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1 Inleiding 
Nederlandstalige auteurs geven hun dialogen vaak weer in dialect. Dat ze dit doen is niet 

alleen markant, maar is ook het resultaat van een lang en moeilijk afwegingsproces. De 

dialecten in Nederlandstalige werken hebben belangrijke functies die volgens de auteur niet 

door de standaardtaal kunnen worden vervuld. Kijk maar naar het Liers in Felix Timmermans' 

Pallieter en de manier waarop J.J. Voskuil het Amsterdams en het Nedersaksisch gebruikt in 

Het Bureau 1, Meneer Beerta. Die dialecten roepen niet alleen een bepaalde sfeer op, ze 

geven de personages ook meer diepte, en maken deel uit van de stijl van de auteur. Bovendien 

geven ze het verhaal een sociale dimensie. Aangezien een doeltaal, meer, minder of andere 

dialecten kan hebben dan de brontaal (maar uiteraard nooit dezelfde), moet de vertaler (vaak 

in samenspraak met de uitgever en de auteur) in de regel belangrijke taalknopen doorhakken. 

Het doel van deze masterscriptie is een aantal factoren achter de vertalers keuze na te gaan 

door: 1) de functies van dialecten en vertaalstrategieën te bestuderen in de twee bronteksten: 

Het Bureau 1, Meneer Beerta en Pallieter, 2) de vertaalstrategieën in mijn eigen vertalingen 

in het Noors van deze werken te onderzoeken en 3) de effecten van deze Noorse vertalingen 

empirisch te toetsen bij lezers. 

De onderzoeksvraag is de volgende: 

Bestaat er een vertaalnorm voor hoe men Nederlandse dialecten in het Noors vertaalt en zijn 

er andere factoren die de vertalers keuze kunnen beïnvloeden? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, heb ik deelvragen opgesteld. 

1. Welke functies hebben de dialecten in de bron- en doeltekst, welke vertaalstrategieën 
zijn gebruikt? 

2. Hoe kan men de verschillen in functie en vertaalstrategie tussen de bronteksten en de 

lezersreacties verklaren aan de hand van Bourdieus term habitus en Tourys theorie 

over de “doelfunctie” (functie in de doelcultuur)?  

3. Hoe vertaalt men Nederlandse dialecten volgens de Noorse vertaalnorm? 

In hoofdstuk 1 ga ik in op de achtergrond van de dialecten en de bronteksten. In hoofdstuk 2 

ga ik in op de theorie en in hoofdstuk 3 bespreek ik de methode. De rest van mijn 

masterscriptie is uit drie delen opgebouwd om de onderzoeksvragen te beantwoorden: een 
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analyse van de boeken, een vertaalanalyse en een enquête. In het eerste analysedeel analyseer 

ik de twee bronteksten, om na te gaan op welke manier de auteur het dialect heeft 

weergegeven (de vertaalstrategie van het dialect binnen de brontekst) en om te onderzoeken 

welke rol het dialect in het boek speelt (de functie). Omdat deze vertaalstrategieën en functies 

in de normen van de broncultuur zijn verankerd, kunnen ze volgens de ongeschreven wetten 

(normen) van de doelcultuur zijn of hiertegen ingaan. Volgens de theorie van Toury behoudt 

de vertaler de functies en vertaalstrategieën die in lijn zijn met de normen van de doelcultuur 

en verwijdert hij/zij wat tegen deze normen ingaat. Daarom kunnen de vertaalstrategieën en 

functies van de auteur de vertaalnormen van de doelcultuur belichten. 

In het tweede deel vergelijk ik daarom vijf door mij uitgekozen en vertaalde fragmenten uit de 

twee boeken met de vertaalstrategieën en de functies van de brontekst. Door de bronteksten 

zelf te vertalen kan ik enerzijds een beter inzicht krijgen in hoe men volgens de Noorse 

vertaalnorm vertaalt en heb ik anderzijds de mogelijkheid om zelf te kiezen welke 

vertaalstrategieën ik in de enquête wil toetsen. Aan het eind van dit deel zullen de verschillen 

tussen de bronteksten en de vertalingen worden besproken met betrekking tot welk doel de 

vertalingen zijn gemaakt voor hun doelfunctie en de vertaalnorm.  

