meestal meer normatief (Stolt, 2001:24), in het bijzonder vertalingen van kinder- en 
jeugdliteratuur. 

2.3 Descriptieve vertaalwetenschap 
De doelstelling van de descriptieve vertaalwetenschap (of DTS, in het Engels ‘descriptieve translation 
studies’) is te onderzoeken waarom een vertaler bepaalde keuzes maakt, en door welke normen zij of 
hij beïnvloed wordt tijdens het vertaalproces (Munday, 2016:178). De DTS probeert regelmatigheden 
te vinden in het vertaalgedrag, zoekt naar de keuzes die zijn gemaakt en maakt vanuit het materiaal 
hypotheses voor later onderzoek (ibid:176). 

Gideon Toury wordt door Munday (2016:175) beschreven als de onderzoeker die de polysysteem-
theorie verder ontwikkelde en een methode voor de descriptieve vertaalwetenschap heeft ontworpen. 
Toury zelf verklaart (2010:321) dat vertaling beïnvloed wordt door bepaalde sociale en culturele 
normen, die maken dat het resultaat van de vertaalactiviteit geschikt bevonden wordt binnen een socio-
culturele omgeving. Hij richt zijn methode daarom voornamelijk op de normen binnen de doelcultuur, 
d.w.z. de cultuur en de taal waarnaar een tekst wordt vertaald. 

De polysysteem-theorie (die het werk van Toury heeft geïnspireerd) bouwde net als de DTS op de 
veronderstelling dat vertaalde literatuur binnen een groter, sociaal, literair en historisch systeem van 
een doelcultuur moet plaatsnemen. Vanaf het begin was de polysysteemtheorie een reactie op de 
prescriptieve vertaaltheorieën (Munday, 2016:170). Munday schrijft dat vertaalonderzoekers vóór de 
polysysteem-theorie van de jaren 1970 niet veel aandacht besteedden aan de culturele en literaire 
systemen waarin teksten gelezen en geschreven werden, maar eerder vertalingen bestudeerden als 
geïsoleerde gevallen (2016:173). 
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De DTS vergelijkt de brontekst en de doeltekst om overeenkomsten en verschillen te vinden, en 
beschrijft de vertaling dus achteraf. Hierdoor wordt het mogelijk om verschuivingen in vertaling te 
zien, en inzicht te krijgen in het vertaalproces. Toury stelt dat verschuivingen lang ongewenst waren 
(2010:324). De prescriptieve vertaalanalyse concentreerde zich meer op de mate van equivalentie 
tussen bron- en doeltekst (Munday, 2016:180), en daarbij werd niet de literaire equivalentie gerekend 
(ibid 183) – wat soms het geval kan zijn wanneer teksten niet woord voor woord zijn vertaald. 
Bovendien betekent ‘prescriptive’ volgens Cambridge dictionary2 exacte instructies, en het grote 
verschil tussen descriptieve en prescriptieve vertaalwetenschap is dat de DTS normen van vertaling 
achteraf bestudeert, terwijl de prescriptieve vertaalwetenschap van te voren een beschrijving maakt 
van hoe de vertaling eruit zou moeten zien. 

Toury verwacht dat men binnen de DTS geleidelijk aan wetten van vertaling zal kunnen opstellen 
(Munday, 2016:180). Voorlopig heeft hij twee preliminaire wetten geformuleerd: ‘law of 
standardization’ en ‘law of interference’. De ‘law of standardization’ stelt dat ‘tekstuele relaties’ uit de 
originele tekst vaak in vertaling veranderd of genegeerd worden ten gunste van meer gebruikelijke 
opties die in de doelcultuur worden aangeboden. Vertaalde teksten worden dus minder gevarieerd in 
stijl en aan een soort standaard binnen de doelcultuur aangepast (ibid, 2016:181). Een voorbeeld van 
aanpassing is neutralisatie van cultuurspecifieke elementen, zoals etenswaren die niet in de doelcultuur 
bestaan. Vooral gebeurt neutralisatie wanneer vertaling een zwakke of ‘perifere’ positie inneemt in het 
systeem van de doelcultuur. 

Volgens de ‘law of interference’ is interferentie (mijn vertaling van het Engelse ‘interference’) van de 
brontekst altijd aanwezig bij vertaling. Interferentie gebeurt wanneer de brontaal de doeltaal 
beïnvloed, bijv. als linguïstische kenmerken naar de doeltekst worden gekopieerd. Hierdoor ontstaan 
ongewone patronen in de doeltaal. De tolerantie hiervoor is afhankelijk van socioculturele factoren en 
de status van de verschillende literaire systemen. De tolerantie is namelijk groter wanneer de vertaling 
gemaakt wordt vanuit een taal met hoger prestige naar een taal met lager prestige (ibid, 2016:181).   

2.4 Vertaalnormen 
Met vertaalnormen bedoelt Toury de normen die actief zijn tijdens het vertaalproces. Meer bepaald 
zijn het ideeën over wat een goede vertaling is (Van Coillie, 2017:7). Afhankelijk van genre en 
doelgroep kunnen deze verschillen en ze veranderen ook geleidelijk in geldigheid en kracht (Toury 
2010:321). Om vertaalnormen te begrijpen is het relevant om iets over algemene normen te weten: 
Toury beschrijft normen als waarden of ideeën die door een gemeenschap gedeeld worden over wat 
goed of slecht is in een bepaalde situatie (ibid:323). Deze normen worden al door het kind aangeleerd 
en ze komen in alle situaties voor waar er verschillende opties mogelijk zijn (de keuzes zijn dus niet 
willekeurig). 

Toury plaatst de normen op een schaal tussen twee polen; algemene (objectieve) regels/ sterke normen 
en (subjectieve) idiosyncrasieën/ zwakke normen (Toury 2010:322). Als voorbeeld van een regel met 
betrekking tot vertaling noemt Munday (2016:177) correcte grammatica – een grammaticale fout in 
een vertaling wordt namelijk als norm niet geaccepteerd.  

Om vertaalnormen te ontdekken en concreet te kunnen bestuderen in een tekst of in een vertaalproces 
moet men volgens Toury de doeltekst met de brontekst vergelijken (Munday, 2016:175). Door een 
vergelijking van twee teksten kan men overeenkomsten en verschillen vinden, en door meerdere 
vergelijkingen van een aantal teksten wordt het mogelijk regelmatigheden te zien in het vertaalgedrag. 
De doelstelling van Toury is stromingen te vinden binnen vertaalprocessen en de achterliggende 
keuzes en ideeën te identificeren. 

Bij vertaling zijn minstens twee talen en twee culturen betrokken. Dit betekent dat er ook minstens 
twee normsystemen aanwezig zijn: normen van de broncultuur en normen van de doelcultuur. De 
vertaler moet een keuze maken tussen de systemen, en deze keuze wordt door Toury een ‘initiële 

                                                
2 Cambridge university press, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prescriptive  
(geraadpleegd 2017-12-13) 
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norm’ genoemd. Een vertaling die zich tot de normen van de originele tekst houdt wordt als een 
adequate vertaling beschouwd, terwijl een vertaling die zich naar de normen van de doelcultuur 
aanpast een aanvaardbare vertaling wordt benoemd (Toury, 2010:324). De aanpassingen van de tekst 
zijn dus door normen gestuurd en leiden onvermijdelijk tot inhoudelijke verschuivingen. Munday 
(2016:179) noemt deze verschuivingen een ‘universal of translation’ en beweert dat elke vertaling zich 
ergens tussen de polen van adequaatheid en aanvaardbaarheid bevindt – geen enkele kan alleen tot het 
een of het andere behoren. 

Toury onderscheidt nog twee categorieën van normen die aanwezig zijn bij het vertalen: ‘preliminaire’ 
en ‘operationele normen’ (2010:325). De preliminaire normen zijn keuzes die de vertaling zelf 
voorafgaan, en ze hebben betrekking op zowel taalbeleid als de directheid van vertaling. Met 
taalbeleid wordt bedoeld welke boeken en tekstsoorten gekozen worden voor vertaling op een bepaald 
tijdstip en in een bepaalde cultuur. De directheid van vertaling heeft te maken met ideeën over het 
eventuele gebruik van een tussentaal in het vertaalproces. Sommige teksten worden rechtstreeks uit de 
brontaal vertaald, terwijl andere via een tussentaal vertaald worden. 

Als tweede normgroep komen de operationele normen. Ze beïnvloeden de vertaalkeuzes tijdens het 
werken met een vertaling (ibid:326) en worden onderverdeeld in nog twee categorieën: normen met 
betrekking op matrix en tekstueel-linguïstische normen. Normen betreffende de matrix bepalen bijv. 
wat weggelaten of toegevoegd wordt en hoe de tekst wordt opgebouwd en geformuleerd. Tekstueel-
linguïstische normen hebben daarentegen invloed op het doeltekst-materiaal dat het oorspronkelijke 
brontekst-materiaal, zoals woorden, zinnen en stijltrekken, enz. vervangt.  

Vertaalnormen verschillen zoals genoemd tussen culturen en veranderen vaak – soms snel, soms 
langzaam (Toury, 2010:328). De aard van de normen is afhankelijk van de positie die vertaling in een 
doelcultuur inneemt. Daarom is het volgens Toury van belang om vertaalnormen te contextualiseren, 
en om dit te bereiken moet men comparatief werken. Vertaalnormen kunnen vergeleken worden met 
normen voor andere, niet-vertaalde teksten, maar ook met vertaalde teksten in het verleden. Op deze 
manier wordt de positie van vertaling, en de aard van de normen (of ze progressief/ ouderwets zijn) 
zichtbaar (ibid:328). 

Vooraleer ik de analyse van preliminaire en operationele normen bij de vertalingen van Guus Kuijer 
analyseer, presenteer ik in volgend hoofdstuk het primaire materiaal en de methode voor de analyse. 

3. Materiaal en methode 
In dit hoofdstuk wordt het primaire materiaal en de inhoud daarvan beschreven. Daarna volgt een 
presentatie van de gebruikte methode voor het onderzoek en de verschillende categorieën van 
spreektaal. Algemene kenmerken van spreektaal en de beperking van het onderzoeksmateriaal worden 
ook behandeld.  

3.1 Materiaal 
De literatuur die het primaire materiaal vormt voor dit onderzoek zijn Nederlandse bronteksten en 
Zweedse vertalingen van twee jeugdboeken van Guus Kuijer: Krassen in het tafelblad (1978) en Ik 
ben Polleke hoor! (2001). Ze zijn voor dezelfde doelgroep geschreven, voornamelijk kinderen rond 8-
11 jaar. De boeken hebben allebei een vrouwelijk hoofdpersonage en behandelen de dood van een 
grootouder.  
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Guus Kuijer is een bekende Nederlandse schrijver, geboren in 1942 te Amsterdam. Hij heeft talrijke 
prijzen gekregen voor zijn boeken, onder andere vier Gouden Griffels en de Zweedse ALMA-prijs in 
2012 (alma.se3). Twee keer heeft Kuijer de Deutsche jeugdliteratuurprijs ontvangen. 

Krassen in het tafelblad is het vierde deel van vijf in de reeks over Madelief (1975-1980). Het eerste 
boek over Madelief, Met de poppen gooien (1975), is het eerste boek dat Kuijer voor kinderen heeft 
geschreven en het kreeg meteen een Gouden Griffel – wat beschouwd kan worden als een van de 
belangrijkste prijzen voor jeugdliteratuur in het Nederlandse taalgebied. In 1979, hetzelfde jaar dat 
Kuijer zijn tweede Gouden Griffel ontving voor Krassen in het tafelblad, kreeg hij voor zijn hele 
oeuvre de prestigieuze Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Voor de Duitse vertaling van 
Krassen in het tafelblad, Erzähl mir von Oma, kreeg Kuijer de Duitse Jeugdboekenprijs (Linders, 
1995:283).  

De reeks over Polleke bevat ook vijf delen, die tussen 1999 en 2001 verschenen. Ik ben Polleke hoor! 
is het vijfde deel. Hiervoor kreeg Kuijer in 2003 de Woutertje Pieterse Prijs (queridokinder-
boeken.nl4). Het eerste boek over Polleke heeft de titel Voor altijd samen, amen en is ook met een 
Gouden Griffel bekroond. De vierde Gouden Griffel ontving Kuijer voor Het boek van alle dingen 
(2004). 

De Zweedse vertaling van Krassen in het tafelblad is in 1984 door Sonja Berg Pleijel gemaakt en heeft 
de titel Repor i en bordsskiva. Ik ben Polleke hoor! is naar het Zweeds vertaald door Boerje Bohlin 
met als titel Jag är Polleke ska du veta! Het boek verscheen in Zweden in 2010. 

Guus Kuijer is internationaal bekend. Volgens de website van de uitgeverij Querido kreeg Kuijer 
vooral internationale erkenning na de publicatie van Het boek van alle dingen (2005). Volgens de 
website van de ALMA-prijs brak Kuijer door met de reeks rond Polleke5. De boeken van Kuijer zijn 
naar meer dan tien talen vertaald, onder andere naar het Zweeds, Duits, Frans, Deens, Japans, 
Italiaans, Spaans en Engels.  

Verschillende onderzoekers brengen Kuijer naar voren als een goede schrijver van dialoog. Linders 
beschrijft zijn dialogen als spits (1995: 285) en Bekkering betuigd dat de kracht van Kuijer tot groot 
deel in de taal en de dialogen ligt (2016: 78). Om deze reden is het bijzonder interessant om te 
onderzoeken hoe dialogen worden vertaald. 

3.1.1 Krassen in het tafelblad, de inhoud in het kort 
Krassen in het tafelblad is het vierde deel van de vijf boeken over Madelief. Het boek begint met de 
woorden: “Oma is dood, maar Madelief hoeft er niet van te huilen” (Kuijer, 1978:7). Madelief kende 
haar oma nauwelijks, en ze wil uitzoeken waarom niemand haar aardig vond. Door veel te vragen 
ontdekt ze langzamerhand wie haar oma was. Oma lijkt in eerste instantie gemeen, stijf en overdreven 
pedants. Aan het eind van het verhaal heeft Madelief, en de lezer, een geheel ander beeld gekregen. 
Oma voelde zich heel ongelukkig en teleurgesteld over haar leven. Ze was haar hele leven huisvrouw 
en moeder geweest maar had liever willen reizen, lezen en studeren. Door zich aan te passen had oma 
haar ondernemingslust verloren.  

In Krassen in het tafelblad is het kind, Madelief, en de volwassenen gelijkwaardig. Het verhaal wordt 
ook verteld vanuit het perspectief van Madelief – ze is de enige die vragen durft te stellen over oma. 
Als model voor Madelief zou Kuijer een meisje hebben genomen uit zijn eigen omgeving (Linders, 
1995:283). Ze had geen vader en deed het slecht op school. Aandacht voor de belaagde in de 
maatschappij loopt als een rode draad door het werk van Kuijer en in Krassen in het tafelblad is deze 
duidelijk te zien. 

                                                
3 http://www.alma.se/sv/Pristagare/2012-Guus-Kuijer/ (geraadpleegd 2018-05-22) 
4 https://www.queridokinderboeken.nl/auteur/guus-kuijer/ (geraadpleegd 2018-05-22) 
5 http://www.alma.se/sv/Pristagare/2012-Guus-Kuijer/Mer-om-pristagaren/ (geraadpleegd 2018-06-13) 
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3.1.2 Ik ben Polleke hoor!, de inhoud in het kort 
Ik ben Polleke hoor! is het laatste deel van de vijf boeken over Polleke. Een terugkomend thema in het 
boek is geloof. Pollekes grootmoeder bidt aan tafel, haar vader heeft tot het boeddhisme bekeerd en de 
jongen waarop ze verliefd is is moslim. Polleke gelooft niet in spirituele ideeën van mensen om haar 
heen, over de hemel en over eeuwig leven.  

Net als Krassen in het tafelblad gaat Ik ben Polleke hoor! over de dood van een grootouder. 
Grootouders spelen in het werk van Kuijer vaak een belangrijke rol, ze nemen kinderen serieus en 
stellen zich op als gelijkwaardig (Ghesquiere, 2016:331). Pollekes opa is net gestorven en ze gaat zijn 
graf een paar keer bezoeken. De familie van Polleke is ook niet perfect – haar vader is drugsverslaafde 
en haar moeder heeft een relatie met de leraar op school. 

3.2 Methode 
In deze scriptie doe ik zoals eerder geschreven aan de hand van Toury’s theorie over vertaalnormen 
onderzoek naar de Zweedse vertaling van spreektaal in Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke 
hoor! Focus van het onderzoek ligt op preliminaire en operationele normen, en het verband tussen de 
twee groepen. 

In relatie tot de vragen in de doelstelling heb ik ten aanzien van de uitgeefcontext (en de mogelijke 
invloed van deze op de vertaling) de preliminaire normen geanalyseerd. Hiervoor heb ik secundaire 
bronnen gebruikt, zoals Een land van waan en wijs (2014), Het ABC van de jeugdliteratuur (1995), 
Literatuur zonder leeftijd (2016), en De hele Bibelebontse berg (1990). Ten aanzien van de functie van 
de spreektaal (en of die is overgebracht) heb ik naar mijn primaire materiaal gekeken en de 
operationele normen onderzocht. Voor het onderzoek naar de operationele normen heb ik ook 
woordenboeken en grammatica’s gebruikt (zie 3.2.4).  

Ik heb spreektaal in de romans geïdentificeerd en een kwantitatief onderzoek gedaan naar de voor-
komst ervan, d.w.z. de markers van spreektaal die in bronteksten en doelteksten voorkomen geteld en 
in een tabel met elkaar vergeleken. Daarbij heb ik een selectie gemaakt van de geïdentificeerde 
uitdrukkingen en nader geanalyseerd. De analyse is dus overwegend kwalitatief, maar bevat een 
kwantitatief deel. 

Waar ik meer specifiek naar heb gekeken is directe rede in bron- en doeltekst. Met directe rede wordt 
een letterlijk citaat van een uitspraak bedoeld (Lindqvist, 2005:148). Soms wordt de uitspraak gevolgd 
door een beschrijving van hoe het gezegd wordt of door wie. Beneden volgt een voorbeeld van directe 
rede uit mijn onderzoeksmateriaal. 

“Vind jij ’t erg?” vraagt Madelief. (Kuijer, 1978:7) 
 
De woorden van Madelief worden hier letterlijk geciteerd tussen aanhalingstekens. Daarna volgt de 
uitdrukking ‘vraagt Madelief’ om het duidelijk te maken dat Madelief aan het woord is. 

3.2.1 Categorieën van spreektaal  
Om spreektaal te identificeren en de analyse overzichtelijk te maken gebruik ik het model van 
Lindqvist (2005). De voorkomende spreektalige uitdrukkingen worden door Lindqvist als volgt in 
categorieën ingedeeld (2005:154): 

1. Markers van spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau 
2. Markers van spreektaal op lexicaal niveau 
3. Markers van spreektaal op syntactisch niveau 
 

Markers van spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau zijn een groep fonemen/morfemen die 
betrekking hebben op spelling en die normen van gesproken taal kunnen volgen (Lindqvist, 
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2005:150). Voorbeelden van markers op fonologsich/morfologisch niveau uit mijn materiaal zijn 
‘houwen’ (spreektaal) in plaats van ‘houden’ (schrijftaal) en ‘z’n’ (spreektaal) in plaats van ‘zijn’ 
(schrijftaal). Soms staan deze woorden in woordenboeken en zijn daardoor gecodificeerd; soms staan 
ze niet in woordenboeken en zijn bijgevolg niet-gecodificeerd. 

Lexicale markers van spreektaal kunnen woorden zijn die bij een lager stijlniveau horen, dichter bij 
gesproken taal. Lindqvist noemt als voorbeelden de Zweedse woordkeuzes ‘morsan’ in plaats van 
‘mor’, en ‘kille’ in plaats van ‘pojke’ (ibid, 2005:150). Een Nederlands voorbeeld uit mijn materiaal is 
de keuze van ‘meidje’ in plaats van ‘meisje’. Wat Lindqvist ‘diskursmarkörer’ noemt hoort ook bij de 
groep van lexicale markers. Een Nederlandse term hiervoor zou ‘markers van discours’ of ‘discours-
partikels’ kunnen zijn. Een definitie van discourspartikels vind ik op de website van het tijdschrift 
Språktidningen (zie spraktidningen.se6): Het zijn kleine woorden of uitdrukkingen die in het gesprek 
als ‘smeermiddel’ fungeren. Voorbeelden uit mijn onderzoeksmateriaal is ‘weet je’ of ‘eller vad säger 
du?’. Discourspartikels worden gebruikt bij geïmproviseerde taal en hebben een functie: de taal wordt 
vloeiender en de boodschap makkelijker te interpreteren. Ze kunnen ook het gesprek structuur geven 
en zowel begin als eind van een zin markeren. Verder helpen ze bij de communicatie tussen sprekers 
door bevestigende woorden zoals ‘jaha’ en ‘nähä’ (uit het Zweeds), en door woorden die informatie 
geven over twijfel - ‘eeh’ is hier een voorbeeld van uit het onderzoeksmateriaal7.  