Dezelfde vertalingen zijn daarna in een enquête gebruikt om de beoordelingen van lezers op 

deze strategieën en functies te bestuderen. De lezers zijn door hun ervaringen (habitus) 

“geprogrammeerd” om de normen te volgen. Daarom worden de lezersreacties in het derde en 

laatste deel geanalyseerd om de Noorse vertaalnorm te belichten. Ten slotte wordt deze 

masterscriptie afgerond met een korte vergelijking van de resultaten van de analyse en de 

lezersreacties in een poging om de verschillen te kunnen verklaren. 
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1.1 Achtergrond 

1.1.1 Dialecten 

Dialecten in Nederland en België 

Een dialect is een taalvariant die in een bepaald deel van een taalgebied wordt gesproken. Het 

is meestal gebonden aan een structureel verwante standaardtaal en wordt vooral voor 

mondelinge communicatie gebruikt (Hinskens et Taeldeman 2013:4). Binnen het Nederlandse 

taalgebied onderscheidt men zes dialectgebieden: het zuidwesterse (met het Frans- en het 

West-Vlaams en het Zeeuws), het Oost-Vlaamse, het Brabantse, het Limburgse, het 

noordwesterse (het Hollands en het Utrechts) en het Nedersaksische (ibid:2013:138-139). 

Het proces om dialecten in een standaardtaal te verenigen begon in de 16e eeuw. Dit 

standaardisatieproces was eerst begonnen in België, maar na de val van Antwerpen werd het 

werk in Nederland voortgezet. Om de staat van de Nederlandse dialecten vandaag te begrijpen 

moeten we daarom met de geschiedenis van de noordelijke dialecten beginnen. In Nederland 

werd voor de standaardisatie van het Hollands slechts in het Latijn en in dialecten geschreven. 

Maar met de onafhankelijkheid van Spanje aan het einde van de 16e eeuw groeide de 

belangstelling voor de volkstaal in de nieuwe republiek. Spellingsregels en grammatica 

werden gediscuteerd in hoge kringen en in 1637 verscheen de eerste directe vertaling van de 

Bijbel in het Nederlands, de Statenbijbel. Omdat het in een “algemeen begrijpelijk 

Nederlands” was geschreven heeft deze vertaling een grote invloed op de verdere 

standaardisatie van het Nederlands gehad. In hoge kringen bleef men voortdurend aan de 

standaardisatie werken en in de 18e eeuw focuste men vooral op de grammatica en de 

spelling. Toen draaide het debat vooral om hoe dicht bij de spreektaal de standaardtaal moest 

liggen (ibid:90-91). Pas tijdens de Verlichting in de 19e eeuw en met de opkomst van de 

algemene scholen kreeg Nederland een nationale standaardtaal. Alle kinderen van het rijk 

moesten nu de nationale taal op school leren. Daan ziet de nadruk die werd gelegd op het 

leren van de standaardtaal als een gevolg van een groeiend taalnationalisme. De natie werd 

toen gedefinieerd als de taalgemeenschap en de taal moest de Nederlandse natie verenigen 

(Daan 1992:154). Aan het einde van de 19e eeuw werd ook de standaardisatie van de 

uitspraak voltooid (Hinskens & Taeldeman 2013:91). Omdat de standaarduitspraak als de 

enige “goede” werd gezien, werden de dialecten gezien als verknoeide versies ervan. Daarom 
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werden boeren als onbeleefd en dom gezien als ze tegen stedelingen in dialect spraken (Daan 

1992:152). 

Tot in de laatste decennia van de 20e eeuw werden dialectsprekers op de arbeidsmarkt 

gediscrimineerd. Ze kregen de baan niet omdat ze “onbeschaafd” of “onbegrijpelijk” spraken. 

Om hun kinderen een betere toekomst te geven, leerden veel Nederlandse dialectsprekers hun 

kinderen het Algemeen Nederlands (AN) (Menheere 1988).1  

Toen het eerste deel van Het Bureau verscheen in 1995, begonnen Nederlanders die met trots 

een dialect spraken een gemarginaliseerde groep te worden. Volgens Goeman en 

Jongenburger (2006:36) sprak in 1998 52% van de Nederlanders soms een dialect, maar 

slechts 22% sprak soms een dialect tegen vreemden op straat. In de jaren 90 kwam toch een 

hernieuwde belangstelling voor dialecten op. Regionale muziekgroepen die in hun dialect 

zongen werden landelijk bekend, sommige politici mochten met een accent praten (Daan 

1992:159) en het Limburgs en het Nedersaksisch kregen herkenning als Europese streektalen 

(European Charter of Regional or Minority Languages 2014 en Council of Europe. Treaty 

Office 2014). Ondanks deze belangstelling spreken vandaag de dag steeds minder 

Nederlanders een dialect. 

De geschiedenis van de zuidelijke dialecten is heel anders verlopen. De standaardisatie die in 

België was begonnen kwam tot stilstand nadat België onder Spaans bewind kwam in 1585 

(Hinskens & Taeldeman 2013:89). Het Frans werd de administratieve taal en toen het land 

later onder Frans bewind kwam, begon ook de gegoede burgerij Frans te spreken. De 

Nederlandse dialecten werden alleen door de massa bestaande uit werklui en boeren 

gesproken (ibid:93). Deze verfransing van de Vlaamse samenleving werd nog sterker toen 

België zelfstandig werd in 1830. Als een gevolg van de verfransing groeide in de jaren voor 

de Grote Oorlog een Vlaamse (taal)beweging, die tegen de verfransing van België vocht. 

Sommige van deze zogenaamde Flaminganten wilden de Noord-Nederlandse standaardtaal 

gebruiken en andere wilden op basis van Vlaamse dialecten een nieuwe standaardtaal maken 

(ibid:95). Bij deze laatste groep hoorde de auteur van Pallieter, Felix Timmermans. Deze 

beweging vond geen steun bij de massa van het volk (Vanacker 1991 geciteerd in Durnez 

2000:216) en uiteindelijk werd besloten om voor de noordelijke standaardtaal te vechten. 

Honderd jaar na de Belgische zelfstandigheid kreeg het Nederlands uiteindelijk in 1930 

1 A. Menheere deed in 1988 een kwalitatief onderzoek in de Zeeuwse gemeente Bosselse naar Zeeuwstalige 
ouders en hun houding tegenover het Zeeuws. Veel van de respondenten gaven toe dat ze tegen de kinderen AN 
praatten om ze een betere toekomst te geven. 
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erkenning als officiële taal in België. De Belgische taalstrijd heeft geleid tot een splitsing van 

het land in drie min of meer zelfstandige taalgemeenschapen en regio’s (Hinskens & 

Taeldeman 2013:96). Wat betreft de dialecten zien we vandaag de dag twee gerelateerde 

tendensen in Vlaanderen. Enerzijds spreekt 80% van de Vlamingen liever standaard met een 

accent (een zogenaamde “tussentaal”) dan zuiver AN. Dit komt vooral omdat men in 

Vlaanderen het AN als iets vreemds en Hollands ziet (Radio 1:2013, Hinskens & Taeldeman 

2013:98). Anderzijds worden de verschillen tussen de dialecten kleiner; ze nivelleren 

(Vandekerckhove:2009). 

Noorse dialecten 

Het Noors heeft twee officiële standaardspellingen (het Bokmål en het Nynorsk), geen 

officiële uitspraak (Helleland et Papazien 2005:29) en men onderscheidt vier hoofddialecten: 

het Oost-Noors, het Trønders, het West-Noors en het Noord-Noors (Hanssen 2010:118). De 

standaardisatie van het Noors kwam tot stand aan het einde van 19e eeuw als gevolg van een 

stijgende nationale bewustwording. Rudvin (1999) ziet de standaardisatie van het Noors in 

verbinding met de Noorse onafhankelijkheidsstrijd tegen Denemarken. Na 300 jaar Deense 

politieke, culturele en linguïstische overheersing wilde de Noren hun zelfstandigheid “terug”. 

Het idee dat Noorwegen en de Noren voor de unie een zelfstandige en verzamelde natie met 

een eigen taal waren geweest, werd gebruikt om de zelfstandigheidsstrijd te rechtvaardigen. 

Zoals in Nederland werd de taalgemeenschap als definitie van de natiestaat gekozen, maar 

zoals in België ging de strijd over (linguïstische) zelfstandigheid. Toch bestond er op dat 

moment geen unificerende Noorse standaardtaal. Als onderdeel van de opbouw van de jonge 

natie begon men daarom een nieuwe Noorse schrijftaal te maken (Sjekkeland 2010:20). Een 

groep wilde de nieuwe standaard op het Noors-Deens baseren terwijl een andere groep het uit 

de Noorse dialecten wilde opbouwen (Helleland et Papazian 2005:29, Sjekkeland 2010:22-4). 

Het Noorse taaldebat was bij tijd en wijle verhit en eindigde in de eerste helft van de 20e 

eeuw met een compromis: één taal, twee standaarden en veel alternatieve spellingswijzen. 