Markers van spreektaal op syntactisch niveau bestaan uit zinnen of gedeeltes van zinnen die wat de 
zinsbouw/syntaxis betreft van geschreven standaardtaal afwijken. Voorbeelden uit het Zweeds die 
Lindqvist noemt zijn zinnen met een eenvoudige zinsbouw of onvolledige zinnen (ibid, 2005:152). 
Onvolledige zinnen hebben geen onderwerp of gezegde (Algemene Nederlandse Spraakkunst 19.4). 
Ze worden vaak gebruikt als antwoord op vraag. Op de vraag ‘wat wil je eten?’ kan je dan met een 
onvolledige zin antwoorden: ‘Patat’, in plaats van ‘ik wil patat eten’. De onvolledige zinnen kunnen 
ook gebruikt worden wanneer de betekenis voldoende duidelijk is, zoals bij ‘koffie, alstublieft’. 
Volgens de website van Onze Taal (zie onzetaal.nl8) zijn onvolledige zinnen vooral heel gewoon in 
gesproken taal. 

3.2.2 Algemene kenmerken, migrantentaal en tussenwerpsels 
Kenmerken van spreektaal in schrift kunnen algemeen of taalvariëteit-specifiek zijn. Wat gemeen-
schappelijk is voor verschillende talen is dat de sprekers van tevoren informatie hebben over het 
gespreksonderwerp en dit in de dialoog duidelijk maken met woorden zoals ‘deze…’ of ‘die…’ 
Andere algemene kenmerken die veel talen gemeen hebben zijn volgens Lindqvist gebrek aan 
planning en taalstoornissen. Met gebrek aan planning bedoelt ze dat de sprekers niet weten hoe het 
gesprek zich zal ontwikkelen, en de term ‘taalstoornissen’ wijst naar gebruik van bijv. herhalingen, het 
kiezen van verkeerde woorden of zelfcorrectie (ibid, 2005:152). 

Lindqvist behandelt kort het weergeven van migrantentaal in het Zweeds. Een literair sjabloon dat ze 
noemt is gebruik van de onbepaalde wijs van werkwoorden om onvoldoende taalbeheersing te 
signaleren (ibid, 2005: 171). In het voorbeeldmateriaal voor haar onderzoek wordt de gebrekkige 
beheersing van Engels gesignaleerd op juist deze wijze, door benutting van infinitieven of 
werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Voor de lezers vreemde, in dit geval Griekse, woorden komen 
ook voor.   

De personages in mijn onderzoeksmateriaal gebruiken tussenwerpsels in hun communicatie. 
Tussenwerpsels of interjecties zijn zelfstandige taaluitingen zoals ‘ja’, ‘welnee’ en ‘hihi’ (ANS, 11.1). 
Ze staan buiten de grammaticale structuur van een zin, en worden soms los gebruikt en soms 
gecombineerd met een andere uiting.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klanknabootsende tussenwerpsels en niet-klanknabootsende 
tussenwerpsels (ANS, 1.1). De klanknabootsende woorden (bijv. ‘hihi’, ‘kukeliku’) hebben geen 

                                                
6 http://spraktidningen.se/tags/diskurspartiklar (geraadpleegd 2018-06-13) 
7 http://spraktidningen.se/tags/diskurspartiklar (geraadpleegd 2018-06-13) 
8 https://onzetaal.nl/taaladvies/onvolledige-zinnen/ (geraadpleegd 2018-06-13) 
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lexicale betekenis, terwijl de niet-klanknabootsende dit wel hebben en een houding uitdrukken ten 
opzichte van de werkelijkheid. De niet-klanknabootsende tussenwerpsels signaleren twijfel, 
ontkenning, bevestiging, enz.: ‘nja’, ‘welnee’, ‘jawel’.  

Betekenisdragende tussenwerpsels worden op hun beurt in twee groepen ingedeeld – de noodzakelijk 
emotionele en de niet-noodzakelijk emotionele (ANS, 11.2.2.2). De laatste groep heeft een 
communicatieve functie en deze tussenwerpsels worden gebruikt om iets te kennen te geven, bijv. 
vragen of mededelen. Voorbeelden zijn ‘jawel’, ‘mm’, ‘nou’, ‘hé’, ‘hè’, ‘zeg’, en ‘wat?’. In de ANS 
staat te lezen dat ze niet worden gebruikt buiten de gesprekssituatie (ANS, 11.2.2.2.i9). Om deze reden 
kan ik deze groep tussenwerpsels tot discours-partikels en dus spreektaal op lexicaal niveau rekenen. 
Een uitzondering heb ik gemaakt voor de tussenwerpsels ‘ja’ en ‘nee’ als antwoord op een vraag – 
deze tel ik niet mee.  

Tussenwerpsels staan vaak vóór of na een zin. Achter de zin kunnen ze gebruikt worden om 
bevestiging te vragen: ‘Hè?’ ‘Niet?’ ‘Nietwaar?’ ‘Wel?’, of om iets wat gezegd is te versterken: ‘Zeg!’ 
‘Hoor!’ ‘Hé!’. Vooral de laatste categorie wordt gebruikt wanneer gesprekspartners met elkaar 
vertrouwd zijn en gebruik kunnen maken van informeel taal (ANS, 11.3.3). 

Gemeenschappelijk voor alle tussenwerpsels is dat ze geen vormverandering kunnen doormaken. Wel 
kunnen ze herhaald worden, zoals bij ‘jaja’ of ‘hèhè’ (ANS, 11.1). Het enige klanknabootsende 
tussenwerpsel dat in mijn materiaal voorkomt, ‘hihihi’, wordt herhaald. Doordat het een nabootsing is 
van een klank die door een mens is gecreëerd (ANS, 11.2.2.1) kan ik het tot een marker van gesproken 
taal rekenen, in dit geval op lexicaal niveau. 

3.2.3 Gereduceerde vormen 
Een groot deel van de markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch niveau wordt uitgemaakt 
door gereduceerde vormen van voornaamwoorden. In de Algemene Nederlandse Spraakkunst staat te 
lezen dat Nederlandstalige sprekers vaak voor de gereduceerde vormen kiezen in gesproken taal 
(ANS, 5.5.3) en dat veelvuldig gebruik van volle vormen zelfs onnatuurlijk kan klinken (ANS, 5.2.7). 
In het algemeen worden volle vormen in gesproken taal alleen gebruikt als ze beklemtoond worden, 
zoals bij ‘Jij daar, kom eens even hier!’ (ANS, 5.2.7).  
Gereduceerde vormen worden soms in gesproken of informele taal gebruikt in plaats van een voor-
geplaatste genitief. ‘Ik heb Jan z’n fiets verkocht’ is dan een informeel alternatief voor ‘Ik heb Jans 
fiets verkocht’.  

In geschreven taal worden de gereduceerde vormen meestal vervangen door de volle vormen 
(5.5.7.2.i), en ik heb daarom een groot gedeelte van de voorkomende gereduceerde vormen als 
spreektaal gemarkeerd. Een aantal gereduceerde vormen komen in zowel geschreven als gesproken 
taal voor, zoals ‘je’ (5.5.6.2), die ik niet tot de markers reken. Dit geld ook voor ‘ze’ en ‘we’ (5.2.7). 
‘Me’ hoort volgens ANS wel tot informeel taalgebruik (5.5.5.1). 

Verder worden de gereduceerde vormen in het Nederlands soms geschreven in bijzondere gevallen, 
wanneer ze deel uitmaken van een constituent die als bijwoordelijke bepaling fungeert. Voorbeelden 
hiervan zijn ‘op z’n hoogst’ en ‘ze waren met z’n vieren’ (ANS 5.5.7.3.i). Zulke constructies worden 
niet als spreektaal meegeteld. 

3.2.4 Selectie voor het onderzoek en werkwijze 
Om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te kunnen doorvoeren heb ik een selectie gemaakt van 
mijn materiaal. Bij Krassen in het tafelblad beperk ik mij tot hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. De hoofd-
stukken zijn vrij kort maar bestaan tot een groot gedeelte uit directe rede. Ze zijn interessant om naar 
te kijken omdat het hoofdpersonage Madelief hier met de twee andere personages van het boek 
spreekt, namelijk haar moeder en haar opa. Vooral opa heeft een eigen manier van spreken, wat hem 

                                                
9 http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html (geraadpleegd 2018-08-12) 
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een bepaald karakter geeft, hetgeen past bij de vraagstelling van de scriptie. Ik kijk ook speciaal naar 
hoe de personages in de brontekst respectievelijk in de doeltekst door hun taal gedefinieerd worden. 

Hoofdstuk 1 en 3 uit Krassen in het tafelblad zijn in hun geheel in de bijlage opgenomen. De Zweedse 
vertaling heb ik in een tweede kolom naast elk hoofdstuk uitgeschreven, zodat verschillen tussen de 
teksten zichtbaar worden. Net als Lindqvist (2005) heb ik spreektaal op fonologisch/morfologisch 
niveau met cursieve stijl weergegeven. Spreektaal op lexicaal niveau heb ik met vette stijl gemarkeerd 
en spreektaal op syntactisch niveau met onderstreping aangeduid. Het symbool /¥/ geeft aan dat het 
woord gecursiveerd is in de originele tekst. De uittreksels uit bron- en doeltekst zij in hun geheel 
weergegeven om het analyseproces zichtbaar te maken. 

De hoofdstukken in Ik ben Polleke hoor! zijn langer dan de hoofdstukken in Krassen in het tafelblad 
en ik zal mij daarom alleen tot delen uit de twee eerste hoofdstukken houden. In het eerste hoofdstuk 
spreekt Polleke vooral met haar beste vriendin Consuelo, die niet lang geleden naar Nederland is 
gekomen en daardoor nog een aantal taalfouten maakt. Op dit punt verschillen de beide romans, omdat 
er in Krassen in het tafelblad geen personages voorkomen die het Nederlands niet als moedertaal 
hebben, en om deze reden behandel ik ook stukken uit het tweede hoofdstuk waar Polleke met haar 
Nederlandse vader Spiek spreekt. Hierdoor wordt een vergelijking van spreektaal tussen de boeken 
breder en meer algemeen. 

Ook de stukken uit Ik ben Polleke hoor! zijn te vinden in de bijlage. Spreektaal heb ik net als bij 
Krassen in het tafelblad in de drie categorieën onderverdeeld en aangeduid. Ten aanzien van de vraag 
of er verschillen zijn te zien tussen de beide vertalingen werk ik comparatief en vergelijk de twee 
vertalingen met elkaar.  

3.2.5 Verifiëren van spreektaal 
Om vast te stellen dat geïdentificeerde uitdrukkingen als spreektaal geclassificeerd kan worden 
gebruik ik woordenboeken. De woordenboeken leunen zo dicht mogelijk aan bij de tijd wanneer bron- 
en doelteksten geschreven werden. Voor de Nederlandse uitdrukkingen raadpleeg ik Van Dale Groot 
woordenboek van der Nederlandse taal uit 1984 (voor Krassen in het tafelblad, 1978) respectievelijk 
uit 1999 (voor Ik ben Polleke hoor!, 2001). De Zweedse uitdrukkingen controleer ik met behulp van 
Svenska Akademiens Ordlista uit 1986 (voor Repor i en bordsskiva, 1984) en 2006 (voor Jag är 
Polleke ska du veta!, 2010).  

Als complement bij de woordenboeken gebruik ik ook de voorbeelden van Lindqvist (2005). Zij 
noemt bijv. de Zweedse alledaagse vorm ‘sen’ in plaats van ‘sedan’ als een marker van spreektaal op 
fonologisch/ morfologisch niveau. Gereduceerde vormen in de bronteksten categoriseer ik met behulp 
van Algemene Nederlandse Spraakkunst. In de woordenboeken staat vermeld of een woord een 
tussenwerpsel is.  

In de Nederlandse woordenboeken wordt spreektaal gemarkeerd met de termen ‘spreektaal’, 
‘gemeenzaam’ of ‘colloquiaal’. De Zweedse woordenboeken markeren de informele woorden met de 
begrippen ‘vardagligt’, ‘vardagligt uttalat’ of ‘vardagligt skrivet’. 

In sommige gevallen staat een woord niet in een woordenboek. Als een woord een informele klank 
heeft en bovendien in woordenboeken afwezig is beschouw ik het als spreektaal. ‘Meidje’ uit mijn 
materiaal is bijv. niet te vinden en is een informele vorm van ‘meid’.  

Doordat spreektaal gesproken wordt is het niet altijd in bronnen gedocumenteerd. Als complement tot 
woordenboeken en grammatica’s heb ik daarom ook drie informanten met Nederlands als moedertaal 
geraadpleegd betreffende mijn onderzoeksmateriaal. Ze mochten op hun gevoel woorden in de teksten 
die ze als spreektaal beschouwden markeren. Als ik de antwoorden met elkaar vergelijk kan ik 
patronen zien, doordat de informanten op gelijkaardige manier hebben geantwoord. Afkortingen zoals 
‘’t’ (het), ‘d’r’ (daar) en ‘zo’n’ (zo een) hebben de informanten gemarkeerd en ik categoriseer ze 
hierdoor als spreektaal. Ik trek de conclusie dat de woorden die de informanten gemarkeerd hebben 
een spreektalige klank hebben en dat ze vooral in dialoog voorkomen. Voor de Zweedse teksten heb ik 
één informant geraadpleegd. Het grootste deel van de Zweedse woorden die ik op gevoel als markers 
van spreektaal markeer zijn in woordenboeken te vinden en worden daar als alledaags beschreven. 
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3.2.6 Afkortingen 
In de analysehoofdstukken gebruik ik afkortingen voor de boeken die mijn primaire materiaal 
uitmaken. Brontekst wordt naar BT afgekort; doeltekst naar DT: 

BT1 – Krassen in het tafelblad, Nederlandse uitgave (1978) 

DT1 – Repor i en bordsskiva, Zweedse uitgave (1984) 

BT2 – Ik ben Polleke hoor!, Nederlandse uitgave (2001) 

DT2 – Jag är Polleke ska du veta!, Zweedse uitgave (2010) 

 

In volgend hoofdstuk analyseer ik de preliminaire normen, die betrekking hebben op de keuzes van de 
Zweedse uitgever en de uitgeefcontext in de doelcultuur. 

4. Analyse van preliminaire 
normen 
Om de vraag of de uitgeefcontext de vertaling heeft beïnvloed te beantwoorden analyseer ik in dit 
hoofdstuk de preliminaire normen en de mogelijke redenen voor het vertalen van de Nederlandse 
boeken naar het Zweeds. Ik onderzoek ook de keuze van vertalers en hoe de verhalen en de schrijver 
voor de Zweedse lezers gepresenteerd worden, o.a. door kaft- en flapteksten te analyseren. 

4.1 De positie van Kuijer en uitgeefgeschiedenis  
In Nederland is Guus Kuijer een bekende schrijver van vooral kinder- en jeugdboeken, maar hij heeft 
ook boeken voor volwassenen geschreven. Hij is bekend als een ‘debater’, een scribent met ideeën 
over maatschappij en opvoeding. In de jaren tachtig liet hij een essay publiceren met de titel Het 
geminachte kind, waarin hij zijn gedachten en mening verwoordt (Linders, 1995:285). Hij richtte 
onder andere kritiek op zijn collega-schrijvers, die hij de “ontkinderlijkste volwassenen die ooit de pen 
hebben gevoerd” noemt (Bekkering, 2016:75). 

Kuijer wil de werkelijkheid beschrijven zoals deze is, maar hij wil kinderen geen lessen leren. Hij 
heeft de overtuiging dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig zijn en dat het kinderlijke waardevol 
is (ibid, 2016:77). Het kind-zijn is geen beperking en kinderen hebben net zo veel te vertellen als 
volwassenen. Volwassenen zijn in de boeken van Kuijer niet echt volwassen in hun gedrag, en ze zijn 
niet perfect. De mensen zijn heel gewoon, en soms zijn ze aardig, soms niet.  

De alledaagse werkelijkheid van Kuijer lijkt op die van bijv. Minoes, van Annie MG Schmidt. Met 
Annie MG Schmidt deelt Kuijer ook de visie op het kind-zijn. De schrijvers staan beide bekend voor 
hun ‘kinderblik’, of ‘kinderlijk perspectief’ (Bekkering, 2016:77). De communicatie tussen de 
schrijvers en hun lezers is symmetrisch en de relatie gelijkwaardig. 

De taal van Kuijer wordt beschreven als lichtvoetig en trefzeker (ibid, 2016:82). De sfeer wordt niet 
zwaarwichtig, hoewel de verhalen niet altijd vrolijk zijn. Ook de humoristische taal deelt Kuijer met 
Annie MG Schmidt.  

Een andere schrijfster die het kinderlijke perspectief gemeen heeft met Kuijer is de Zweedse schrijfster 
van kinderboeken Astrid Lindgren. In mijn materiaal komen twee vrouwelijke hoofdpersonages voor, 
die allebei afwezige ouders hebben: Madelief heeft überhaupt geen vader en de vader van Polleke is 
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drugsverslaafd en gescheiden van haar moeder. In de boeken van Astrid Lindgren is de afwezige ouder 
ook een veelvoorkomend thema. Hier kan men aan Pippi Langkous en Mio in Mio, mijn Mio denken. 

In 2012 ontving Kuijer de literatuurprijs ter herinnering aan Astrid Lindgren (ALMA). Het is de 
grootste literatuurprijs voor kinder- en jeugdboeken van de wereld en wordt in Stockholm uitgedeeld. 
In de motivering van de jury staat het dat Kuijer diepe ernst en realisme verenigt met humor, fantasie 
en warmte (alma.se10). Op de website worden ook het kindperspectief van Kuijer, zijn beschrijving 
van de volwassenwereld en de aandacht voor sociale vragen en religie genoemd.  

In verband met de ALMA-prijs werd één boek van Kuijer naar het Zweeds vertaald, Florian Knol: ett 
alldeles vanligt kaos (in het Nederlands alleen Florian Knol, verschenen in 2006). De bibliotheek van 
Stockholm heeft 29 exemplaren in bezit, wat iets zegt over de verwachte populariteit. Als men naar het 
aantal exemplaren kijkt dat de bibliotheek van de verschillende vertaalde titels bezit, wordt het 
duidelijk dat Kuijer in Zweden geleidelijk populairder is geworden. Van elk van de twee vertaalde 
boeken over Madelief, uit 1978 en 1984, heeft de bibliotheek alleen maar 1 exemplaar. Beiden staan in 
het magazijn en worden dus zelden geleend (vermoedelijk alleen door studenten aan de universiteit). 
De boeken over Polleke werden tussen 2004 en 2010 in Zweden uitgegeven en het bestand van de 
bibliotheek heeft 7-13 exemplaren van elke titel, met uitzondering van För alltid vi två – så det så 
(2004), de vertaling van Voor altijd samen, amen (1999), die bij de bibliotheek 22 exemplaren telt. De 
bibliotheek weerspiegelt wat mensen in Stockholm willen lezen, en ik zie de verzameling daarom als 
een indicator van de populariteit van een titel of een auteur in Zweden. 

4.1.1 Uitgaven, uitgeverijen en vertalers 
Krassen in het tafelblad (1978) is zoals genoemd het vierde deel van vijf over het meisje Madelief. De 
hele reeks verscheen in Nederland tussen 1975 en 1980, in een tijdsperiode wanneer veel boeken voor 
kinderen realistischer werden (Bekkering, 2016:72). Het probleemboek-genre ontstond in deze tijd, en 
de boeken over Madelief worden soms als probleemboeken gerekend. De reden hiervoor is dat 
Madelief geen vader heeft. Kuijer zelf beweert dat hij nooit aan de afwezige vader als een probleem 
heeft gedacht, en dat hij de boeken niet als probleemboeken beschouwt. Hij heeft nooit een politieke 
of pedagogische bedoeling gehad met zijn schrijven van kinderboeken, hoewel hij in de maatschappij 
wel sterke standpunten verwoordt (Heimeriks & Van Toorn, 1990:452). 

In Nederland is de hele reeks over Madelief klassiek geworden, en in één bundel met de titel Het grote 
boek van Madelief uitgegeven. Krassen in het tafelblad is het meest bekende en succesvolle deel, 
doordat het, zoals al eerder opgemerkt, zowel een Gouden Griffel als de Duitse jeugdliteratuurprijs 
heeft gekregen. In 1998 is er bovendien een film van het verhaal gemaakt (imdb11). 

De Zweedse vertaling van Krassen in het tafelblad kreeg de titel Repor i en bordsskiva en verscheen 
in 1984, zes jaar na de publicatie van het Nederlandse origineel. Het werd door Sonja Berg Pleijel 
vertaald voor de uitgeverij Berghs (alma.se12). Tot nu toe is dit de enige titel van Kuijer dat door 
Berghs gepubliceerd is. Na de uitgave van Krassen in het tafelblad is een ander titel door Norstedts 
uitgegeven, maar sindsdien is het uitgeven van Kuijers boeken door Opal overgenomen.  

Opal heeft zeven boeken van Kuijer gepubliceerd, hieronder de vijf delen in de reeks over Polleke, 
tussen 2004 en 2010. Het eerste deel, Voor altijd samen, amen (1999) werd net als Krassen in het 
tafelblad bekroond met zowel de Gouden Griffel als de Duitse jeugdliteratuurprijs. Het is redelijk om 
te geloven dat Opal vanwege dit succes het eerste boek heeft laten vertalen. Doordat Kuijer tegen die 
tijd een bekende naam was, zijn de overige vier boeken waarschijnlijk gevolgd. Ook van het eerste 
boek over Polleke is er een film gemaakt (imdb13). 

                                                
10 http://www.alma.se/sv/Pristagare/2012-Guus-Kuijer/ (geraadpleegd 2018-05-23) 
11 http://www.imdb.com/title/tt0175878/ (geraadpleegd 2018-05-23) 
12 http://www.alma.se/sv/Pristagare/2012-Guus-Kuijer/Bibliografi/ (geraadpleegd 2018-05-23) 
13 https://www.imdb.com/title/tt0175878/ (geraadpleegd 2018-05-23) 
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Berghs en Opal zijn allebei gericht op kinder- en jeugdliteratuur. Van Meerbergen (2010:98) schrijft in 
haar proefschrift over vertaling van Nederlandse jeugdboeken naar het Zweeds en noemt Opal en 
Berghs als twee van de Zweedse uitgeverijen die de meeste prentenboeken uit het Nederlands hebben 
vertaald in de periode tussen 1995 en 2006. Vooral Berghs heeft veel vertaalde boeken uitgegeven uit 
het Engels, het Duits, het Frans en het Nederlands. (ibid, 2010:96) 

De uitgeverijen komen in contact met de prentenboeken die ze later vertalen op de grote internationale 
boekenbeurzen die jaarlijks georganiseerd worden (ibid, 2010:98). De belangrijkste beurzen zijn 
Frankfurter Buchmesse in Frankfurt en Bologna Book Fair in Bologna. Van Meerbergen (2010) 
schrijft weliswaar voornamelijk over prentenboeken, maar de manier waarop Berghs en Opal in 
contact komen met boeken voor oudere kinderen, zoals de boeken van Kuijer, ziet er vermoedelijk op 
gelijke wijze uit. De boeken van Kuijer bevatten bovendien ook veel prenten. 

Bij het kiezen van prentenboeken om te vertalen kijken uitgeverijen naar thema’s die de Zweedse 
boekenmarkt en de Zweedse lezers passen. Hier spelen trends en ideeën over wat goed is voor 
kinderen natuurlijk een grote rol. Voor de uitgeverijen is het ook belangrijk dat de boeken bij hun 
bedrijfsprofiel aansluiten (ibid, 2010:99). Zweedse uitgeverijen willen zelden Nederlandse prenten-
boeken vertalen zolang ze alleen in Nederland of België prijzen hebben gekregen. De uitgeverijen 
kijken eerder juist naar de Duitse Deutsche Jugendliteraturpreis die op Frankfurter Buchmesse wordt 
uitgedeeld of de Italiaanse Bologna Ragazzi Awards die op Bologna Book Fair uitgereikt wordt. De 
winnaar van de ALMA-prijs wordt ook op Bologna Book Fair bekend gemaakt (zie alma.se14).  

Van Meerbergen (2010) schrijft verder dat de normen die bij de selectie van prentenboeken aanwezig 
waren tussen 1995 en 2006 ook beïnvloed werden door economische factoren, zoals de mogelijkheid 
tot verkoop. De mogelijkheid tot verkoop hangt samen met welke normen en ideeën toonaangevend 
zijn in de doelcultuur, en naar welke boeken of welke trends er vraag is. 

Een reden voor het vertalen van Krassen in het tafelblad naar het Zweeds kan zijn dat het boek twee 
jaar eerder de Duitse jeugdliteratuurprijs kreeg, in 1982. Het werd dus in Duitsland geconsacreerd en 
mijn vermoeden is dat de prijs de Zweedse uitgeverij Berghs geïnteresseerd maakte.  

De uitgave van de boeken van Kuijer lijkt in de jaren zeventig en tachtig vrij willekeurig geweest te 
zijn. Dat kan te maken hebben met dat Kuijer toen nog niet een bekende naam was buiten Nederland. 
Van de vijf Madelief-boeken zijn slechts twee in Zweden gepubliceerd, door twee verschillende 
uitgeverijen (alma.se15) Het tweede deel in de Madelief-serie, Grote mensen, daar kan je beter soep 
van koken (1976) werd al in 1978 door uitgeverij Prisma vertaald. Het eerste deel, Met de poppen 
gooien (1975), is niet naar het Zweeds vertaald, hoewel ook dit boek een Gouden Griffel kreeg. Dat 
Zweedse uitgeverijen niet naar Nederlandse prijzen kijken, of keken, wordt hierdoor duidelijk. 

Krassen in het tafelblad is door Sonja Berg Pleijel (1909-1996) vertaald. Ingrid Wikén Bonde schrijft 
over haar op de website van Svenskt Översättarlexikon16. Berg Pleijel vertaalde boeken uit het 
Nederlands, Engels, Duits en Frans – zowel literatuur als non-fiction. Naast een boek van Guus Kuijer 
heeft ze boeken vertaald van bekende auteurs als Simon Vestdijk, Sybren Polet, Jaap ter haar, Jan 
Wolkers en Jan Terlouw. Berg-Pleijel was duidelijk een gevestigde vertaler met aanzienlijke status. 

Dat Berg Pleijel niet meer dan één boek van Kuijer heeft vertaald kan te maken hebben met dat Kuijer 
in de jaren tachtig nog niet heel bekend was. Zijn schrijverschap was toen net begonnen, en misschien 
verkocht de vertaling van Krassen in het tafelblad niet zo goed als de uitgeverij had gehoopt. Berg 
Pleijel was 75 jaar oud toen ze Krassen in het tafelblad vertaalde, en toen Norstedts enige jaren later, 
in 1991, een titel liet vertalen had Berg Pleijel een leeftijd bereikt van 82 jaar. Een hypothese kan zijn 

                                                
14 http://www.alma.se/sv/Press/Aktuellt/Nyheter/2018/Nedrakning-tillkannagivandet/ (geraadpleegd 

2018-05-24) 
15 http://www.alma.se/sv/Pristagare/2012-Guus-Kuijer/Bibliografi/ (geraadpleegd 2018-05-24) 
16 https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/artiklar/Sonja_Berg_Pleijel (geraadpleegd 

2018-05-24) 
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dat ze te oud was om nog een boek voor jongeren te vertalen en dat een andere vertaler de opdracht 
kreeg. Berg Pleijel stierf in 1996 en Boerje Bohlin heeft sinds 2004 alle boeken van Kuijer vertaald. 

Na 2004 heeft Opal zoals eerder vermeld het vertalen van Kuijer overgenomen. Van de zeven 
uitgegeven titels maken de vijf boeken over Polleke het grootse deel uit. Hier kan de erkenning van 
Kuijer in Duitsland wel een belangrijke rol hebben gespeeld. Het eerste deel in de Polleke-serie werd 
in 2002 immers met de Duitse jeugdliteratuurprijs bekroond. Tegen deze tijd was Kuijer een bekende 
naam geworden, ook voor Zweedse uitgeverijen, en het is om deze reden begrijpelijk dat Opal de hele 
reeks over Polleke wilde laten vertalen. Op de laatste pagina van de vertaling van Ik ben Polleke hoor! 
(2010) staat te lezen dat Guus Kuijer in zowel Duitsland als Nederland prijzen heeft gekregen en dat 
hij lang op de nominatielijst heeft gestaan voor het Zweedse ALMA-prijs. 

Opal heeft alle boeken van Kuijer door Boerje Bohlin laten vertalen. In 2006 kreeg Boerje Bohlin 
samen met Guus Kuijer en Opal de prijs Silverstjärnorna van IBBY (International Board on Books for 
Young People17) voor de vertalingen. Bohlin staat ook op de lijst in het proefschrift van Van 
Meerbergen, over vertalers van Nederlandse prentenboeken (2010:100). Bohlin heeft veel vertaald en 
kan gezien worden als een gevestigde vertaler, ook al is hij niet zo bekend als Berg Pleijel. In een 
interview met Sveriges Radio in verband met de uitreiking van de ALMA-prijs heeft hij opgegeven 
dat hij het vertalen van Kuijer zo leuk vindt dat hij een vertaling van een boek in een paar dagen klaar 
kan hebben18. 

Volgens de redacteur van Opal heeft Kuijer altijd mooie recensies gekregen in Zweden, maar is hij 
hier nooit echt bekend geworden en zijn boeken hebben niet zo goed verkocht. Opal hoopt dat Kuijer 
nu hij de ALMA-prijs gekregen heeft populairder zal worden in Zweden (dn.se19). 

4.1.2 Kaft- en flapontwerp 
Doordat kinderen vermoedelijk naar kaften kijken bij het kiezen van boeken is het relevant om deze 
nader te bekijken. Het is interessant om te onderzoeken hoe de uitgevers werken om interesse te 
wekken bij lezers, en hoe het kaftontwerp eventueel veranderd wordt om voor een andere doelgroep 
geschikt te zijn. Voor beide vertalingen geldt dat de kaften van illustraties zijn veranderd, zowel aan 
de voorkant als aan de achterkant. De Zweedse uitgevers hebben wel dezelfde Nederlandse illustrator 
behouden. 

De Zweedse vertaling van Krassen in het tafelblad heeft de illustraties van Mance Post bewaard. In 
het boek horen dezelfde illustraties bij dezelfde tekststukken. De flapillustratie op de voorkant van de 
Zweedse versie is immers niet dezelfde als de illustratie van de Nederlandse. Beide illustraties laten 
Madelief zien, bij een tafel met krassen in het blad. De illustratie op het Nederlandse boek toont 
Madelief zittend op een stoel aan de tafel, terwijl de Zweedse voorkantillustratie een Madelief laat 
zien die boven op de tafel zit met haar opa te praten. Ook de achterkanten zien er verschillend uit, op 
het Nederlandse exemplaar staat een foto van Guus Kuijer en op het Zweedse nog een illustratie van 
Mance Post.  

De Nederlandse flaptekst op de achterkant van Krassen in het tafelblad geeft behalve informatie over 
de inhoud een beeld van de status van de schrijver en het succes van het boek. Zowel de Gouden 
Griffel als de Duitse jeugdboekenprijs worden genoemd. Er staat ook dat het boek naar meerdere talen 
vertaald is en dat Kuijer het Staatsprijs voor jeugdliteratuur heeft gekregen. De Zweedse flaptekst 
bevat alleen een korte samenvatting van de inhoud van het verhaal. Op de laatste regels staat vermeld 
dat het boek een Gouden Griffel en de Duitse jeugdboekenprijs heeft gekregen.  

                                                
17 http://ibby.se/priserutmarkelser/peter-pan-priset/tidigare-mottagare-av-silverstjarnorna/ 

(geraadpleegd 2018-05-24) 
18 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5026440 (geraadpleegd 2018-05-24) 
19 https://www.dn.se/arkiv/kultur/hoppas-att-priset-hojer-statusen-pa-barnbocker/ (geraadpleegd 2018-

05-24) 
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Ik ben Polleke hoor! bevat illustraties van Alice Hoogstad. Dit geldt voor zowel origineel als vertaling, 
maar net als bij Krassen in het tafelblad hebben de originele uitgave en de vertaling verschillende 
coverillustraties. 

De tekst op de achterkant van Ik ben Polleke hoor! is een uittreksel van het boek, uit het gedeelte waar 
Polleke en Consuelo het graf van grootvader bezoeken. De tekst op de achterkant van de Zweedse 
vertaling geeft in plaats hiervan een kleine samenvatting van het verhaal. Geen van de 
achterkantteksten bevatten informatie over de hoge literaire positie van Kuijer in Nederland. In de 
Zweedse uitgave kan men op de laatste bladzijde lezen over de prijzen die Kuijer in Nederland en 
Duitsland heeft gekregen. 

Zowel Krassen in het tafelblad als Ik ben Polleke hoor! richten zich tot kinderen op een leeftijd van 8-
11 jaar. Volgens de website van de bibliotheek in Belgie20 richt zich Krassen in het tafelblad tot 
kinderen vanaf 6-8 jaar en Ik ben Polleke hoor! tot kinderen vanaf 9 jaar. De prenten op de voorkanten 
zijn veelkleurig en stellen de hoofdpersonen voor. Madelief lijkt iets jonger dan Polleke. Op zowel de 
Nederlandse als de Zweedse voorkant van Ik ben Polleke hoor! staat Mimoen (waar Polleke op 
verliefd is) afgebeeld. 

De kaften zijn duidelijk tot hun doelgroep gericht, door middel van kleur- en prentkeuzes. Als je naar 
de voorkanten kijkt, krijg je een idee van waarover ze gaan: Madelief zit aan de krassen in het 
tafelblad te denken en Polleke kijkt naar Mimoen. Het is van belang om aan te geven dat de boeken 
meerdere keren zijn gepubliceerd, vooral in Nederland, en dat de kaften van de uitgaves enigszins 
verschillen. Deze analyse beperkt zich tot twee vroege uitgaves die beschikbaar zijn in de bibliotheek 
van Stockholm. 

Det är viktigt att nämna att böckerna har getts ut flera gånger, framför allt i Nederländerna, och att 
omslagen har fått något olika utseenden. Denna analys begränsar sig till två tidiga utgåvor som finns 
att låna på Stockholms stadsbibliotek. 

Berghs en Opal hebben voor de Zweedse vertalingen allebei voor andere kaftillustraties gekozen. De 
illustrator is wel dezelfde. Gemeenschappelijk voor de Zweedse kaften is dat ze meer informatie 
bevatten dan de Nederlandse. Op de voorkantillustratie van Krassen in het tafelblad staat ook opa, en 
op Ik ben Polleke hoor! zijn naast Mimoen en Polleke ook een koe en een kameel te zien. De koe loopt 
in de buurt waar Pollekes oma woont, en de kameel symboliseert de fantasieën van Polleke over 
Mimoen op reis in Marokko. Misschien hebben de Zweedse uitgevers voorkantillustraties met meer 
informatie gekozen omdat Kuijer in Zweden minder bekend is, en men verwacht dat een prent met 
meer informatie lezers kan trekken. Door de illustrator van het bronmateriaal te gebruiken, schuift de 
vertaling dichterbij een strategie gericht op adequaatheid, maar door andere illustraties te kiezen voor 
de kaft komt de vertaling weer dichterbij een strategie die op aanvaardbaarheid is gericht. Al met al 
kunnen de kaften van beide boeken worden gezien als een compromis tussen een adequaat- en een 
aanvaardbaar-gerichte strategie. 

4.3 Samenvatting van de analyse van preliminaire 
normen 
In Zweden is de populariteit van Kuijer langzamerhand toegenomen. In Nederland en Duitsland is hij 
al lang bekend en geliefd. In Nederland is Kuijer niet alleen bekend als schrijver, maar ook als een 
deelnemer met uitgesproken meningen in maatschappelijke discussies over kinderliteratuur. Niettemin 
is Kuijer waarschijnlijk wegens de populariteit in Duitsland naar het Zweeds vertaald. Zweedse 
uitgevers kijken vaak naar de uitreiking van de Duitse jeugdliteratuurprijs, en komen op die manier in 
contact met boeken om te vertalen. In 2012 ontving Kuijer de ALMA-prijs in Stockholm, maar 
desondanks wordt hij waarschijnlijk niet vaak gelezen in Zweden. 

                                                
20 http://zoeken.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2503607 & http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Guus-

Kuijer/Krassen-in-het-tafelblad/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2762001 (geraadpleegd 2018-08-11) 
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Dat het aantal vertaalde boeken van Kuijer in Zweden is toegenomen, is vermoedelijk een gevolg van 
zijn groeiende populariteit in andere landen. De beide keren dat boeken van Kuijer de Duitse 
jeugdliteratuurprijs hebben gekregen zijn ze naar het Zweeds vertaald. De vroege vertalingen werden 
sporadisch door verschillende uitgevers uitgegeven, terwijl de laatste gepubliceerd werden door 
dezelfde uitgever, Opal, tijdens een kortere periode. Dit kan als een duidelijk teken van consecratie 
beschouwd worden (cf. Lindqvist 2005). 

Wanneer uitgevers boeken kiezen om te vertalen, kijken ze, behalve naar internationale prijzen en 
erkenningen, ook naar hoe boeken bij de eigen bedrijfsprofiel en de Zweedse lezers passen. De kans 
op verkoop neemt toe wanneer een boek de normen volgen die toonaangevend zijn in de doelcultuur. 
In Kuijers auteurschap staat het kinderperspectief centraal, en dat doet het ook in bijv. de boeken van 
Astrid Lindgren. Het kinderperspectief en de symmetrische communicatie zijn daarom niet vreemd 
voor de Zweedse lezersgroep. De realistische thematiek en de aandacht voor sociale vragen zoals een 
afwezige ouder, drugsverslaving, religie en rechtsgelijkheid zijn ook niet nieuw in Zweden. De manier 
waarop uitgevers boeken kiezen is vaak sterk gekoppeld aan kansen tot verkoop in de doelcultuur en 
kan daarom vaak gericht zijn op aanvaardbaarheid. 

Krassen in het tafelblad werd vertaald door Sonja Berg Pleijel en Ik ben Polleke hoor! werd vertaald 
door Boerje Bohlin. Beide vertalers waren toen al lang actief en beschouwd als vertalers met hoge 
status. Het feit dat de uitgevers gevestigde vertalers het vertaalwerk hebben laten doen, toont aan dat 
ze bereid zijn om in het boek te investeren en dat men hoopt dat het zal verkopen. 

Dat Berghs niet meerdere boeken van Kuijer heeft vertaald kan te maken hebben met dat Krassen in 
het tafelblad niet goed genoeg verkocht. Berg Pleijel was 75 jaar oud ten tijde van de vertaling, en 
toen de Polleke-serie in Zweden uitgegeven zou worden was ze gestorven. De keuze voor een andere 
vertaler voor Ik ben Polleke hoor! heeft dus een natuurlijke reden. 

Wat de kaftontwerpen van de vertalingen betreft hebben beide uitgevers voor andere illustraties 
gekozen, maar ze zijn wel door dezelfde illustrator getekend. De illustraties van de Zweedse uitgaves 
bevatten meer informatie over het verhaal en zullen waarschijnlijk lezers lokken die niet veel weten 
over Kuijer. De strategie van de uitgevers kan hier worden gezien als gericht op zowel adequaatheid 
als aanvaardbaarheid. 

Mijn voorlopige hypothese over de vertaalstrategieën van de vertalers is dat ze verschillend zijn. 
Doordat Kuijer minder bekend was en daardoor een lagere status had in Zweden toen Krassen in het 
tafelblad werd vertaald, verwacht ik dat Berg Pleijel vrijer en meer aanvaardbaar-gericht heeft 
vertaald. Later, toen de Polleke-reeks vertaald werd en Kuijer meer bekend was geworden voor 
uitgevers in Zweden, veronderstel ik daardoor dat de vertaling meer gericht werd op adequaatheid. 
Men maakt namelijk niet graag aanpassingen in een tekst die geschreven is door een schrijver met een 
hoge status. 

In dit hoofdstuk heb ik de preliminaire normen van mijn materiaal onderzocht. In het volgende ga ik in 
op de operationele normen. 

15. Analyse van operationele 
normen 
In dit hoofdstuk onderzoek ik de operationele normen en of de functie van de spreektaal overgebracht 
is van de Nederlandse bronteksten naar de Zweedse doelteksten. Ik analyseer een selectie van 
voorbeelden uit mijn onderzoeksmateriaal en vergelijk de Zweedse met de Nederlandse stukken. 
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Zoals ik eerder heb geschreven worden voorkomende spreektalige uitdrukkingen volgens het model 
van Lindqvist (2005) in categorieën ingedeeld, als markers van spreektaal op fonologisch/ 
morfologisch, lexicaal en syntactisch niveau (zie 3.2) 

5.1 Spreektaal in cijfers 
Als eerste stap in deze analyse presenteer ik kwantitatieve statistiek over de aanwezigheid van 
spreektaal in mijn materiaal. Na een onderzoek van hoofdstuk 1 & 3 uit BT1 en DT1 respectievelijk 
begin hoofdstuk 1 en een deel uit hoofdstuk 2 in BT2 en DT2 heb ik aanwezigheden van markers van 
spreektaal op de drie niveaus geïdentificeerd. Het resultaat is in tabel 1 en 2 samengesteld. 

Als tweede stap identificeer ik aan de hand van tabelresultaten en voorbeeldzinnen patronen in de 
vertalingen en vergelijk deze met elkaar. Tegelijkertijd met de analyse maak ik conclusies betreffende 
de strategieën die de vertalers op hun materiaal toepassen.  

 

Tabel 1. Aanwezigheid van markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch, lexicaal en 
syntactisch niveau in Krassen in het tafelblad, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3.  

 Markers van spreektaal 

 BT1 DT1 

Hoofdstuk F/M Lexicale Syntactische Totaal F/M Lexicale Syntactische Totaal 

1 10 12 4 26 6 12 7 25 

3 22 21 6 49 10 29 4 44 

Totaal 32 33 10 75 16 42 11 69 

Gebruikte afkortingen: F/M = fonologisch/morfologisch 

 

Tabel 2. Aanwezigheid van markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch, lexicaal en 
syntactisch niveau in Ik ben Polleke hoor!, begin hoofdstuk 1, en een deel uit hoofdstuk 2. 

 Markers van spreektaal 

 BT2 DT2 

Hoofdstuk F/M Lexicale Syntactische Totaal F/M Lexicale Syntactische Totaal 

1 4 9 5 18 5 8 6 19 

2 6 10 5 20 7 11 4 22 

Totaal 10 19 10 39 12 19 10 41 

Gebruikte afkortingen: F/M = fonologisch/morfologisch 

 

In tabel 1 wordt weergegeven hoeveel markers van spreektaal er voorkomen op de verschillende 
niveaus in BT1 en DT1. In totaal, op alle niveaus, bevat BT1 75 markers en DT1 69 markers, wat 
betekent dat de vertaalster rond 90% van het aantal markers uit de brontekst heeft bewaard, hoewel de 
meeste markers in de doeltekst van plaats zijn veranderd. In de doeltekst zijn de markers dus minder in 
aantal. Het grootste verschil tussen brontekst en doeltekst is te zien op fonologisch/morfologisch 
niveau, waar slechts 50% van de markers van spreektaal bewaard is gebleven – de Nederlandse tekst 
bevat 30 markers en de Zweedse 16. Op lexicaal niveau is de verhouding echter anders, door 33 
markers in de brontekst en 42 markers in de doeltekst. De vertaling bevat dus (bijna 30%) meer 
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markers op lexicaal niveau dan de originele uitgave. Hierdoor wordt het totale verschil in 
markergebruik niet zo groot. Op syntactisch niveau bevat de brontekst 10, en de doeltekst 11 markers. 