Ofschoon men twee standaarden had gemaakt, ging men gewoon door met het spreken van 

dialect en het Noors-Deens zoals onder de Deense overheersing. 

Zelfs heden ten dage bestaat er geen uitspraaknorm van het Noors en de dialecten hebben een 

bijzondere status in de Noorse samenleving. Dialecten kunnen bijvoorbeeld vrij worden 
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gebruikt op televisie en radio2 en volgens de Wet van onderwijs §2-5 (1998) moeten de 

leerkracht en de school het dialect van de leerlingen respecteren (Guttu 1991:242, 

Skjekkeland 2010:25-6). Verder ziet men dat hetzelfde nivelleringsproces plaatsvindt als in 

België. De Noorse dialecten veranderen in regiolecten (Helleland et Papazian 2005:142). 

Dialect en literair dialect 

Taal is primair mondeling en het schrijven ervan is secundair. Het opschrijven van een taal is 

een gereedschap om de gesproken taal en kennis te bewaren of door te geven (Ong 

1981/2012:80-100). Daarom is het verstandig om even bij de spreektalige aard van de 

geschreven taal stil te staan. Er bestaat geen duidelijke grens tussen taal, dialect en 

standaardtaal en daarom gebruikt men liever de neutrale term “variant” voor alle varianten 

van talen en dialecten, waaronder ook de standaardtaal (Chambers & Trudgill 1998:5). Een 

dialect wordt, zoals we zagen, gedefinieerd als een (spreektalige) taalvariant die aan een 

geografisch gebied en een standaardtaal is verbonden. Deze masterscriptie gaat er zoals 

Chambers & Trudgill (1998:3) van uit dat iedereen minstens een dialect of variant van een 

taal spreekt. Maar in tegenstelling tot andere dialecten kent de standaardtaal een lange traditie 

als geschreven taal en het heeft daardoor een uitgebreid woordenschat (Ong 1981/2012:8, 

105-107). De standaardtaal krijgt zijn speciale status doordat deze boven de andere varianten 

wordt verheven. Ze krijgt spellingsregels en een grammatica en wordt op scholen geleerd. 

Ten slotte wordt de standaardtaal de richtlijn voor alle andere varianten van de taal die als 

“niet-standaard” en minder “beschaafd” worden gezien. Dit kan tot de uiterste consequentie 

leiden dat sprekers van andere varianten als “dom” of sociaal mislukt worden gezien, maar 

ook dat het spreken van een dialect sociale mobiliteit belemmert (Wiley en Lukes geciteerd in 

Bayley et al. 2013:530). 

Het dialect dat we in de literatuur vinden lijkt op echte dialecten omdat het van de standaard 

afwijkt, maar het is geen dialect in de zin van gesproken taal of een nauwkeurige fonetische 

transcriptie ervan. Deze dialecten zijn door de auteur in literaire of fictieve dialecten 

“vertaald” zodat ze in het werk passen. Men kan dus spreken over vertaalstrategieën voor 

dialect in de literatuur. Sumner Ives (1950:138) benadrukt de artistieke aard van een literair 

werk: “the author is an artist, not a linguist or a sociologist, and his purpose is literary rather 

2 Sinds 2007 mogen ook de verslaggevers van NRK (de nationale omroep van Noorwegen) in sommige gevallen 
hun dialect spreken (NRK 2007:§1.1 en 1.2). Voordien (1981) moesten de verslaggevers altijd hun dialect aan 
een van de twee officiële standaarden aanpassen (Guttu 1991:254-255). 
6 
 

                                                 



than scientific.” Verder valt het fictieve dialectgebruik onder Gregory's “written to be read as 

if heard” wat betekent dat de dialogen zijn geschreven alsof ze waren gesproken, maar zonder 

de kenmerken die typerend zijn voor gesproken taal. Met het oog op de tekst betekent dat dat 

herhalingen, afgebroken zinnen, aarzelingen en ambiguïteiten zijn weggenomen. Bovendien 

worden stukjes gesproken taal in de tekst direct of indirect geïntroduceerd met “zei hij”, “zij 

schreeuwde” en dergelijke (Gregory 1966:193). Om het gewenste effect te creëren moet de 

auteur de dialectkenmerken3 kiezen die volgens hem het beste effect geven (Krapp 1926:523). 