Tabel 2 laat zien dat DT2, in tegenstelling tot DT1, meer markers van spreektaal bevat dan de 
brontekst. De Nederlandse uitgave telt in totaal 39 markers en in de Zweedse vertaling zij er 41 
markers te vinden. Dit geeft een procentueel verschil van ongeveer 5%. De cijfers zijn dus vrij gelijk, 
maar de doeltekst bevat iets meer markers. De toename van het aantal markers is vrij gelijkmatig 
verdeeld tussen de drie verschillende categorieën. 

Bij het tellen van markers heb ik alleen de taalfouten die de sprekers onbewust maken meegenomen. 
Zowel Madelief als Polleke gebruiken incorrecte woorden als ze de taal van een ander personage 
willen verbeteren, maar in dat verband heb ik ze niet als markers opgenomen. Dit betekent dat ik 
Consuelo’s uitdrukking hele mooi als een marker reken, maar niet die van Polleke wanneer ze 
Consuelo verbetert: “Het is trouwens heel mooi, niet hele mooi” (Kuijer, 2001:7). Wanneer twee 
markers samen een uitdrukking vormen heb ik ze als één marker gerekend, bijv. nåt sånt en niks 
beters. 

5.1.2 Algemene verschillen  
Een algemeen verschil tussen BT1 en DT1 ligt in het aanduiden van de directe rede. In BT1 worden 
aanhalingstekens gebruikt om aan te geven dat een van de personages aan het woord is, maar in DT1 
gebeurt dit door gebruik van repliekstreepjes. In het Zweeds kan directe rede aangeduid worden door 
zowel aanhalingstekens als repliekstreepjes (Svenska Skrivregler, 2017, 3.6.0). Ook in het Nederlands 
zijn beide manieren mogelijk (Renkema, 2005:381). Het streepje wordt vooral gebruikt als 
dialoogteken wanneer de sprekerswisseling duidelijk is. 

Bij BT2 en DT2 ligt een verschil in het kiezen van tempus. Opvallend is dat de vertaling, DT2, in 
verleden tijd is geschreven terwijl de oorspronkelijke tekst in tegenwoordige tijd is gezet. Dit aspect 
heeft echter geen invloed op de directe rede en ik zal er daarom niet verder op ingaan.  

Een opmerkelijk verschil tussen de beide boeken ligt in de verhouding tussen de dialoog en de overige 
tekst. In Krassen in het tafelblad, BT1, ligt focus sterk op de dialoog, en de lezer krijgt weinig 
informatie betreffende de omstandigheden. In Ik ben Polleke hoor!, BT2, krijgt de gespreksituatie en 
de activiteiten van de personages ook aandacht. Mijn indruk is dat de dialoog in BT2 als meer 
eenvoudig en korter overkomt. De markers van spreektaal zijn ook minder in aantal. 

Wat betreft de vertaling van spreektaal laat tabel 1 zien dat BT1 de hypothese van Stolt, Lindqvist, 
Toury en andere onderzoekers (zie 2.2 en 2.3) volgt: het aantal markers van spreektaal wordt minder 
in de vertaling en men kan daaruit afleiden dat de vertaling meer neutraal wordt. Tabel 2 toont dat het 
aantal markers in de vertaling van BT2 echter toeneemt, en dus méér spreektaal bevat dan de 
brontekst. DT2 wijkt dus af van het bij vertaling gewone patroon van neutralisatie.  

In de volgende passage bespreek ik per categorie op welke manier de markers van spreektaal aanwezig 
zijn in BT1/DT1 en BT2/DT2, en ik identificeer patronen of tendensen in de originele teksten en de 
vertalingen. 

5.2 Tendensen in spreektaal en hoe spreektaal 
wordt vertaald  
In deze passage behandel ik eerst de aanwezigheid van markers op fonologisch/morfologisch niveau, 
daarna de markers op lexicaal niveau en tenslotte bespreek ik de markers op syntactisch niveau. Ik 
beschrijf tendensen in de beide originele boeken en de beide vertalingen. 

5.2.1 Spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau 
Een vast patroon dat zichtbaar is bij markers op fonologisch/ morfologisch niveau in vooral BT1, is 
dat woorden met apostrof worden afgekort. Bijv. worden gereduceerde vormen van voornaamwoorden 
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zoals ‘d’r’, ‘m’n’, ‘z’n’ (van ‘haar’, ‘mijn’, ‘zijn’) gebruikt in plaats van volle vormen. Het lidwoord 
‘het’ wordt gespeld als ‘‘t’, ‘daar’ wordt gespeld als ‘d’r’ en ‘zo een’ wordt gespeld als ‘zo’n’ (‘’t’ en 
‘zo’n’ komen echter ook in schrijftaal voor, maar is als spreektaal gemarkeerd door alle drie 
Nederlandse informanten). 

Andere markers in de fonologische/ morfologische groep die in BT1 te vinden zijn zijn woorden die 
gespeld worden zoals ze worden uitgesproken. Voorbeelden zijn ‘wor’ (van ‘wordt’), ‘ouwe’ (van 
‘oude’), ‘es’ (van ‘eens’) en ‘ie’ (van ‘hij’). Uitspraak die van de standaardtaal afwijkt, bijv. die van 
Madeliefs opa, komt ook in de fonologische/ morfologische categorie terecht. Opa zegt ‘leggen’ in 
plaats van ‘liggen’ en ‘liggen’ in plaats van ‘leggen’. Hij lijkt het verschil zelf niet te weten. 

BT2 bevat in alle categorieën minder markers van spreektaal dan BT1, en de dialoog komt zoals 
eerder vermeld eenvoudiger voor. Evenals in BT1 bestaan de fonologische/ morfologische markers uit 
gereduceerde vormen van voornaamwoorden en woorden die aangepast zijn aan uitspraak. Taalfouten 
reken ik ook tot deze groep markers.  

Apostroffen zijn niet zo voorkomend in BT2 als in BT1. Pollekes vader Spiek zegt bijvoorbeeld “zou 
hij het nou opeens niet meer fijn vinden?” (Kuijer, 2001:15) in plaats van “zou hij ’t nou opeens niet 
meer fijn vinden?”. Zijn gebruik van ‘het’ is echter niet consequent, want in hetzelfde hoofdstuk zegt 
hij: “’t is niet het beste gedicht dat je ooit hebt geschreven” (Kuijer, 2001:16). 

In doeltekst DT1 komen net als ik eerder heb geschreven minder markers op fonologisch/ 
morfologisch niveau voor dan in de brontekst BT1. De Zweedse markers zijn woorden die wat de 
spelling betreft aan de uitspraak zijn aangepast, en het lijkt wel alsof de vertaalster gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijke aanpassingen die in het Zweeds beschikbaar zijn, zoals ‘dom’, ‘mej’, ‘dej’, 
‘nåt’ en ‘sånt’. Dezelfde tactiek is te vinden in DT2, maar is daar minder duidelijk. De vertaler 
gebruikt soms een afgekort woord, soms een ‘vol’ woord. Polleke zegt bijvoorbeeld ‘sånt’ in plaats 
van ‘sådant’, maar wel ‘något’ in plaats van ‘nåt’. ‘Dom’ wordt in DT2 net als in DT1 regelmatig 
gebruikt in plaats van ‘dem’. ‘Mig’ wordt meestal op standaardwijze gespeld, behalve wanneer het op 
‘okej’ moet rijmen en dan als ‘mej’ wordt uitgeschreven. Een verschil tussen de vertalingen is dat DT1 
minder markers op fonologisch/ morfologisch niveau bevat dan de bronteks terwijl DT2 op 
fonologisch/ morfologisch niveau meer markers bevat dan de brontekst. 

Een meerderheid van de markers op fonologisch/ morfologisch niveau in beide boeken zijn naar de 
doeltekst vertaald, maar op een ander niveau of door een andere marker. Mijn hypothese is dat de 
markers van spreektaal op fonologisch/ morfologisch niveau, die tot groot deel uit gereduceerde 
vormen bestaan, geen equivalenten hebben in het Zweeds. Er bestaan dus geen dergelijke Zweedse 
afkortingen. De markers op fonologisch/ morfologisch niveau die in de Zweedse doelteksten 
voorkomen zijn op hun beurt niet te vinden in de bronteksten. Een conclusie die men hieruit kan 
trekken is dat de markers op fonologisch/ morfologisch niveau in beide talen taal-specifiek zijn en 
daardoor moeilijk zijn te vertalen. Sommige Nederlandse woorden zoals het lidwoord ‘’t’ komen 
waarschijnlijk vaker voor dan de Zweedse persoonlijke voornaamwoorden ‘mej’, ‘sej’ en ‘dom’. Om 
deze reden maken vertalers waarschijnlijk gebruik van compenserende strategieën en kiezen andere 
soorten markers.  

Onderstaande voorbeelden van zinnen met markers op fonologisch/morfologisch niveau heb ik uit de 
bronteksten gehaald. De Zweedse vertalingen staan eronder uitgeschreven. Markers staan met grijs 
aangegeven. Voorbeeld 1-2 komen uit BT1/DT1; voorbeeld 3-4 zijn te vinden in BT2/DT2. 

 

Voorbeeld 1 

BT1 “Ook goed,” bromt opa. “Dat was ’t laatste wat ik voor d’r kon doen, nietwaar? (15) 
 
DT1 – Gärna för mej, brummar morfar. Det var ju det sista jag kunde göra för henne, va? (16) 

 

Hier wordt de strategie van de vertaalster zichtbaar. De Nederlandse markers ‘’t’ en ‘d’r’ kunnen niet 
vertaald worden naar het Zweeds. De Zweedse vertaalster gebruikt als compensatie een informele 
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spelling van ‘mig’, ‘mej’. Ze voegt ook een marker op lexicaal niveau toe, namelijk het 
discourspartikel ‘ju’. Vervolgens wordt het Nederlandse tussenwerpsel ‘nietwaar’ met een ander 
marker op lexicaal niveau vertaald: ‘va?’. 

 

Voorbeeld 2 

BT1 “Daar hoef je niet voor dood te gaan,” bromt haar moeder. “Oma wás al stijf. Ze kon haast 
d’r stoel niet meer uit.” (7) 
 
DT1 Man behöver inte vara död för det, fräser hennes mamma. Mormor var∞ redan stel. Till sist 
kunde hon knappt komma ur sin stol mera. (7) 

 
In voorbeeld 2 zien we dat de vertaalster het Nederlandse ‘meer’ naar het Zweedse ‘mera’ heeft 
vertaald. ‘Mera’ is een informele vorm van het bijwoord ‘mer’ en ik categoriseer het om deze reden 
als een marker van spreektaal op fonologisch/ morfologisch niveau. Het kiezen voor een taal-
aangepaste spelling heeft vermoedelijk te maken met dat dezelfde repliek, waar ‘mera’ deel van is, in 
het Nederlandse origineel een ander fonologisch/ morfologische marker bevat dat niet vertaalbaar is: 
‘d’r’. De zin “Ze kon haast d’r stoel niet meer uit” (BT1, 7) geeft een gevoel van spreektaal, mede 
dankzij het gebruik van ‘d’r’. Om dit gevoel naar de vertaling over te brengen gebruikt de vertaalster 
een ander marker, ‘mera’. ‘Mera’ kan dus gezien worden als een compensatie voor het onvertaalbare 
‘d’r’. 

De onderstaande voorbeelden uit BT2 laten zien dat de vertaler van DT2 een dergelijke compensatie-
strategie gebruikt. In sommige zinnen worden markers op fonologisch/morfologische niveau niet 
vertaald, maar in andere zinnen worden ze juist toegevoegd, als compensatie. 

 

Voorbeeld 3 

BT2 “’t Is niet het beste gedicht dat je ooit hebt geschreven,” zegt Spiek. “Maar ik ben er blij 
mee.” (16) 
 
DT2 ”Det är inte den bästa dikt du skrivit,” sa Spiek. ”Men den gör mig glad.” (19) 
 

 
In voorbeeld 3 is de marker op fonologisch/ morfologisch niveau, ‘t’, niet vertaald. De marker is ook 
niet mogelijk te vertalen. Om de weglating te compenseren voegt de vertaler markers in een ander 
gedeelte van de tekst toe, zoals voorbeeld 4 laat zien: 

 
Voorbeeld 4 

BT2 “Luister goed,” fluistert Spiek. “Luister. Hier horen we thuis. In het huis van het water, de 
wind en de ruimte is plaats voor iedereen. Ook voor de doden. In dit huis ben je opa niet kwijt. 
Hier komen we samen, de doden en de levenden.” (17) 
 
DT2 ”Lyssna ordentligt”, viskade Spiek. ”Lyssna. Här hör vi hemma. I det hus som är byggt av 
vatten, vind och rymd finns det plats för alla. Även för dom döda. Här finns också din farfar. Här 
får vi träffas, dom döda och dom levande.” (20) 

 

Hier wordt de marker op fonologisch/morfologisch niveau ‘dom’ (de lijdende vorm van ‘dem’) in de 
doeltekst drie keer gebruikt, terwijl er in de brontekst in dit voorbeeld geen markers op fonologisch/ 
morfologisch niveau voorkomen. Het veelvuldige gebruik van ‘dom’ in doeltekst DT2 is een 
aanleiding tot het daarin grotere aantal markers in vergelijking met de brontekst BT2. Het fonologisch/ 
morfologisch niveau is namelijk het enig niveau waar er tussen de versies een verschil is te zien. 
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Het is redelijk om aan te nemen dat de vertalers gebruik maken van de gereduceerde of aan de 
uitspraak aangepaste vormen die in het Zweeds aangeboden worden, om de indruk van alledaagse taal 
in de vertaling te bewaren. Doordat DT2 een groter aantal markers op fonologisch/ morfologisch 
niveau telt (in verhouding tot de brontekst) dan BT2 is het aannemelijk dat de vertaler veel markers 
gebruikt om het niet-vertalen van markers te compenseren. Het frequente gebruik van spreektaal in de 
vertalingen geeft ook aan dat spreektaal in jeugdliteratuur in het Zweeds toegestaan is.  

Samengevat is het opvallend dat spreektaal op fonologisch/ morfologisch niveau vaak niet mogelijk is 
om equivalent te vertalen. Het wordt duidelijk dat het Nederlands en het Zweeds op verschillende 
manieren spreektaal weergeven. Zoals eerder genoemd, blijkt verschillende vormen van compensatie 
dus een vaak voorkomende strategie te zijn.  

5.2.2 Spreektaal op lexicaal niveau 
Op lexicaal niveau lijkt de mogelijkheid groter te zijn voor equivalente vertaling. Doeltekst DT1 bevat 
zelfs méér lexicale markers dan het origineel, BT1. Zoals ik in voorafgaande passage heb genoemd 
lijkt deze groep markers vaak ook voor het niet-vertalen van markers op fonologisch/ morfologisch 
niveau te compenseren.  

Tussenwerpsels zijn vaak equivalent vertaald. Dit geldt voor beide boeken. Bijv. kan ‘o’ naar ‘jaså’ 
worden vertaald, ‘hé’ naar ‘va’, ‘jawel’ naar ‘javisst’ en ‘toch’ naar ‘eller hur’. Sommige 
tussenwerpsels worden gedeeltelijk vertaald naar een tussenwerpsel dat niet dezelfde betekenis heeft. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘ach welnee’ dat in vertaling ‘nej nej’ wordt en ‘nou ja’ dat een combinatie 
van twee tussenwerpsels wordt : ‘tja […] du förstår’.  

Markers op lexicaal niveau kunnen zoals in het methode-gedeelte vermeld staat woorden zijn die tot 
een lager stijlniveau horen. Deze specifieke woordkeuzes lijken moeilijker te vertalen, maar soms 
heeft de vertaler een weglating met een andere marker op lexicaal niveau gecompenseerd. De 
uitdrukking ‘een best mens’ is bijv. niet vertaalbaar naar het Zweeds, en in de doeltekst DT1 heeft de 
vertaler in plaats daarvan een tussenwerpsel toegevoegd: ‘en bra människa, just det’.  

Beneden volgen voorbeelden van het vertalen van markers op lexicaal niveau uit het onderzoeks-
materiaal. Voorbeeld 5-6 zijn uit BT1/DT1 gehaald en voorbeeld 7-8 uit BT2/DT2. Markers op 
lexicaal niveau zijn in het grijs aangeduid. 

 

Voorbeeld 5 

BT1 “Nou én?” vraagt haar moeder kwaad. “Mag ik zélf weten wat ik doe? Ik huil nou eenmaal 
niet zo gauw.” (7) 
 
DT1 – Än sen då! far mamma ut. Det angår väl bara mej! Jag har nu en gång inte så lätt för att 
gråta. (7) 

 

De zin in voorbeeld 5 bevat in zowel origineel als vertaling twee markers op lexicaal niveau. De 
Zweedse uitdrukking ‘än sen då!’ kan gezien worden als een vrij letterlijke vertaling van het 
Nederlandse ‘nou én?’. De tweede marker is uit het Nederlands niet vertaald – ‘nou’ is een informele 
variant van ‘nu’, en niet mogelijk om naar het Zweeds te vertalen. In de doeltekst komt een ander 
marker op lexicaal niveau voor: ‘väl’. ‘Väl’ draagt bij tot de sfeer van spreektaal en compenseert 
samen met de marker op fonologisch/morfologisch niveau - ‘mej’ - voor het niet-vertaalde ‘nou’.  

 

Voorbeeld 6 

BT1 “O jawel, van opa hou ik heel veel,” zegt haar moeder blij. (8) 
 
DT1 Å, jodå, morfar håller jag förfärligt mycket av, säger mamma och låter glad. (8) 
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In bovenstaand voorbeeld 6 is de marker, het tussenwerpsel ‘o jawel’, equivalent vertaald naar het 
Zweedse tussenwerpsel ‘å, jodå’. Dergelijke equivalente vertalingen lijken gewoon te zijn bij het 
vertalen van tussenwerpsels in het onderzochte materiaal.  

 

Voorbeeld 7 

BT2 “Even in de spiegel kijken hoor,” zeg ik. Ik loop de badkamer in. (6) 
 
DT2 “Jag måste bara kolla i spegeln”, sa jag. Jag gick in i badrummet. (10) 

 

In voorbeeld 7 is een tussenwerpsel aanwezig in de brontekst, namelijk ‘hoor’. Het is niet vertaalbaar 
naar het Zweeds. De vertaler heeft in plaats van deze marker gebruik gemaakt van een ander marker 
op lexicaal niveau, ‘kolla’. ‘Kolla’ is een informele vorm van ‘titta’. De keuze voor ‘kolla’ in plaats 
van ‘titta’ draagt bij tot het bewaren van de functie van de spreektaal. 

 

Voorbeeld 8 

BT2 “Opa vond het altijd fijn om je te horen lachen, toch?” vraagt Spiek. (15) 
 
DT2 ”Farfar tyckte väl om när du skrattade, eller hur?” frågar Spiek. (18) 
 

 

De zin in voorbeeld 8 is een voorbeeld van equivalente vertaling uit BT2. Het Nederlandse 
tussenwerpsel ‘toch’ is naar het Zweedse tussenwerpsel ‘eller hur’ vertaald. In de Zweedse vertaling 
komt nog een tussenwerpsel voor, ‘väl’, dat bijna dezelfde betekenis draagt als ‘eller hur’. ‘Toch’ is 
dus bijna twee keer vertaald. Dit versterkt de sfeer van spreektaal in de doeltekst. Gesproken taal is 
immers geïmproviseerd en een spreker zou er niet aan denken dat zij of hij twee woorden met 
gelijkaardige betekenis uitspreekt. 

Concluderend kan men stellen dat er voor spreektaal op lexicaal niveau in het algemeen meer 
mogelijkheden zijn voor equivalente vertaling. Vooral geldt dit voor tussenwerpsels. Specifieke 
woordkeuzes zijn moeilijker te vertalen. Vertalers gebruiken compensatie als strategie bij het vertalen 
van taal-specifieke spreektaal, vaak door markers op lexicaal niveau. In doeltekst DT1, waar alleen de 
helft van de markers op fonologisch/ morfologisch niveau vertaald zijn uit de brontekst, worden 
markers op lexicaal niveau vaak gebruikt als compensatie (zie voorbeeld 1). 

5.2.3 Spreektaal op syntactisch niveau 
In het algemeen lijkt spreektaal op syntactisch niveau vaak equivalent vertaald, uit zowel BT1 als 
BT2. Het kan zijn dat onvolledige of verkorte zinnen op gelijkaardige manier gebruikt worden in het 
Nederlands en het Zweeds. Aanwezige vertaalde markers van dit soort zijn bijv. antwoorden op vragen 
en zinnen waar de betekenis duidelijk is. De opa van Madelief zegt een keer bijv. ‘een best mens’ 
omdat hij daarvoor ‘oma was een best mens’ heeft gezegd en alleen de drie belangrijke woorden wil 
herhalen.  

Voor beide boeken geldt dat het aantal markers van spreektaal op syntactisch niveau vrij onveranderd 
is in bron- en doeltekst (het aantal markers is trouwens vrij gelijk tussen de boeken ook, wat 
opmerkelijk is gezien dat het totale aantal markers veel groter is bij BT1/DT1). Vaak zijn de 
aanwezigheden in de doeltekst vertalingen van aanwezigheden in de brontekst. Bijv. is de afgebroken 
zin ‘en eh…’ (uit BT1) naar het Zweeds vertaald naar ‘och, ja…’(DT1). De constructie signaleert 
twijfel en in de vertaling is de functie overgebracht. Ook onderstaand voorbeeld 9, ook uit BT1/DT1, 
laat zien hoe markers op syntactisch niveau equivalent vertaald worden. 
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Voorbeeld 9 

BT1 “Nee, nu niet. Misschien vannacht, als ik in bed lig. Of overmorgen, op de begrafenis. Ik 
weet t’ niet. Misschien huil ik helemaal niet.” (7) 
 
DT1 Nej, inte nu. Kanske i natt när jag ligger i sängen. Eller i övermorgon, på begravningen. Jag 
vet inte. Kanske jag inte kommer att gråta alls. (7) 

 

Madeliefs moeder antwoord ’nee, nu niet’ op de vraag of ze niet moet huilen. Dit soort onvolledige 
zinnen zijn gewoon bij spreektaal (zie 3.2.1), vooral bij antwoord op een vraag. Als de zin volledig 
was geweest had het een onderwerp en een werkwoord gehad: ‘nee, ik moet nu niet huilen’. De 
vertaling van het antwoord is dus letterlijk, en ook onvolledig. De volgende twee markers zijn net als 
de eerste onvolledig (ze hebben dus geen onderwerp of werkwoord) en op dezelfde manier vertaald. 
De laatste zin in de vertaling, “Kanske jag inte kommer att gråta alls”, heb ik gemarkeerd als 
spreektaal omdat de woordvolgorde niet tot standaardtaal hoort en geïmproviseerd lijkt. Deze marker 
van spreektaal op syntactisch niveau is dus alleen in de doeltekst aanwezig en kan mogelijk worden 
gezien als een compensatie voor de marker op fonologisch/ morfologisch niveau, ‘’t’, dat in het 
voorbeeld in BT1 voorkomt maar niet vertaald kan worden.  

Sommige markers op syntactisch niveau zijn niet vertaald, zoals de woorden van Madeliefs opa “Zo 
stijf als d’r ragebol” (BT1:13). De repliek wordt in het Zweeds “Hon blev lika stel som en sån” 
(DT1:15).  

In BT2/DT2 zijn een groot deel van de aanwezige markers op syntactisch niveau zinnen die door 
Consuelo verkeerd worden geconstrueerd, omdat ze het Nederlands nog niet volledig beheerst. Ze 
gebruikt korte zinnen zoals “Kan niet (BT2, 6)” en “Hier dweilen (BT2, 7)”.  Deze zinnen zijn 
equivalent vertaald, bijv. naar “Kan inte (DT2, 10)” en “Här skura (DT2, 11)”. In de doeltekst is zelfs 
een marker toegevoegd, wanneer de repliek van Consuelo “En ze zijn jongens (BT2, 7)” vertaald 
wordt naar “Och dessutom grabbar (DT2, 11)”. 

Ook in BT2/DT2 zijn sommige markers niet vertaald, zoals “Moet je horen (BT2, 14)” dat “Vad 
tycker du om: (DT2, 17)” wordt. Een voorbeeld van equivalente vertaling uit BT2/DT2 staat in 
voorbeeld 10 uitgeschreven.  

 

Voorbeeld 10 

BT2 “Dat je moet ophouwen,” zeg ik. (17) 
 
DT2 ”Att du ska lägga av med det där pratet”, sa jag. (20) 

 

Polleke geeft hier Spiek te verstaan dat hij stil moet zijn. Ze heeft het al eerder tegen hem gezegd, 
maar hij verstond het toen niet. Deze zin is dus een antwoord op Spieks vraag “Watte?” (“Vad säger 
du?”) en een volledige zin is niet nodig. De vertaalde zin bevat meer woorden en een verklaring van 
waar Spiek mee moet ophouden. In de brontekst komt ook een marker op fonologisch/morfologisch 
niveau voor die niet naar de doeltekst vertaald is. Al met al is de onvolledige zin (en dus de 
syntactische marker) naar de doeltekst overgebracht, maar lijkt in de vertaling door de lengte van de 
zin iets gekunsteld.  

5.3 Analyse van de personages 
In deze passage worden De personages geanalyseerd. Ik toon aan hoe hun persoonlijk karakter of 
eigenschappen gemarkeerd worden door hun taalgebruik. Wat ik ook onderzoek is of, en hoe, de 
vertaling van spreektaal effect heeft op de karakters van de personages.  
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De focus in dit deel van de analyse ligt op Madelief en opa uit BT1 en vervolgens op Polleke en Spiek 
uit BT2. Ik ga ook kort in op het taalgebruik en het karakter van Consuelo en Madeliefs moeder. Om 
de vertaalstrategieën en het resultaat zichtbaar te maken geef ik voorbeelden uit mijn materiaal.  

5.3.1 Madelief 
Madelief is nieuwsgierig en vraagt veel. Ze gebruikt fonologisch/morfologische markers van 
spreektaal, zoals afkortingen en gereduceerde vormen. In hoofdstuk 1 vraagt ze haar moeder bijv. 
“vind jij ’t erg?” en “moet jij d’r niet van huilen?”. In deze vragen is ‘’t’ een spreektalige (aan 
uitspraak aangepaste) vorm van ‘het’, en ‘d’r’ een afgekorte vorm van ‘daar’. Madelief constateert ook 
feiten, zoals in volgend voorbeeld 11, waar ze over de dood spreekt.  

 

Voorbeeld 11 

BT1  “Als je dood bent, wor je helemaal stijf”, zegt Madelief. (7) 
 
DT1  – När man är död, då blir man alldeles stel, säger Madeli. (7) 

 

Hier komt een andere marker van spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau voor: ‘wor’. ‘Wor’ is 
een uitspraakaangepaste spelling van ‘wordt’. De marker is niet vertaald naar het Zweeds, 
vermoedelijk omdat de vorm niet vertaalbaar is. Een letterlijke vertaling van ‘wor’ zou ‘bli’ kunnen 
zijn, maar dat klinkt mogelijk onnatuurlijk. De vertaalster heeft in plaats van een letterlijke vertaling 
gebruik gemaakt van een marker op syntactisch niveau om de spreektalige sfeer te behouden, namelijk 
“När man är död, då blir man...” Ik heb de zin als spreektaal op syntactisch niveau gemarkeerd omdat 
de woordvolgorde niet in schriftelijk taalgebruik voorkomt. Het woord ‘då’ is namelijk overbodig. In 
geschreven taal zou een zin zonder ‘då’ meer correct klinken: ‘När man är död blir man […]’ 

‘Wor’ geeft de zin meteen een spreektalig karakter. Misschien geeft het ook connotaties naar de taal 
van een kind. De vertaling in de doeltekst komt wel over als gesproken taal, maar in de brontekst is de 
spreektalige klank sterker. 

In voorbeeld 12 vindt Madelief dat haar moeder verdrietig moet zijn omdat oma dood is. Ze moedigt 
haar aan om te huilen: 

Voorbeeld 12 

BT1  
 
“Je kunt beter een potje janken.” Ze kijkt naar haar moeders ogen, maar die blijven droog. (7) 
 
DT1  
 
– Det är välan bättre att gråta en skvätt i stället då, säger Madeli. Hon sneglar på sin mammas 
ögon, men de ögonen förblir torra. (8) 

 

In de Nederlandse brontekst maakt Madelief gebruik van een informeel alternatief voor huilen; 
‘janken’. Janken betekent ‘jammerend huilen’ (cf Van Dale 1984). Het werkwoord wordt door de drie 
Nederlandse informanten als spreektaal gemarkeerd, en het wordt daardoor als een marker op lexicaal 
niveau gerekend. De Zweedse vertaalster heeft de marker niet vertaald, wat wel mogelijk was geweest. 
Ze heeft de neutrale vorm ‘gråta’ uitgeschreven. In het Zweeds bestaan er (ook in de jaren 80, volgens 
Svenska Akademiens Ordlista uit 198621) een reeks meer informele synoniemen van ‘gråta’, zoals 
‘lipa’ en ‘grina’. Om de taal van Madelief een sfeer van spreektaal te geven heeft de vertaalster 
tussenwerpsels toegevoegd; ‘välan’ en ‘då’. De beide woorden dragen wel bij tot een gevoel van 
spreektaal, maar de vraag is of ze dat in dezelfde mate doen als de Nederlandse uitdrukking ‘een potje 

                                                
21 http://spraakdata.gu.se/saolhist/bildfiler/SAOL11referens.html (geraadpleegd 2018-08-06) 
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janken’. ‘Välan’ wordt in SAOL (1986) beschreven als een alledaagse (‘vardaglig’) vorm van het 
bijwoord ‘väl’ of ‘i alla fall’. In de jaren 80 werd deze marker waarschijnlijk niet als ouderwets 
beschouwd, maar vandaag komt het echter niet heel vaak voor in geschreven of gesproken taal en 
Madelief lijkt hierdoor in de doeltekst ouder, of in ieder geval meer keurig, dan in de brontekst.  

Concluderend kan men stellen dat, hoewel het aantal markers van spreektaal niet beduidend veel 
minder wordt, de taal van Madelief wat minder sterk gekleurd is door spreektaal in de vertaling. In de 
genoemde voorbeelden bevatten de originele zinnen twee markers en de vertaling drie. Toch klinken 
de twee markers in het Nederlands meer als spreektaal. 

Het is duidelijk dat de zinnen van Madelief langer worden in de vertaling. Een voorbeeld is de korte 
zin ”Vond jij oma lief?” (BT1, 13), die in de vertaling luidt: ”tyckte du att mormor var gullig och rar 
och sådär?” (DT1, 14). Langere zinnen kunnen ook connotaties geven aan een persoon die iets ouder 
is dan Madelief. 

5.3.2 Opa 
Opa spreekt veel, want Madelief stelt hem vragen. Hij heeft een bepaalde manier van spreken en heeft 
veel te zeggen. Herhalingen van zinnen komen vaak voor in zijn taal. Opvallend is het gebruik van 
informele woorden als ‘kersepit’, ‘meidje’ en ‘kontje’. De taal van opa lijkt wat ouderwets, bijv. door 
uitdrukkingen als ‘de ganse dag’, ‘geheel en al’ en ‘een best mens’. Op fonologisch/ morfologisch 
niveau gebruikt opa gereduceerde vormen van voornaamwoorden en uitspraak-aangepaste woorden. 
De gereduceerde vorm die regelmatig voorkomt is vooral ‘d’r’ in plaats van ‘haar’. Voorbeelden van 
uitspraakaangepaste woorden zijn ‘hoekies’, ‘goeie’, ‘ie’, ‘d’r eige’ en ‘op ’t lest’. Deze laatst 
genoemde woorden worden, net als de vermelde informele woorden en de ouderwetse uitdrukkingen, 
in mijn onderzoeksmateriaal alleen door opa gebruikt. Soms spreekt opa ok over zichzelf in derde 
persoon. Hij gebruikt tussenwerpsels zoals ‘hé’ en ‘nietwaar?’, vooral aan het eind van een zin. Verder 
wordt ‘het’ afgekort naar ‘‘t’, ‘zo een’ wordt afgekort naar ‘zo’n’; ‘eens’ wordt afgekort naar ‘es’, enz.  

De meeste markers van spreektaal die opa gebruikt zijn niet vertaald, vermoedelijk omdat ze taal-
specifiek zijn. De vertaalster gebruikt een strategie van compensatie. Hier volgt een voorbeeld van 
spreektaal van opa. 

 

Voorbeeld 13 

BT1 
 
   Maar dan steeg ’t me eensklaps naar de keel. Dan schreeuwde ik heel hard: “Dat stof legt niet 
op de schoorsteenmantel, dat stof zit in jouw kersepit.” (13) 
   Ja meidje, daar heeft opa spijt van, dat ie dat zo hárd zei. Want je oma was een best mens. En 
nu legt ze onder de grond.” (15) 
 
DT1 
 
– Men så med ens blev jag trött på att greja och feja, du förstår. Då röt jag åt henne: ”Det dammet 
finns inte på spiselkransen, det är du som fått det dammet på hjärnan!” Jaja, nog kan jag ångra 
att jag var sådär elak. För hon var en bra människa. Och nu sitter hon under jord. (16) 
 

De Nederlandse brontekst in voorbeeld 13 bevat acht markers van spreektaal, terwijl de doeltekst er 
vijf bevat. Van de acht markers in de brontekst zijn vijf van fonologisch/morfologische aard: ‘‘t’, 
‘legt’ (twee keer), ‘ie’ en ‘me’. De andere drie markers zijn lexicaal: ‘kersepit’, ‘meidje’ en ‘een best 
mens’. In de doeltekst bevinden zich alle markers op lexicaal niveau. 

Zoals eerder geschreven is ‘’t’ niet vertaalbaar naar het Zweeds, omdat een dergelijke afkorting niet 
bestaat. Opa spreekt ‘ligt’ anders uit dan wat standaard is, namelijk als ‘legt’. In het eerste geval is 
deze marker niet vertaald – het Zweedse ‘finns’ is immers geen spreektaal. In het tweede geval is de 
marker vertaald naar een marker op lexicaal niveau in plaats van fonologisch/ morfologisch niveau. In 
de vertaling staat ‘sitter’ in plaats van ‘ligger’, en de betekenis van de marker verandert hierdoor. In de 



27 
 

brontekst signaleert de marker dialect of een afwijkende uitspraak, in de doeltekst signaleert de marker 
een eigenaardige woordkeuze, dat niet in dezelfde mate gekleurd is door dialect of leeftijd.  

‘Kersepit’ wordt in het Nederlandse woordenboek uit 1984 (cf. Van Dale) beschreven als een 
gemeenzaam (alledaags) woord voor hoofd. De letterlijke Zweedse vertaling van het woord is 
‘körsbärskärna’, maar dat heeft geen andere betekenis dan juist de pit van een kers. Een letterlijke 
vertaling is dus niet mogelijk. De vertaalster heeft in plaats hiervan de hele uitdrukking “dat stof zit in 
jouw kersepit” vertaald naar “det är du som fått det dammet på hjärnan!”. ‘Ha något på hjärnan’ is heel 
specifiek voor het Zweeds, hoewel het niet dezelfde klank van spreektaal heeft en niet precies dezelfde 
betekenis draagt. ‘Att ha något på hjärnan’ betekent dat iemand veel aan iets denkt, maar in deze 
context krijgt de uitdrukking toch een gelijkaardige betekenis als het Nederlandse ‘in jouw kersepit’. 
Men kan vermoeden dat de vertaalster als compensatie naar een gangbare Zweedse uitdrukking heeft 
gezocht dat met hoofd en gedachtes te maken heeft.  

‘Meidje’ is in dit voorbeeld niet naar het Zweeds vertaald, ook niet de fonologische/morfologische 
marker ‘ie of de uitdrukking ‘een best mens’. ‘Ja meidje’ bevat zowel het tussenwerpsel ‘ja’ als een 
spreektalige vorm van meisje, ‘meidje’, maar in de vertaling is alleen het tussenwerpsel behouden: 
‘jaja’. Een best mens wordt door alle drie Nederlandse informanten als spreektaal gemarkeerd, maar 
wordt in de doeltekst naar het neutrale ‘en bra människa’ vertaald.  

Dat opa in de brontekst over zichzelf in derde persoon spreekt geeft hem een bepaald karakter. Hij 
noemt zichzelf opa en het wordt duidelijk dat hij met zijn kleinkind spreekt. Hij richt zich ook direct 
tot Madelief wanneer hij over oma verteld: “daar heeft opa spijt van, dat ie dat zo hárd zei. Want je 
oma was een best mens”.  In de vertaling spreekt opa over zichzelf in eerste persoon, met ‘jag’. Hij 
gebruikt ook niet het Zweedse woord voor oma, ‘mormor’, alleen het persoonlijk voornaamwoord 
‘hon’: “nog kan jag ångra att jag var sådär elak. För hon var en bra människa.” Hierdoor wordt het 
gevoel van vertrouwelijkheid minder, en opa komt als meer fatsoenlijk over.   

De Zweedse doeltekst bevat twee markers van spreektaal die als compensatie toegevoegd zijn, om de 
sfeer van spreektaal duidelijker te maken. De ene marker is het discourspartikel ‘du förstår’, de andere 
marker is de lexicale uitdrukking ’greja och feja’. ‘Du förstår’ kan je beschouwen als compensatie 
voor de uitdrukking ‘ja meidje’, waarmee opa Madelief aanspreekt. Het geeft immers de indruk van 
een meer welvoeglijke taal. ‘Greja och feja’ heeft wel de klank van spreektaal (in het Zweedse 
woordenboek uit 1986 wordt ‘greja’ gemarkeerd als alledaags, of ‘vardagligt’. ‘Feja’ wordt in het 
woordenboek niet beschreven als informeel of alledaags, maar in combinatie met ‘greja’ kan het 
gezien worden als een spreektalige uitdrukking), maar is eigenlijk niet een vertaling van wat opa zegt. 
Opa zegt namelijk “Maar dan steeg ’t me eensklaps naar de keel”, wat ook vertaald had kunnen 
worden met ‘men då stod det mej plötsligt upp i halsen’. De betekenis is dus anders, maar de 
uitdrukking ‘greja och feja’ compenseert mogelijk in de doeltekst voor andere markers van spreektaal 
die niet vertaald zijn. 

Alles in aanmerking nemend is de taal van opa bepalend voor zijn karakter. Hij gebruikt veel markers 
van spreektaal en in de brontekst spreekt hij soms over zichzelf in derde persoon. De taal verandert in 
de doeltekst, gedeeltelijk doordat de markers minder in aantal zijn maar ook omdat de markers die in 
de doeltekst voorkomen minder sterk gekleurd zijn door spreektaal. De toon is iets minder 
vertrouwelijk, de taal meer fatsoenlijk en minder dialectisch.  

Interessant is ook om op te merken dat opa in de brontekst het achterwerk van oma commenteert, door 
een repliek als “want oma was een best mens en een mooi meisje vroeger, met zo’n kontje”. (BT1:13) 
In de doeltekst is deze zin weggelaten, en opa komt hierdoor wat meer netjes over. Verder noemt de 
Zweedse opa Madelief ‘lilla vän’ terwijl de Nederlandse opa ‘meidje’ zegt. Nederlandse opa lijkt 
verstrooid, mede door herhalingen. In de vertaling zijn een paar herhalingen weggelaten, zoals van ‘de 
ganse dag’ en ‘ook goed’ die allebei in BT1 twee keer worden uitgesproken. De Zweedse opa lijkt dus 
op te letten dat hij zinnen niet twee keer op dezelfde manier formuleert. Over het geheel genomen lijkt 
opa in de doeltekst iets fatsoenlijker en misschien meer ouderwets. Sommige zinnen kunnen in de 
doeltekst langer en meer ingewikkeld zijn (vergelijk de vertaling “för hon var en bra människa och 
vacker var hon, förr, när hon var ung” (DT1:15) met de originele zin “want oma was een best mens en 
een mooi meisje vroeger” (BT1:13)). De replieken in de doeltekst bevatten meer woorden en worden 
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langer. Er komen soms meer conventionele uitdrukkingen voor – ter illustratie noem ik “så där gick 
det på hela dan” (DT1:15) in plaats van en de onvolledige zin “de ganse dag” (BT1:13). 

Markers van spreektaal die de vertaalster gebruikt als compensatie zijn bijvoorbeeld ‘sej’ en ‘mej’. 
Tussenwerpsels en discourspartikels worden toegevoegd, zoals ‘just det’ en ‘ju’. ‘Va’ is een vaak 
voorkomende marker, onder andere als vertaling van ‘nietwaar’ of ‘hè’. Zo zegt opa in de brontekst 
“Dat was ’t laatste wat ik voor d’r kon doen, nietwaar?” (BT1:15) en in de doeltekst “Det var ju det 
sista jag kunde göra för henne, va?” (DT1:16). ‘Va’ duikt ook als compensatie op in het midden van 
zinnen. Het verbindt bijv. twee zinnen uit de brontekst tot één zin in de doeltekst: “Toen moest ik 
poetsen van d’r. De ganse dag” (BT1:13) wordt “Då måste jag greja och feja i hennes ställe, va, hela 
dan” (DT1:14). 

5.5.4 Polleke 
Polleke denkt veel na over allerlei dingen, en doordat de lezer haar gedachten kan lezen hoeft ze niet 
veel te praten. De andere personages moeten hun gedachten verwoorden om de lezer te bereiken. 
Hierdoor bestaat de dialoog (die het onderzoeksmateriaal van deze scriptie uitmaakt) tot groot gedeelte 
uit replieken van andere personages dan het hoofdpersonage.  

Het valt niet op dat Polleke op een bepaalde manier spreekt, maar ze gebruikt wel spreektaal in beide 
talen. Markers van spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau die Polleke in het Nederlands 
gebruikt zijn ‘niks beters’ en ‘ophouwen’. Op lexicaal niveau komen tussenwerpsels voor, zoals ‘o’, ‘o 
ja’, ‘heee’ en ‘jawel’. Syntactische markers zijn aanwezig, vooral als onvolledige zinnen die 
antwoorden zijn op vragen. 

In de Zweedse vertaling gebruikt Polleke markers op fonologisch/morfologisch niveau zoals ‘sånt’ en 
‘dom’. Lexicale markers zijn ‘kolla’ en ‘va’. Syntactische markers zijn tot het grootste gedeelte 
vertaald uit BT2.  

In het algemeen worden de zinnen van Polleke langer in de vertaling. Dit kan te maken hebben met dat 
het Zweeds meer woorden nodig heeft. Een voorbeeld is “hé, daar ligt iets”, dat naar “va, det ligger 
något där” wordt vertaald. Een ander voorbeeld is hieronder uitgeschreven als voorbeeld 14: 

 

Voorbeeld 14 

BT2 “Hallo!” roep ik. “Die heeft grote zeg!” (7) 
 
DT2 “Kolla här!” sa jag högt. “Hon har väl stora tuttar, eller hur?” (11) 

 

In dit voorbeeld bevat de Nederlandse dialoog vijf woorden terwijl de Zweedse negen woorden telt. 
Beide versies bevatten twee markers van spreektaal op lexicaal niveau. Opvallend is dat Polleke in de 
Zweedse vertaling een vraag stelt terwijl Polleke in de brontekst haar mening uitroept. Hieruit volgt 
dat Polleke in de vertaling een meer beleefde en correcte indruk geeft.  

5.5.5 Spiek 
Spiek lijkt een excentriek personage te zijn, maar hij gebruikt toch niet heel veel markers van 
spreektaal. Op lexicaal niveau bedient zich Spiek van tussenwerpsels zoals ‘jawel’, ‘nou’ en ‘o ja’. De 
meeste van deze markers zijn vertaald, ‘jawel’ bijv. naar ‘javisst’. Het is wel mogelijk dat het karakter 
van Spiek iets verandert in de vertaling – in de doeltekst komt de taal namelijk als meer verzorgd voor, 
zoals in onderstaand voorbeeld 15: 

 

Voorbeeld 15 

BT2 “Hè? Watte?” Hij kijkt me verbaasd aan. (17) 
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DT2 ”Va? Vad säger du?” Han tittade förvånat på mig. (20) 
 

Hier is de lexicale marker ‘watte’ niet vertaald. Het Zweedse ‘Vad säger du?’ bevat meer woorden en 
heeft geen spreektalige klank. Spiek wordt hierdoor meer neutraal voorgesteld. Ook de vertaling van 
‘nou’ (DT2:15) naar ‘nå då så’ (BT2:18) draagt bij tot het meer verzorgde indruk. 

Verder zijn markers op fonologisch/ morfologisch niveau aanwezig in de taal van Spiek. Hij zegt in 
het Nederlands ‘m’n’ en ‘‘t’ (hoewel, niet altijd – zie 5.2.1); in het Zweeds ‘dom’ en ‘mera’. Markers 
op syntactisch niveau komen ook voor, bijv. als de onvolledige zin ‘ook voor de doden’/ ‘även för 
dom döda’.  

Wanneer Spiek rijmende woorden probeert te verzinnen noemt hij ze op een rij, in onvolledige zinnen. 
De inhoud van deze zinnen/ markers verandert in de vertaling, het zou immers moeilijk zijn om zowel 
rijm als inhoud te bewaren. In plaats van “te veel vrije tijd” en “ik ben m’n hoedje kwijt” (BT2:14) 
staat er in de doeltekst “smet och klet” en “tjock och fet” (DT2:17), maar ondanks dat de inhoud 
veranderd blijft de functie van de zinnen wel bewaard.  

5.5.6 Madeliefs moeder en Consuelo 
Net als de andere personages in BT1/DT1 gebruikt de moeder van Madelief veel markers van 
spreektaal. In het Nederlands komen markers op fonologisch/morfologisch niveau voor, zoals ‘‘t’, 
‘d’r’, ‘ouwe’ en ‘houwen’. In het Zweeds zijn deze markers niet vertaald, maar met andere markers op 
dezelfde niveau gecompenseerd, bijv. met ‘mej’, ‘nåt sånt’, ‘mera’ en ‘dom’. 

Bij de markers die Madeliefs moeder gebruikt horen in beide teksten ook onvolledige zinnen (zie 
5.2.3) en tussenwerpsels. Sommige tussenwerpsels zijn vertaald, zoals ‘o jawel’/‘å, jodå’. In sommige 
gevallen lijkt de taal van Madeliefs moeder in de doeltekst iets meer neutraal. De vertaling van ‘ach 
welnee’ naar ‘nej nej’ heeft bijv. een minder spreektalige klank. De moeder komt ook als meer 
ouderwets voor in de doeltekst. Een voorbeeld hiervan staat hieronder uitgeschreven in voorbeeld 16. 

 

Voorbeeld 16 

BT1 “Weet je,” zegt haar moeder, “je oma was oud en ziek. Ouwe mensen gaan dood, zo ís dat  
nu eenmaal. En eh…” Ze stopt even. 
Ze kijkt naar buiten en slikt. “Nou ja, ik hield niet zoveel van d’r.” (8) 

 
DT1 Du förstår, säger mamma, mormor var gammal och sjuk. Gamla människor dör, så är det  

nu en gång. Och, ja… 
Hon hejdar sig. Hon tittar ut genom fönstret och sväljer. 
Tja, säger hon så. Du förstår, jag var inte särskilt fäst vid henne. (8) 

 

Naast het niet-vertalen van de markers op fonologisch/morfologisch niveau (‘ouwe’ en ‘d’r’) draagt de 
vertaling van bepaalde uitdrukkingen bij tot een ander (misschien ouderwetser) sfeer in de doeltekst. 
Het Nederlandse ‘nou eenmaal’ wordt vertaald naar ‘nu en gång’, wat in het Zweeds iets gekunsteld 
klinkt.  

Kenmerkend voor de taal van Consuelo zijn onvolledige zinnen (zie 5.2.3) en aanwezigheid van 
taalfouten zoals ‘de bed’ en ‘hele mooi’. De onvolledige zinnen zijn naar het Zweeds vertaald, en een 
onvolledige zin is in de vertaling zelfs toegevoegd (zie 5.2.3). De taalfouten heb ik gemarkeerd als 
spreektaal op fonologisch/morfologisch niveau. Taalfouten zijn soms vertaald, en soms niet: De 
woorden ‘hele mooi’ komen bijv. in de brontekst twee keer voor, maar is alleen één keer vertaald: 

 

Voorbeeld 17 

BT2 “Mimoen gaat jou hele mooi vinden zo,” zegt Consuelo. 
“O ja?” vraag ik. 
“Hele mooi”, zegt Consuelo. (6) 
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Ik draai met mijn hoofd heen en weer voor de spiegel. Hele mooi? denk ik. Zou het? Wie 
weet. “Het is trouwens heel∞ mooi, niet hele∞ mooi.” Consuelo heeft van mij Nederlands 
geleerd en ik let nog steeds op of ze geen fouten maakt. (7) 

 
DT2 “Mimon kommer att gilla dig”, sa Consuelo.  

“Tror du?” frågade jag. 
“Jättesvacker”, sa Consuelo. (10) 

    
Jag vände och vred på mig framför spegeln. Jättevacker? tänkte jag. Är det möjligt? Vem 
vet. Förresten heter det jätte∞vacker, inte jättes∞vacker. Det är faktiskt jag som lärt 
Consuelo nederländska och jag kollar fortfarande så att hon inte gör några fel. (10) 

 

Consuelo heeft Spaans als moedertaal en maakt soms taalfouten. In dit voorbeeld 17 zegt ze in BT 
‘hele mooi’ in plaats van ‘heel mooi’. De vertaler brengt de taalfout over naar de doeltekst door de 
spelling van ‘jättevacker’ te veranderen naar ‘jättesvacker’. De taalfouten zijn in beide talen niet groot, 
maar groot genoeg om te signaleren dat Consuelo niet vlekkeloos spreekt. Opmerkelijk is dat deze 
marker alleen één keer is vertaald, terwijl het woord twee keer voorkomt in de brontekst. De weglating 
van deze herhaling kan invloed hebben op hoe de personages geïnterpreteerd worden. Dat Polleke de 
taalfout van Consuelo verbetert, is misschien meer logisch wanneer ze die twee keer maakt. In de 
brontekst neemt Polleke de taalfout ‘in haar hoofd’ over, voordat ze die hardop verbetert.  

Samenvatting van analyse van operationele 
normen 
Uit het kwantitatief onderzoek van het aantal markers van spreektaal in de vier teksten (BT1, DT1, 
BT2, DT2) blijkt dat de uittreksels uit Krassen in het tafelblad (BT1, DT1) meer markers bevatten dan 
de passages uit Ik ben Polleke hoor! (BT2, DT2). De vertaling van Krassen in het tafelblad bevat 
minder markers dan de originele tekst, terwijl de vertaling van Ik ben Polleke hoor! iets meer markers 
bevat dan de originele tekst. 

Een verschil tussen de twee onderzochte teksten is te vinden in de relatie tussen dialoog en overige 
tekst. Krassen in het tafelblad bevat meer dialoog dan Ik ben Polleke hoor!, en om die reden ook meer 
spreektaal. De dialoog in Ik ben Polleke hoor! wordt ervaren als korter en meer eenvoudig. 

Omdat de vertaling van Krassen in het tafelblad minder markers van spreektaal bevat dan het originele 
boek kan men vaststellen dat die de hypothese volgt die Stolt en Lindqvist geformuleerd hebben, en 
ook Tourys ‘law of standardization’. Door een afnemend aantal markers van spreektaal wordt de 
vertaling namelijk meer neutraal. De vertaling van Ik ben Polleke hoor! volgt dit patroon niet. 

De markers van spreektaal zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën om per categorie 
bestudeerd te kunnen worden. De fonologische/ morfologische markers van spreektaal worden zelden 
vertaald omdat ze waarschijnlijk geen equivalent in het Zweeds hebben en vermoedelijk taal-specifiek 
zijn. Compensatie blijkt hier een voorkomende strategie te zijn. Het wordt duidelijk dat het Nederlands 
en het Zweeds op verschillende manieren spreektaal weergeven. Ter compensatie van de niet-vertaalde 
markers laten de vertalers de personages andere markers gebruiken, uit alle drie de categorieën. Op 
deze manier wordt de spreektalige klank behouden. Dit geldt voor alle teksten. Doeltekst DT2 bevat 
meer markers dan brontekst BT2 en dit laat zien dat aanwezigheid van spreektaal in de Zweedse 
literatuur geaccepteerd wordt. 

Op lexicaal niveau is de mogelijkheid tot equivalente vertaling duidelijk groter dan op fonologisch/ 
morfologisch niveau. Het kan zijn dat markers op dit niveau gebruikt worden om te compenseren voor 
het niet-vertalen van andere markers. In doeltekst DT1 zijn bijv. meer markers op lexicaal niveau te 
vinden dan in brontekst BT1, die in plaats daarvan aanzienlijk meer markers op fonologisch/ 
morfologisch niveau bevat. 
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Tussenwerpsels worden vaak equivalent vertaald. Markers op lexicaal niveau kunnen specifieke 
woordkeuzes zijn en daardoor moeilijker te vertalen. In sommige gevallen voegt de vertaler in plaats 
hiervan een andere marker toe, zoals een tussenwerpsel, om voor de niet-vertaalde marker te 
compenseren. 

De meeste syntactische markers die in beide bronteksten voorkomen lijken equivalent vertaald te zijn. 
Onvolledige zinnen worden waarschijnlijk op vergelijkbare manieren in beide talen gebruikt, bijv. als 
antwoorden op vragen. Een aantal markers op syntactisch niveau worden niet naar de doeltekst 
vertaald. Tegelijkertijd komen enkele markers als compensatie voor. 

Alle personages in de twee boeken maken gebruik van spreektaal, maar de personages in Krassen in 
het tafelblad doen dit iets vaker dan de personages in Ik ben Polleke hoor! Dit kan samenhangend zijn 
met het tijdstip waarop het eerste boek werd geschreven - in de jaren 1970 was gebruik van spreektaal 
in boeken misschien meer populair.  

In de taal van Madelief komen meer markers van spreektaal voor dan in de taal van Polleke. Ze 
gebruikt gereduceerde vormen, verkorte woorden, informele en alledaagse uitdrukkingen, enz. In de 
vertaling worden de zinnen van Madelief langer. De markers die ze in de vertaling gebruikt, hebben 
bovendien een meer ouderwetse toon. Bijvoorbeeld wordt het informele ‘janken’ niet vertaald naar het 
Zweeds, maar wordt uitgeschreven als 'gråta'. De compenserende markers die in dezelfde zin 
voorkomen klinken meer formeel: 'välan' en 'då'. 

Opa is het personage dat het grootste aantal markers van spreektaal gebruikt. In de Nederlandse tekst 
herhaalt hij zich vaak, hij gebruikt informele of ouderwetse woorden en spreekt woorden anders uit. 
Daarnaast spreekt opa soms over zichzelf in derde persoon, gebruikt tussenwerpsels en maakt woorden 
korter. In de vertaling spreekt opa ook met veel markers, maar met andere dan in het originele boek. 
De markers zijn dus niet vertaald uit het Nederlands en de markers die in de vertaling voorkomen 
dienen als compensatie. 

Over het algemeen vindt de vertaler overeenkomstige Zweedse uitdrukkingen voor de Nederlandse. 
Toch verandert het karakter van opa in de vertaling, doordat de markers soms eerder een vreemde 
woordkeuze lijken te signaleren dan dialect of een typische taal voor een bepaalde leeftijd. 

In de vertaling spreekt opa ook niet over zichzelf in derde persoon, wat tot gevolg krijgt dat hij een 
deel van zijn karakter verliest. Sommige markers zijn ook niet naar het Zweeds vertaald. Ter 
compensatie gebruikt opa in de doeltekst enkele alledaagse uitdrukkingen. Toch lijkt de taal van opa 
minder vertrouwelijk en regionaal. In de vertaling verdwijnen sommige herhalingen van Opa, hij lijkt 
minder verward en meer fatsoenlijk. Mogelijk geeft de Zweedse opa ook een ouderwetsere indruk. 

Polleke spreekt niet zo veel en niet met opvallend veel spreektaal, in geen van de talen. In de vertaling 
worden de zinnen langer. Door meer woorden te gebruiken en door bijv. te vragen in plaats van te 
roepen maakt Polleke een meer beleefde indruk. Zelfs Spiek lijkt meer keurig in de vertaling. Hij 
spreekt met meer formele woorden en ook zijn zinnen worden soms langer. 

Net als Madelief en Opa gebruikt de moeder van Madelief veel spreektaal, maar ook haar taal klinkt 
meer neutraal en ouderwets in de vertaling. Consuelo maakt spreekfouten en spreekt met onvolledige 
zinnen. Deze zijn ook opgenomen in de vertaling. Op een gegeven moment laat de vertaler een 
herhaling van een spreekfout weg, wat vooral de relatie tot Polleke (die later haar fout corrigeert) 
beïnvloedt. 

Samengevat maken de personages een formelere indruk en krijgt de vertaling daardoor mogelijk een 
hoger stijlniveau. Spreektaal is moeilijk te vertalen omdat het er verschillend uitziet in het Nederlands 
en het Zweeds. De vertalers gebruiken compenserende strategieën om de functie van de spreektaal in 
de doeltekst te behouden. Deze strategie maakt de beide vertalingen op adequaatheid gericht, omdat ze 
ernaar streven de stijl uit de originele tekst te behouden. Vooral de vertaling van Ik ben Polleke hoor! 
lijkt gericht te zijn op adequaatheid, doordat de markers van spreektaal hierin meer in aantal zijn dan 
in de brontekst – mogelijk overcompenseert de vertaler voor de markers die niet vertaalbaar waren. 

Krassen in het tafelblad is vrijer vertaald dan Ik ben Polleke hoor!. De vertaling bevat minder markers 
van spreektaal dan de brontekst, en de personages in het boek worden meer neutraal neergezet. Om 
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deze reden kan de vertaalstrategie gedeeltelijk als gericht op aanvaardbaarheid worden beschouwd. De 
analyse toont aan dat ook personages in de vertaling van Ik ben Polleke hoor! een gewijzigde – meer 
formele – indruk geven, ook al gebruiken ze hier een groter aantal markers van spreektaal dan in de 
doeltekst. Dit kan worden gezien als een aanpassing aan normen binnen het systeem van Zweedse 
kinderliteratuur, waardoor de vertaalstrategie óók enigszins aanvaardbaar-gericht wordt. 

6. Discussie & conclusies 
Het doel van deze scriptie is te onderzoeken hoe spreektaal in de twee Nederlandse kinderboeken van 
Guus Kuijer, Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor!, vertaald is naar het Zweeds. Het 
onderzoek laat zien dat vooral de tijd tussen de uitgaves invloed heeft gehad op de manier waarop de 
teksten zijn vertaald, en welke normen toonaangevend zijn geweest. Het kiezen van vertaler kan een 
mogelijke invloed hebben gehad op de vertaling, terwijl de uitgever waarschijnlijk minder betekenis 
heeft gehad. Een belangrijk aspect waar het resultaat van het onderzoek op wijst is dat spreektaal 
cultuur- en taal-specifiek is, en daarom moeilijk te vertalen blijkt. 

Tussen de uitgaves van de Zweedse vertalingen is 26 jaar voorbijgegaan. Gedurende deze tijd werd het 
schrijverschap van Kuijer meer geëtableerd. Op het tijdstip van de eerste vertaling, in 1984, was 
Kuijer één keer door de Duitse jeugdliteratuurprijs geconsacreerd geworden. Zowel Zweden en 
Nederland worden beschouwd als gedomineerde taalgebieden, maar wanneer literatuur vertaald wordt 
of een prijs krijgt in een dominante cultuur zoals Duitsland, wordt het meer geconsacreerd. Op het 
tijdstip van de tweede vertaling, in 2010, had Kuijer de Duitse jeugdliteratuurprijs twee keer 
ontvangen en bovendien meerdere jaren op de lijst van mogelijke ALMA-prijswinnaars gestaan. 
Aanvankelijk werd Kuijer slechts sporadisch naar het Zweeds vertaald, maar in de jaren tussen de 
twee publicaties werden zijn boeken steeds vaker vertaald. Dat Opal meerdere titels heeft laten 
vertalen toont aan dat er een geloof in de verkoopmogelijkheden van Kuijer in Zweden bestaat. 
Thematiek en perspectief passen de Zweedse groep lezers. 

Zowel Bergh als Opal, die de boeken hebben laten vertalen, profileren zich als uitgeverijen gericht op 
kinder- en jeugdliteratuur. De vertalers Sonja Berg Pleijel en Boerje Bohlin zijn allebei vertalers met 
hoge status. De analyse van de operationele normen die invloed hebben gehad op de vertalingen heeft 
aangetoond dat Berg Pleijel in 1984 een vrijere vertaling maakte van Krassen in het tafelblad op vlak 
van vertaling van spreektaal dan Bohlin in 2010 van Ik ben Polleke hoor! maakte. Dit bevestigt de 
hypothese dat de vertalers iets verschillende vertaalstrategieën gebruikt hebben, en kan bevestigen dat 
de reden hiervoor in de steeds sterkere positie van Kuijer in het internationale systeem van kinder- en 
jeugdliteratuur ligt. De analyse toont tegelijkertijd ook aan dat de verschillen in de vertalingen ook 
door verschillen in tijd verklaard kunnen worden, naast het verschil in vertaler of uitgever. 

De keuze van boeken die uitgevers maken is sterk gekoppeld aan verkoopkansen in de doelcultuur en 
daarom aanvaardbaar-gericht. De uitgevers willen lezers met de kaften lokken omdat de schrijvers 
vaak onbekend zijn. De vertalingen van Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor! hebben 
allebei andere kaftillustraties dan de originele boeken, maar ze zijn getekend door dezelfde illustrators. 
Wat de illustraties onderscheidt is dat datgene dat op de Zweedse uitgaves staat meer informatie bevat 
- meer mensen of meer objecten. De vertaalde boeken moeten lezers aantrekken die Kuijer misschien 
niet kennen, maar een boek voor de kaft kiezen. Omdat de uitgevers toch de Nederlandse illustrators 
behouden, kunnen ook deze strategieën als zowel adequaat- en aanvaardbaar-gericht worden gezien. 

Het kwantitatieve onderzoek toont aan dat de onderzochte passages uit Krassen in het tafelblad (het 
Nederlandse origineel) uit 1978 beduidend meer markers van spreektaal bevatten dan de passages uit 
het latere Ik ben Polleke hoor! uit 2001. Een vanzelfsprekende reden hiervoor kan zijn dat de dialoog 
zelf in Ik ben Polleke hoor! in totaal minder woorden bevat, en daardoor om verklaarbare redenen ook 
minder spreektaal. Een andere mogelijke reden kan in het verschil in tijd tussen de uitgaves liggen – er 
kan toen Kuijer de boeken over Madelief schreef een sterker ‘geloofwaardigheids-norm’ aanwezig 
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geweest zijn met betrekking tot het weergeven van spreektaal. Gedurende deze periode was het 
‘probleemboek’ een populair genre (zie 4.1.1), en de samenleving zou worden beschreven zoals die 
was. Spreektaal draagt ook sterk bij aan het gevoel dat echte mensen aan het woord zijn. 

Markers van spreektaal zijn vaak taal-specifiek en daarom moeilijk te vertalen. Beide vertalers hebben 
in grote mate gebruik gemaakt van compensatiestrategieën, en de onvertaalbare markers van 
spreektaal met andere markers die in hun eigen taal beschikbaar zijn vervangen. Een vergelijking 
tussen de vertalingen van de gekozen passages uit Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor! laat 
zien dat de vertaler van Krassen in het tafelblad minder onvertaalbare markers met een 
compenserende marker heeft vervangen dan er in de brontekst bestaan, terwijl de vertaler van Ik ben 
Polleke hoor!  ‘over-gecompenseerd’ lijkt te hebben en meer markers van spreektaal heeft gebruikt 
dan de originele schrijver. Eerder onderzoek door Toury (zie 2.3) toont dat vertaling vaak dichterbij de 
brontekst ligt, of op adequaatheid gericht is, vooral wanneer de originele schrijver heel geëtableerd is 
of een aanzienlijkee status heeft. Voorliggend onderzoek wijst mogelijk op net een dergelijke tendens. 

Over het geheel genomen worden vertalingen vaak meer neutraal, en Lindqvist 2005 (die het model 
heeft opgesteld dat in deze scriptie wwordt gebruikt om spreektaal te categoriseren) schrijft dat één 
van de trends die in vertaling zichtbaar is, is dat de markers van spreektaal minder talrijk worden (zie 
2.2). Ze schrijft ook dat de markers die het meest vertaald worden zich op lexicaal niveau bevinden. 
Dit onderzoek bevestigt gelijkaardige tendensen, namelijk dat lexicale markers in hoge mate vertaald 
worden. In de vertaling van Krassen in het tafelblad worden de markers van spreektaal minder in 
aantal, wat met het onderzoek van Lindqvist overeenstemt, maar in de vertaling van Ik ben Polleke 
hoor! worden de markers van spreektaal daarentegen meer in aantal. 

De functie van de spreektaal in de tekst kan zijn om de dialoog meer geloofwaardig te maken, maar 
ook iets over de personages te vertellen, bijv. over achtergrond, leeftijd, klasse enz. (Englund-
Dimitrova, zie 2.2). Het voorliggend onderzoek toont aan dat de karakters van de hoofdpersonages in 
beide vertalingen gedeeltelijk veranderen als gevolg van dat hun taal verandert. In de vertaling van 
Krassen in het tafelblad, die vrijer vertaald is en minder markers van spreektaal bevat dan het 
origineel, veranderen de personages het meest. Men zou kunnen zeggen dat hun taal een ouderwetse 
klank krijgt, vooral doordat de zinnen langer worden en dat de woorden die kenmerkend zijn voor 
Nederlands spreektaal, zoals 'kontje' en 'janken' weggelaten of niet equivalent vertaald worden. De 
compenserende markers liggen dichter bij geschreven taal en bestaan tot groot gedeelte uit 
tussenwerpsels. Opa is het personage dat het meest spreektaal gebruikt en dat ook het meest in de 
vertaling verandert. Daar spreekt hij soms met meer formele woorden die niet arbeidersachtergrond 
signaleren op dezelfde manier als de woorden die opa in de originele tekst gebruikt. 

Doordat beide vertalers compensatie als strategie gebruiken, kan men ervan uitgaan dat ze ernaar 
streven om de stijl of sfeer uit de originele teksten te behouden. Vanuit dit standpunt zijn beide 
vertalingen adequaat gericht. Niettemin wil ik ze op een schaal plaatsen tussen aanvaardbaarheid en 
adequaatheid, aangezien de personages in de doelteksten veranderen. De onderzochte passages uit 
Krassen in het tafelblad liggen dichterbij aanvaarbaarheid dan de passages uit Ik ben Polleke hoor!, 
maar ook de personages in Ik ben Polleke hoor! worden anders weergegeven in de Zweedse tekst. Ze 
geven een meer formeel indruk, ondanks een groter aantal gesproken markers. In de dialoog zijn een 
aantal lexicale markers in de vertaling weggelaten en door fonologische/ morfologische markers 
vervangen, die niet dezelfde sterke invloed hebben op de toon van de taal (’dom’ in plaats van ‘dem’ 
steekt niet uit van de geschreven taal op dezelfde manier als bijvoorbeeld 'Watte?' dat vertaald wordt 
naar ’Vad säger du?’) 

Het is bekend dat kinder- en jeugdliteratuur een lagere status heeft binnen het literaire systeem en dat 
vertalers dus vrijer zijn om teksten te veranderen; Zowel Stolt (2006) als Shavit (2006) wijzen hierop 
(2.1). De vertalers worden sterk beïnvloed door cultuurspecifieke normen en passen de doelteksten aan 
het publiek van de eigen cultuur aan. Volgens Toury (2010) zijn deze aanpassingen onvermijdelijk 
(2.3). Aanpassingen zeggen hierdoor iets over de status van de originele tekst, de meningen van de 
uitgevers over vreemde elementen, en de opvattingen van volwassenen over het gebruiken van 
spreektaal in jeugdliteratuur. Dat spreektaal niet zo geschikt zou zijn in jeugdliteratuur in Zweden als 
in Nederland lijkt niet waarschijnlijk (en het feit dat het aantal markers juist toeneemt in de vertaling 
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van Ik ben Polleke hoor! toont aan dat het zelfs volledig geaccepteerd is), en men kan eerder de 
neutralisaties en weglatingen van spreektaal koppelen aan wat eerder aangegeven werd, namelijk dat 
juist vertalingen vaak meer algemeen en neutraal worden dan hun bronteksten (cf. Toury 2010). 

De beide vertalingen zijn door twee verschillende vertalers gemaakt. Het feit dat de teksten iets 
verschillende vertaalstrategieën laten zien, zou met persoonlijke keuzes te maken kunnen hebben. Ik 
beschouw het daarentegen als meer waarschijnlijk dat het verschil in tijd of het verschil in status van 
de origineel-auteur achter de verschillen ligt. Eerder onderzoek (bijv. door Zohar Shavit, zie 2.1) wijst 
erop dat vertalingen van kinderboeken vaak worden aangepast aan de doelcultuur. Tegelijkertijd is het 
bekend dat vertaling in het algemeen meer gericht wordt op adequaatheid hoe hoger de status van de 
originele tekst (cf. Munday, 2016). Om deze redenen is de groeiende status van Kuijer mogelijk 
belangrijker geweest voor de strategieën van de vertalers dan hun persoonlijke opvattingen. Toen 
Krassen in het tafelblad werd vertaald was het normaal voor uitgevers en vertalers om in de tekst te 
kunnen veranderen omdat die voor kinderen bedoeld was, en toen Ik ben Polleke hoor! vertaald werd 
had Kuijer een hogere status bereikt en het werd daardoor mogelijk minder aanvaard om ingrepen te 
doen in zijn teksten. 

 

Vooruitblik naar verder onderzoek 
Als afsluiter voor dit onderzoek moet nog even benadrukt worden dat deze vertaalanalyse en de 
resultaten ervan zich enkel baseren op een beperkt aantal passages uit twee jeugdromans van Guus 
Kuijer. Langere uittreksels uit de boeken zouden moeten worden geanalyseerd om een zekerdere basis 
te krijgen voor de huidige analyse van de verschillen tussen de vertaalstrategieën. Meer boeken van 
Kuijer zouden ook nodig zijn om nog meer accurate conclusies te kunnen trekken omtrent hoe zijn 
positie binnen het systeem van kinder- en jeugdliteratuur de strategie en de keuzes van de vertaler 
beïnvloedt. 
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Bijlage 
Spreektaal in directe rede wordt als volgt gemarkeerd: 

Fonologisch/morfologische markers van spreektaal met cursieve stijl 

Lexicale markers van spreektaal met vette stijl 

Syntactische markers van spreektaal met onderstreping 

 

Woorden of hele zinnen die in de originele teksten met cursieve letters zijn geschreven worden met de 
symbool /∞/ gemarkeerd.  

 
BT1: Krassen in het tafelblad p. 7-8 
 
Oma [hoofdstuk 1] (7) 
 
Oma is dood, maar Madelief hoeft er niet van te 
huilen. (7) 
 
   Toen oma nog leefde, woonde ze ver weg. 
Madelief heeft haar maar een paar keer gezien. 
Nu is ze opeens dood. Wat moet je dáár nou van 
zeggen? (7) 
 
   “Vind jij ’t erg?” vraagt Madelief. (7) 
  
   “Ik vind ’t erg voor opa,” zegt haar moeder. 
“Die is nu alleen.” (7) 
  
   “Moet jij d’r niet van huilen?” (7) 
   
   “Nee, nu niet. Misschien vannacht, als ik in 
bed lig. Of overmorgen, op de begrafenis. Ik 
weet t’ niet. Misschien huil ik helemaal 
niet.” (7) 
 
 
   “Wat gek, zegt Madelief, ’t is toch zeker jouw 
moeder?” (7) 
 
   “Nou én?” vraagt haar moeder kwaad. “Mag 
ik zélf weten wat ik doe? Ik huil nou eenmaal 
niet zo gauw” (7) 
 
   Ze zijn stil. Het is net of ze kwaad zijn. Het is 
een nare soort stilte, waar je niks aan hebt. (7) 
 
 
   “Als je dood bent, wor je helemaal stijf”, zegt 
Madelief. (7) 
 

DT1: Repor i en bordsskiva, p. 7–9 
 
Mormor (7) 
 
Mormor är död, men det får inte Madeli att 
gråta. (7) 
 
   Medan mormor levde bodde hon långt borta. 
Madeli har bara träffat henne ett par gånger. Nu 
är hon plötsligt död. Vad ska man nu säga om 
det? (7) 
 

– Är du ledsen? frågar Madeli. (7) 
 

– Jag är ledsen för morfars skull, svarar 
hennes mamma. Nu är han ensam. (7) 

 
– Ska du inte gråta då? (7) 

 
– Nej, inte nu. Kanske i natt när jag ligger i 

sängen. Eller i övermorgon, på 
begravningen. Jag vet inte. Kanske jag 
inte kommer att gråta alls. (7) 

 
 

– Så konstigt, säger Madeli. Det är ju din 
mamma! (7) 

 
– Än sen då! far mamma ut. Det angår väl 

bara mej! Jag har nu en gång inte så lätt 
för att gråta. (7) 

 
De tystnar båda två. Det är precis som om de 
vore arga på varann. Det är en konstig sorts 
tystnad. (7) 
 
– När man är död, då blir man alldeles stel, 

säger Madeli. (7) 
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   “Daar hoef je niet voor dood te gaan,” bromt 
haar moeder. “Oma wás al stijf. Ze kon haast d’r 
stoel niet meer uit.” (7) 
 
 
   “O,” zegt Madelief. Ze zou een heleboel 
willen vragen. Waarom ze nooit naar oma toe 
gingen bij voorbeeld. Maar ze doet het niet. (7) 
 
 
   “Je bent een beetje kribbig,” zegt ze. (7) 
 
   “O ja?” (7) 
 
   “Je kunt beter een potje janken.” Ze kijkt naar 
haar moeders ogen, maar die blijven droog. (7) 
 
 
 
   “Weet je,” zegt haar moeder, “je oma was oud 
en ziek. Ouwe mensen gaan dood, zo ís dat nu 
eenmaal. En eh…” Ze stopt even. (7) 
 
 
Ze kijkt naar buiten en slikt. “Nou ja, ik hield 
niet zoveel van d’r.” (8) 
 
   Madelief zegt niks. Ze is er stil van. Stel je 
voor dat je niet eens van je eigen moeder houdt! 
(8) 
 
   “Lang niet alle kinderen kunnen ’t goed met 
hun ouders vinden. Vooral niet als ze groter 
worden. Dan krijgen ze wel es ruzie die niet 
meer overgaat. Ik heb geprobeerd om van mijn 
moeder te houwen, maar het ging niet.” (8) 
 
   “En van opa?” vraagt Madelief. “Hou je ook 
niet van opa?” (8) 
 
   “O jawel, van opa hou ik heel veel,” zegt haar 
moeder blij. “Maar oma was natuurlijk altijd bij 
hem en dan kon ik niet goed met hem praten.” 
(8) 
 
 
   “Dan ben je zeker wel blij dat ze dood is,” zegt 
Madelief. (8) 
 
   “Ach welnee Madelief! Hoe kom je daar nou 
bij!” roept haar moeder uit. (8) 
 
   Madelief kijkt haar verbaasd aan. Haar 
moeders gezicht is rood van schrik. Madelief 

– Man behöver inte vara död för det, fräser 
hennes mamma. Mormor var∞ redan stel. 
Till sist kunde hon knappt komma ur sin 
stol mera. (7) 
 

– Jaså, säger Madeli. Hon skulle vilja fråga 
en massa saker. Varför de aldrig for och 
hälsade på mormor till exempel. Men hon 
frågar ingenting. (7) 

 
– Du verkar lite arg, säger hon. (8) 

 
– Gör jag? (8) 

 
– Det är välan bättre att gråta en skvätt i 

stället då, säger Madeli. Hon sneglar på 
sin mammas ögon, men de ögonen förblir 
torra. (8) 

 
– Du förstår, säger mamma, mormor var 

gammal och sjuk. Gamla människor dör, 
så är det nu en gång. Och, ja… 

Hon hejdar sig. Hon tittar ut genom fönstret 
och sväljer. 
– Tja, säger hon så. Du förstår, jag var inte 

särskilt fäst vid henne. (8) 
 
Madeli säger ingenting. Orden gör henne 
alldeles tyst. Tänk att inte vara fäst vid sin 
egen mamma! (8) 
 
– Det är inte alla barn som gillar sina 

föräldrar. Särskilt inte när dom blir äldre. 
Då kan det bli gräl mellan dom som aldrig 
går över. Jag har försökt hålla av min 
mamma, men det gick inte. (8) 
 

– Morfar då? undrar Madeli. Håller du inte 
av honom? (8) 

 
– Å, jodå, morfar håller jag förfärligt 

mycket av, säger mamma och låter glad. 
Men mormor var ju alltid hos honom och 
då kunde jag inte prata så bra med honom. 
(8) 
 

– Då är du väl glad att hon är död, säger 
Madeli. (8) 

 
– Nej nej, Madeli, hur kan du tro nåt sånt? 

far mamma ut. (8) 
 

Madeli ser häpet på henne. Mammas ansikte 
är alldeles rött av förskräckelse. Madeli förstår 
inte ett dugg. (8) 



40 
 

begrijpt er niets van. Grote mensen, die 
schrikken zo gauw, die schrikken zich nog eens 
ongelukkig! (8) 
 

Vuxna människor, de blir så fort upprörda, de 
kan bli väldigt upprörda utan att man förstår 
varför. (9) 

 
 
 

BT1: Krassen in het tafelblad p. 13-15 
 
Opa (13) 
 
Opa logeert bij Madelief. Dat is fijn, want 
Madelief heeft vakantie en haar moeder niet. 
Met opa erbij is het een stuk gezelliger, je kunt 
bij voorbeeld heel goed spelletjes met hem doen. 
Als hij verliest wordt hij maar een klein beetje 
kwaad. (13) 
 
 
   “Opa?” vraagt Madelief. “Vond jij oma lief?” 
(13) 
 
   Opa zucht. Hij schraapt zijn keel en dan zucht 
hij nóg een keer. (13) 
 
   “Oma was een best mens,” zegt hij dan. (13) 
 
 
   Madelief kijkt opa aan, net zolang tot hij het 
merkt. (13) 
 
   “Een best mens,” zegt hij nog een keer. 
“Maar ja, ze poetste d’r eige geheel en al 
overstuur hè. En op ’t lest was ze net zo stijf als 
d’r ragebol.” (13) 
 
 
   “Wat is dat?” vraagt Madelief. (13) 
 
   “Een ragebol? Dat is zo’n ding,” zegt opa 
verstrooid. “Zo stijf als d’r ragebol. Toen moest 
ík poetsen van d’r. De ganse dag. Ook als ’t 
mooi weer was. “Willem,” riep ze dan, “neem je 
de plintjes ook even mee?” (13) 
   De ganse dag. 
   “Willem ik zie nog stof op de 
schoorsteenmantel.” (13) 
 
 
   Nou ben ik ook maar een mens, wat jij 
Madelief? Dus ik werd er wél moe van. Kan je 
je daarin inleven? (13) 
   Dan werd ik wel es kwaad meidje. Dat was 
niet mooi van opa. Want oma was een best mens 
en een mooi meisje vroeger, met zo’n kontje. 
(13) 

DT1: Repor i en bordsskiva, p. 14 - 17 
 
Morfar (14) 
 
Morfar bor hemma hos Madeli, som gäst för en 
tid. Det tycker Madeli är roligt, för hon har 
sommarlov, och det har inte hennes mamma, 
hon är på sitt jobb. Det är mycket trevligare i 
huset när morfar finns. Man kan till exempel 
spela olika spel med honom. När han förlorar 
blir han lite arg. (14) 
 

– Morfar, säger Madeli, tyckte du att 
mormor var gullig och rar och sådär? (14) 

 
   Morfar suckar. Han hostar lite och så suckar 
han omigen. (14) 
 

– Din mormor var en bra människa, säger 
han sen. (14) 
 

Madeli ser på honom, en så lång stund att 
morfar märker det. (14) 
 
– En bra människa, just det, säger han 

omigen. Men, ja, hon bara tänkte på att 
städa, va, hon grejade och fejade sej 
fördärvad. Till sist blev hon lika stel som 
sin egen golvmopp. (14) 
 

– Vad är det? undrar Madeli. (14) 
 

– En mopp? Ja, det är en sån där städgrej, 
svarar morfar förstrött. Hon blev lika stel 
som en sån. Då måste jag greja och feja i 
hennes ställe, va, hela dan. Också om det 
var än så fint väder ute. ”Vilhelm!” ropade 
hon då. ”glöm inte att torka av 
golvlisterna också!” Eller! ”Vilhelm, jag 
ser att det är damm på spiselkransen!” 
(14) Så där gick det på hela dan. (15) 
 

– Men jag är väl inte mer än en människa 
jag heller, eller vad säger du, Madeli?  

 
Så nog blev jag ilsk på henne ibland. Och 
det var ju inte snällt av mej. För hon var 
en bra människa och vacker var hon, förr, 
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   Ze had d’r goeie kanten hè. (13) 
 
 
   Maar dan steeg ’t me eensklaps naar de keel. 
Dan schreeuwde ik heel hard: “Dat stof legt niet 
op de schoorsteenmantel, dat stof zit in jouw 
kersepit.” (13) 
   Ja meidje, daar heeft opa spijt van, dat ie dat 
zo hárd zei. Want je oma was een best mens. En 
nu legt ze onder de grond.” (15) 
 
 
  Opa zwijgt. Hij kijkt verdrietig. (15) 
 
   “Het is lígt opa, niet légt,” vertelt Madelief. 
“Oma ligt onder de grond.” (15) 
 
 
   “Ook goed,” bromt opa. “Maar toen ze met de 
kist kwamen, toen heb ik d’r goed op gelet 
Madelief. “Eerst afstoffen die handel,” heb ik 
gezegd. “Ook in de hoekies.” (15) 
 
   Ja ja, daar keken de heren van op, maar ik laat 
me toch zeker niet afschepen met een stoffige 
kist! Moet je net oma hebben, die laat zich niet 
in het stof liggen!” (15) 
 
 
   “Léggen,” fluistert Madelief. “Het is léggen.” 
(15) 
 
   “Ook goed,” bromt opa. “Dat was ’t laatste 
wat ik voor d’r kon doen, nietwaar? Nou legt ze 
d’r tenminste schoon bij.” (15) 
 
 
   Madelief zucht. Die opa! Zei die alweer “légt” 
in plaats van “lígt”! Die leerde ’t nooit! Ze 
schudt haar hoofd. Wat wilde ze ook weer 
vragen? O ja. “Opa?” vraagt ze. “Vond je oma 
lief?” (15) 
  
 
 
 
  Opa kijkt haar verbaasd aan. Hij zucht diep. Hij 
kijkt uit het raam. Het is lange tijd stil, dan 
schudt hij langzaam van nee. (15) 
 
 
“Nee meidje,” zegt hij. “Lief was ze niet.” (15) 
 
 

när hon var ung. (15) Jaja, visst hade hon 
sina goda sidor. (16) 

 
– Men så med ens blev jag trött på att greja 

och feja, du förstår. Då röt jag åt henne: 
”Det dammet finns inte på spiselkransen, 
det är du som fått det dammet på 
hjärnan!” Jaja, nog kan jag ångra att jag 
var sådär elak. För hon var en bra 
människa. Och nu sitter hon under jord. 
(16) 

    
Morfar tystnar. Han ser ledsen ut. (16) 
 

– Hon ligger, morfar, inte sitter, säger 
Madeleine. Mormor ligger under jorden. 
(16) 

 
– Gärna det, brummar morfar. Men när 

dom kom med kistan, då tittade jag allt 
ordentligt på den. ”Kistan ska dammas av 
ordentligt först,” sa jag. ”Också i hörnen!”  

 
Ja, dom som kom med kistan blev 
förvånade förstås, men jag är inte den som 
låter mej nöja med en dammig kista, inte! 
Tänk bara, mormor va, skulle hon ha nöjt 
sej med att sättas i en dammig kista? (16) 

 
– Läggas, viskar Madeli. Dom la henne i 

den, inte satte. (16) 
 

– Gärna för mej, brummar morfar. Det var 
ju det sista jag kunde göra för henne, va? 
Nu slipper hon åtminstone sitta i damm! 
(16) 

 
Madeli suckar. Morfar är hopplös. Nu sa han 
”sitter” när det ska vara ”ligger”. Kan han inte 
lära sig hur man säger? Hon skakar på 
huvudet. Vad var det hon tänkte fråga nu igen. 
Jo visst, ja. (16) 
 
– Morfar, frågar hon, tyckte du mormor var 

snäll? (16) 
 
Morfar ser förvånat på henne. Han suckar 
djupt. Han tittar ut genom fönstret. Det är tyst 
en lång stund, och så skakar han långsamt på 
huvudet. (16) 
 
– Nej, Madeli, säger han. Snäll var hon väl 

inte. (17) 
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   “O,” zegt Madelief. “Heb je zin in Mens-
erger-je-niet?” (15) 
 
   “Natuurlijk meidje,” zegt opa. “Kom maar 
op.” (15) 
 
   Fijn hoor, zo’n opa in huis. (15) 
 

– Jaså, säger Madeli. Morfar, ska vi spela 
ett spel nu? (17) 

 
– Ja visst, lilla vän, säger morfar. Vad ska vi 

ta då? (17) 
 

Nog är det trevligt att ha en sådan morfar i 
huset. (17) 

 
 
 

BT2: Ik ben Polleke hoor! p. 5 – 7 
[begin hoofdstuk 1] 
 
EERSTE HOOFDSTUK OVER DAT IK GEEN 
ROUWPROCES HEB MAAR WEL ERG 
SLOOM BEN (5) 
 
Ik ga naar buiten. Ik loop zomaar wat straten 
door. Ik denk er niet bij na, maar mijn voeten 
brengen me vanzelf naar de straat waar Mimoen 
woont. Voor zijn huis blijf ik staan. Mijn hart 
klopt als een specht, terwijl ik weet dat hij niet 
thuis is. Het huis ziet er dood uit. De ramen zijn 
stoffig. Als ik er met mijn wijsvinger overheen 
glij, zie je een streep. (5) 
 
Je bent ver weg ∞ 
bij je familie in Afrika. ∞ 
Zeg, weet je nog dat ik besta? ∞ 
Ik schrijf met mijn vinger ∞ 
je naam op het raam: ∞ 
M i m o e n ∞ 
En geef elke letter een zoen. ∞ (5) 
 
Ik kijk nog een tijdje naar het lege huis, maar er 
gebeurt natuurlijk niks. Mimoen blijft de hele 
vakantie weg. (6) 
 
   Weet je wat? denk ik. Ik ga even langs 
Consuelo. Ik loop terug naar onze straat en bel 
aan bij het huis van Consuelo. Ze doet zelf open. 
Ze ziet er grappig uit. Ze heeft plastic 
handschoenen aan. “Zullen we wat gaan doen?” 
vraag ik. (6) 
 
   Consuelo schudt haar hoofd. “Kan niet,” zegt 
ze. “Ik moet me moeder helpen.” (6) 
 
   “O,” zeg ik. Ik heb geen zin om naar huis te 
gaan. “Zal ik je helpen?” vraag ik. (6) 
 
   “Goed,” zegt Consuelo. Ik stap naar binnen. 
(6) 
 

DT2: Jag är Polleke ska du veta! p. 9 – 11 
[begin hoofdstuk 1] 
 
FÖRSTA KAPITLET OM ATT JAG INTE 
GENOMGÅR NÅGON SORGEPROCESS 
MEN ATT JAG ÄR EN SLÖFOCK (9) 
 
Jag gick ut. Utan mål gick jag gata upp och gata 
ner. Utan att jag själv tänkte på det förde mina 
fötter mig till den gata där Mimon bor. Jag 
stannade framför hans hus. Mitt hjärta bankade 
häftigt, fast jag visste att han inte var hemma. 
Huset såg helt dött ut. Fönsterrutorna var 
alldeles dammiga. När jag drog med pekfingret 
över rutan bildades ett streck. (9) 
 
Du är långt borta ∞ 
hos din släkt i Afrika. ∞ 
Du, kommer du ihåg att jag finns? ∞ 
Jag skriver med mitt finger ∞ 
ditt namn på rutan: ∞ 
M i m o n ∞ 
och kysser varje bokstav. ∞ (9) 
 
En lång stund stod jag och tittade på det tomma 
huset, men det hände förstås ingenting. Mimon 
skulle vara borta hela sommarlovet. (9) 
 
   Men du! tänkte jag. Jag går bort till Consuelo. 
Jag gick hem igen till min egen gata och ringde 
på hos Consuelo. Hon öppnade. Hon såg lustig 
ut. Hon hade en sjalett på huvudet och 
plasthandskar på händerna. “Ska vi hitta på 
något?” frågade jag. (10) 
 
   Consuelo ruskade på huvudet. “Kan inte”, sa 
hon. “Jag ska hjälpa mamma.” (10) 
 
   “Jaså?” sa jag. Jag hade inte någon lust att gå 
hem. “Kan jag hjälpa till?” frågade jag. (10) 
 
   “Okej”, sa Consuelo. Jag klev in. (10) 
 
 



43 
 

   Consuelo’s moeder is in de keuken. “Holá,” 
zegt ze. Ze begint met Consuelo in het Spaans te 
ratelen en ik versta er geen woord van. (Ik moet 
Spaans leren!) Dan knoopt ze een doek om mijn 
hoofd en geeft me handschoenen. Consuelo en 
ik gaan met een emmer sop naar boven. (6) 
 
 
   “Even in de spiegel kijken hoor,” zeg ik. Ik 
loop de badkamer in. Consuelo komt naast me 
staan voor de spiegel. Ze is ouder dan ik, maar 
een stuk kleiner. “Hihihi”, giechel ik. Maar de 
hoofddoeken staan ons best leuk. “We lijken wel 
twee Marokkaanse meiden,” zeg ik. (6) 
 
 
   “Mimoen gaat jou hele mooi vinden zo,” zegt 
Consuelo. (6) 
 
   “O ja?” vraag ik. (6) 
 
   “Hele mooi”, zegt Consuelo. (6) 
 
Ik draai met mijn hoofd heen en weer voor de 
spiegel. Hele mooi? denk ik. Zou het? Wie weet. 
“Het is trouwens heel∞ mooi, niet hele∞ 
mooi.” Consuelo heeft van mij Nederlands 
geleerd en ik let nog steeds op of ze geen fouten 
maakt. (7) 
 
   “Nu werken”, zegt Consuelo. Ze loopt voor 
me uit naar een kamer met een stapelbed. “Hier 
dweilen,” zegt ze, “ook onder de bed.” (7) 
 
   “Is dit niet de kamer van je broertjes?” vraag 
ik als we op onze knieën aan het dweilen zijn. 
(7) 
 
   “Ja.” (7) 
 
   “Waar zijn die dan nu?” vraag ik. (7) 
 
   “Spelen buiten.” (7) 
 
   Ik kom overeind. “Moeten ze niet zelf hun 
kamer schoonmaken?” (7) 
 
   “Ze zijn nog klein,” zegt Consuelo. “En ze zijn 
jongens.” (7) 
 
   “Klein?” vraag ik. “Hoe oud zijn ze dan?” (7) 
 
 
   “Tien en twaalf,” zegt Consuelo. (7) 
 

   Consuelos mamma var i köket. “Holá”, sa 
hon. Hon började pladdra på spanska med 
Consuelo och jag förstod inte ett ord. (Jag måste 
lära mig spanska!) Så knöt hon en sjal om mitt 
huvud och gav mig ett par handskar. Consuelo 
och jag gick upp på övre våningen med en 
skurhink. (10) 
 
   “Jag måste bara kolla i spegeln”, sa jag. Jag 
gick in i badrummet. Consuelo ställde sig 
bredvid mig framför spegeln. Hon är lite äldre 
än jag, men lite kortare. “Hihihi”, fnissade jag. 
Men sjalarna på våra huvuden passade oss 
faktiskt. “Vi ser ut som två marockanska 
flickor”, sa jag. (10) 
 
   “Mimon kommer att gilla dig”, sa Consuelo. 
(10) 
 
   “Tror du?” frågade jag. (10) 
 
   “Jättesvacker”, sa Consuelo. (10) 
 
   Jag vände och vred på mig framför spegeln. 
Jättevacker? tänkte jag. Är det möjligt? Vem vet. 
Förresten heter det jätte∞vacker, inte 
jättes∞vacker. Det är faktiskt jag som lärt 
Consuelo nederländska och jag kollar 
fortfarande så att hon inte gör några fel. (10) 
 
   “Nu arbeta”, sa Consuelo. Hon gick före mig 
in i ett rum med våningssäng. “Här skura”, sa 
hon, “också under sängen.” (11) 
 
   “Det här är väl dina småbröders rum?” frågade 
jag när vi låg på knä och skurade. (11) 
 
 
   “Ja.” (11) 
  
  “Var är dom nu då?” frågade jag. (11) 
 
   “Leker ute.” (11) 
 
   Jag reste mig upp. “Ska dom inte städa sitt rum 
själva?” (11) 
 
   “Dom är för små”, sa Consuelo. “Och 
dessutom grabbar.” (11) 
 
   “Små?” frågade jag. “Hur gamla är dom då?” 
(11) 
 
   “Tio och tolv”, sa Consuelo. (11) 
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   “Miguel is dus even oud als ik!” roep ik. (7) 
 
 
   “Jij bent een meisje,” zegt Consuelo. “Dat is 
anders.” (7) 
 
   Ik weet daar geen antwoord op dus ga ik maar 
door met boenen. Ik schuif mijn dweil onder het 
bed. “Hé, daar ligt iets,” zeg ik. (7) 
 
 
   “Laat maar liggen,” zegt Consuelo. “Dweil 
eromheen.” (7) 
 
   Maar ik heb het al naar voren geschoven. Het 
is een tijdschrift met blote meiden. Ik blader er 
nieuwsgierig doorheen. “Hallo!” roep ik. “Die 
heeft grote zeg!” (7) 
 

   “Miguel är alltså lika gammal som jag!” 
vrålade jag. (11) 
 
   “Men du är en flicka”, sa Consuelo. “Det är en 
annan sak.” (11) 
 
   Jag visste inte vad jag skulle svara på detta, så 
därför fortsatte jag att skura. Jag svängde in 
skurtrasan under sängen. “Va, det ligger något 
där”, sa jag. (11) 
 
   “Låt det ligga”, sa Consuelo. “Torka omkring 
det.” (11) 
 
   Men jag hade redan dragit fram det med 
trasan. Det var en tidning med nakna tjejer. 
Nyfiket bläddrade jag igenom den. “Kolla här!” 
sa jag högt. “Hon har väl stora tuttar, eller hur?” 
(11) 
 

 
 

BT2: Ik ben Polleke hoor! p. 14 - 17 
[uittreksel hoofdstuk 2] 
 
[…] 
   Ik vind dat Spiek genoeg heeft gemediteerd. 
“Spiek!” roep ik. “Weet jij iets wat rijmt op 
“eenzaamheid?” (14) 
 
 
   Pappa staat op en loopt naar me toe. “Jawel,” 
zegt hij. “Vooruit met de geit. Te veel vrije tijd. 
Asielbeleid. Ik ben m’n hoedje kwijt. Wil je nog 
meer?” (14) 
 
   “Heee!” roep ik. “Weet je niks beters? Moet je 
horen: (14) 
 
Ik zit hier in de eenzaamheid ∞ 
en ik ben mijn hoedje kwijt. ∞ (14) 
 
Vind je dat wat?” vraag ik. (15) 
 
   “IJzersterk,” zegt Spiek. “Maar ik vind ‘want 
ik ben mijn hoedje kwijt’, nog beter.” (15) 
 
 
   “Weet je wat leuk zou zijn?” zeg ik. “Als je me 
echt probeerde te helpen. Daar zijn vaders voor, 
wist je dat? Ik héb helemaal geen hoedje.” (15) 
 
 
   “Nee”, zegt Spiek. “Maar je zit hier ook niet in 
de eenzaamheid, want je vader is bij je.” 

DT2: Jag är Polleke ska du veta! p. 17 - 20 
[uittreksel hoofdstuk 2] 
 
[…] 
   Jag tyckte att Spiek hade mediterat tillräckligt 
mycket nu. “Spiek!” ropade jag. “Kan du 
komma på något som rimmar på “ensamhet”?” 
(17) 
 
   Pappa reste sig upp och kom bort till mig. 
“Javisst”, sa han. “Vad sägs om get. Smet och 
klet. Kommunalbudget. Tjock och fet. Vill du ha 
mera?” (17) 
 
   “Va!” skrek jag. “Kan du inte komma på något 
bättre? Vad tycker du om: (17) 
 
Jag sitter här i min ensamhet ∞ 
och känner mig tjock och fet. ∞ (17) 
 
Låter det vettigt?” frågade jag. (17) 
 
   “Häftigt”, svarar Spiek. “Men jag tycker 
bättre om “eftersom∞ jag känner mig tjock och 
fet.” (17) 
 
   “Vet du vad som vore ännu bättre?” sa jag. 
“Om du försökte hjälpa mig på riktigt. Det är ju 
sånt man har pappor till. Jag är väl inte tjock och 
fet.” (18) 
 
   “Nej”, sa Spiek. “Men du är ju inte ensam 
heller, för du har ju din pappa här.” (18) 
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   Spiek heeft gelijk. Daar heb ik even niet aan 
gedacht. (15) 
 
   “Maar daar weet ik wel iets op,” zegt Spiek. 
“Je schrijft gewoon: (15) 
 
Wij zitten in de eenzaamheid, ∞ 
want wij zijn ons hoedje kwijt ∞.” (15) 
 
Ik kan er niks aan doen. Ik schiet in de lach! 
Maar ik sla gauw een hand voor mijn mond en 
kijk naar opa’s graf. (15) 
 
   “Je mag best lachen hoor,” zegt Spiek. “Of 
denk je dat we de rest van ons leven nooit meer 
mogen lachen omdat opa dood is?” (15) 
 
   Nee, dat denk ik niet. Maar hier? Bij opa’s 
graf? Mag je hier lachen? Volgens mij hoort dat 
niet. (15) 
 
   “Opa vond het altijd fijn om je te horen 
lachen, toch?” vraagt Spiek. (15) 
 
   “Ja”, zeg ik. (15) 
 
   “Nou”, zegt Spiek. “Wat denk je? Zou hij het 
nou opeens niet meer fijn vinden?” (15) 
 
   “Nee,” zeg ik. Spiek heeft gelijk. Natuurlijk is 
opa geen andere opa geworden nu hij dood is. 
Hij kan me trouwens toch niet horen, want hij is 
dood. Volgens mij horen dode mensen niks. (16) 
 
 
   Ik weet opeens hoe het versje moet. (16) 
 
Ik zit hier in de eenzaamheid, ∞ 
want ik ben mijn opa kwijt, ∞ 
maar me vader helpt mij goed, ∞ 
terwijl hij zijn pappa missen moet. ∞ (16) 
 
“’t Is niet het beste gedicht dat je ooit hebt 
geschreven,” zegt Spiek. “Maar ik ben er blij 
mee.” (16) 
 
   Spiek is nogal kritisch moet je weten. (16) 
 
   “Ik weet iets voor je verjaardag”, zeg ik. (16) 
 
 
   “O ja?” vraagt Spiek. (16) 
 

 
   Spiek hade rätt. Jag tänkte inte på det. (18) 
 
 
   “Men då har jag en lösning”, sa Spiek. “Skriv 
så här: (18) 
 
Vi sitter här i vår ensamhet ∞ 
Eftersom vi känner oss tjock och fet ∞.” (18) 
 
Jag kunde inte rå för det, men jag började 
gapskratta. Fort slog jag ena handen för munnen 
och tittade på farfars grav. (18) 
 
   “Du får skratta hur mycket du vill”, sa Spiek. 
“Eller tror du att vi inte får skratta mera i hela 
livet bara för att farfar är död?” (18) 
 
   Nej, det trodde jag inte. Men här? Vid farfars 
grav? Får man skratta här? Jag tyckte inte det. 
(18) 
 
   ”Farfar tyckte väl om när du skrattade, eller 
hur?” frågar Spiek. (18) 
 
   ”Ja”, sa jag. (18) 
 
   ”Nå då så”, sa Spiek. ”Vad tror du? Skulle han 
nu plötsligt inte gilla ditt skratt?” (18) 
 
   ”Nej”, svarade jag. Spiek hade rätt. Farfar har 
naturligtvis inte blivit en annan farfar bara för att 
han är död. Förresten kan han inte höra mig nu 
när han är död. För jag tror inte att döda 
människor kan höra. (18) 
 
   Plötsligt visste jag hur dikten skulle vara. (18) 
 
Jag sitter här i min ensamhet, ∞ 
farfar är död, jag vet, ∞ 
men pappa är nära mej, ∞ 
och det tycker jag är okej. (19) ∞ 
 
”Det är inte den bästa dikt du skrivit”, sa Spiek. 
”Men den gör mig glad.” (19) 
 
 
   Spiek är mycket kritisk, ska du veta. (19) 
 
   ”Jag vet vad du ska få i födelsedagspresent”, 
sa jag. (19) 
   
 ”Jaså?” sa Spiek. (19) 
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   “Een hoedje,” zeg ik. “Dat zou je goed staan 
denk ik. Dan valt je kale kop minder op. En 
misschien staat het leuk bij je jurk.” (16) 
 
   Ik bedoel natuurlijk zijn gewaad uit Nepal, 
maar als hij zo nodig kritisch wil zijn, kan ik het 
ook. (16) 
 
We zitten allebei aan de waterkant. Spiek niet op 
zijn hurken, ik niet op mijn stoeltje, maar 
gewoon op onze kont. (17) 
 
   “Luister,” zegt Spiek. “Hoor je het water?” 
(17) 
 
   Ja, ik hoor het water. Het klotst tussen het riet. 
(17) 
 
   “Hoor je de wind?” (17) 
 
   Ja, de wind ritselt. (17) 
 
   “Hoor je de ruimte?” (17) 
 
   Ja, de ruimte zoemt. (17) 
 
   “Luister goed,” fluistert Spiek. “Luister. Hier 
horen we thuis. In het huis van het water, de 
wind en de ruimte is plaats voor iedereen. Ook 
voor de doden. In dit huis ben je opa niet kwijt. 
Hier komen we samen, de doden en de 
levenden.” (17) 
 
   Ik luister. Ik probeer te horen wat Spiek hoort. 
Ik hoor het water, de wind en de ruimte, maar 
opa ben ik nog steeds kwijt. (17) 
 
   “Stel je open,” zegt Spiek. “Vertrouw op je 
gevoel.” (17) 
 
   Ik schud mijn hoofd. Sommige woorden zijn 
wáár. Ander woorden zijn er voor de troost. Opa 
is voorgoed weg. Hij is misschien wel ergens, 
maar hij is niet bij mij. Want als hij er wel is, 
waarom zie ik hem dan niet? Het is niks voor 
opa om verstoppertje te spelen. (17) 
 
   “Op een dag,” zegt Spiek, “als je hebt leren 
luisteren, zul je zijn stem horen.” (17) 
 
   “Hou op Spiek,” zeg ik. (17) 
 
   “Hè? Watte?” Hij kijkt me verbaasd aan. (17) 
 
 

   ”En hatt”, sa jag. ”Det skulle passa dig. Då ser 
man inte din renrakade skalle. Och det passar 
kanske bra till din klänning.” (19) 
 
   Jag menade förstås hans långa klädedräkt från 
Nepal, men om han nu ska vara så där kritisk, så 
kan jag också vara det. (19) 
    
Vi satt båda två vid vattenbrynet. Spiek satt inte 
på huk, och inte på min stol, utan helt enkelt på 
sin ända. (19) 
 
   ”Lyssna”, sa Spiek. ”Hör du vattnet?” (19) 
 
 
   Ja, jag hörde vattnet. Det kluckade mellan 
vasstråna. (19) 
 
   ”Hör du vinden?” (19) 
   
 Ja, vinden rasslade. (20) 
 
   ”Hör du rymden?” (20) 
 
   Ja, rymden surrade. (20) 
 
   ”Lyssna ordentligt”, viskade Spiek. ”Lyssna. 
Här hör vi hemma. I det hus som är byggt av 
vatten, vind och rymd finns det plats för alla. 
Även för dom döda. Här finns också din farfar. 
Här får vi träffas, dom döda och dom levande.” 
(20) 
 
   Jag lyssnade. Jag försökte höra det som Spiek 
hörde. Jag hörde vattnet, vinden och rymden, 
men farfar fanns inte där. (20) 
 
   ”Öppna dina sinnen”, sa Spiek. ”Lita på din 
inre känsla.” (20) 
 
   Jag ruskade på huvudet. Vissa ord är rena 
sanningen, andra ord är bara till tröst. Farfar är 
borta för tid och evighet. Kanske att han finns 
någonstans, men inte hos mig. För om han finns 
här, varför ser jag honom inte? Varför skulle 
farfar leka kurragömma? (20) 
 
   ”En vacker dag”, sa Spiek, ”när du har lärt dig 
lyssna, kommer du att höra hans röst.” (20) 
 
   ”Lägg av nu, Spiek”, sa jag. (20) 
 
   ”Va? Vad säger du?” Han tittade förvånat på 
mig. (20) 
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“Dat je moet ophouwen,” zeg ik. Ik zie dat ik 
hem pijn doe, maar ik kan er niks aan doen. Hij 
moet ophouden. (17) 
 

 ”Att du ska lägga av med det där pratet”, sa jag. 
Jag såg att han tog illa vid sig, men vad kunde 
jag göra åt det? Han måste sluta. (20) 
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