Met andere woorden bestaat het literaire dialect uit kenmerken die door de auteur zijn 

gekozen om (tijdens het lezen) het effect van een dialect of spreektaal bij de lezer te 

bewerkstelligen. 

De selectie van kenmerken is een evenwichtsoefening voor de auteur met enerzijds kans op 

een te gedetailleerde weergave die de lezers niet begrijpen en anderzijds een weergave met zo 

algemene kenmerken dat de lezers het dialect niet herkennen (Dimitrova 2004:123). Dit 

selectieproces heeft veel gemeen met het vertalen van dialecten en we kunnen zien dat 

hiervoor verschillende “vertaalstrategieën” bestaan. Volgens Dimitriva kunnen we drie 

niveaus van vertaalstrategieën onderscheiden: het fonologische/orthografische (geluiden en 

spelling), het morfosyntactische (flexie) en het syntactische (woordvolgorde) niveau 

(Dimitrova 2004:123). In het Engels wordt daarnaast een onderscheid tussen orthografisch 

literair dialect en het zogenaamde eye-dialect gemaakt. Eye-dialect is een techniek die 

gebruikmaakt van een alternatieve spelling om een illusie van verschil in uitspraak te tonen, 

hoewel de uitspraak van het woord hetzelfde blijft (cf. biezonder/ bijzonder) (Krapp 

1926:523). 

1.1.2 De bronteksten 

Het Nederlandse taalgebied kent een lange traditie van literatuur die geheel (dialectliteratuur) 

of gedeeltelijk (streekliteratuur/heimatliteratuur) in dialect is geschreven (Bork et al. 2012a en 

b). Toch bestaat er slechts een handvol auteurs die buiten hun streek een publiek bereikt en 

een algemene populariteit geniet. Omdat het materiaal voor het merendeel van deze boeken 

beperkt is, zijn er twee boeken voor dit onderzoek gekozen die in België en Nederland 

geroemd zijn: Het Bureau 1, Meneer Beerta door de Nederlander J.J. Voskuil (1996) en 

Pallieter door de Vlaming Felix Timmermans (1916). Deze boeken zijn bovendien gekozen 

3 In deze masterscriptie zou ik het begrip “dialectkenmerk” (uit “linguistic feature”) als een verzamelterm voor 
eye-dialect, dialectgeluiden, woorden, syntaxis en uitdrukkingen gebruiken. 
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omdat ze kenmerken hebben die ze gemakkelijk in een literaire periode plaatsen: Pallieter 

wordt beschouwen als een typische Vlaamse streekroman (Bork et al. 2012a) en Het Bureau 

1, Meneer Beerta is een goede representant voor de moderne realistische romancyclus in 

Nederland. 

Deze boeken zijn nog niet vertaald naar het Noors. Pallieter is al vertaald naar het Zweeds 

(1925) en het Deens (1936) en een aantal andere werken van Timmermans is al vertaald in het 

Noors, zoals Pieter Bruegel, Driekoningentryptiek en De familie Hernat (Claes 1993:95). Een 

Noorse vertaling van dit boek zou de Noorse Timmermanscollectie vervolledigen, maar zou 

als boek met een optimistische en positieve levensvisie ook kunnen functioneren als een 

vernieuwing in een tijd gedomineerd door misdaadboeken en realistische romans. 

Daarentegen zou een Noorse vertaling van Het Bureau een goede aanvulling op de al 

bestaande en populaire Noorse moderne realistische romans en auteurs kunnen zijn. Noorse 

auteurs, zoals onder andere Karl O. Knausgård en Erlend Loe, baseren hun boeken op hun 

eigen leven, maar de combinatie van herkenbare personages en het specifieke realisme van 

Voskuil maakt het boek toch ook in een Noorse context uniek. 

Wat van belang is in een descriptief vertaalperspectief is wat de vertaler kiest om te bewaren 

en wat hij/zij kiest om te veranderen, ongeacht welk boek hij/zij vertaalt. Het is daarom 

belangrijk om twee verschillende boeken te kiezen (o.a) om enerzijds te kunnen toetsen of er 

ondanks deze verschillen toch gelijkenissen in het gebruik van dialect zijn. Door hun keuze 

om het dialect weer te geven is duidelijk dat beide auteurs iets meer willen bereiken door hun 

dialectgebruik, dan het boek een couleur locale geven. Ten eerste heeft het dialectgebruik in 

Pallieter talrijke wijzigingen overleefd en ten tweede is het dialect een van de details 

waarvoor Voskuil in zijn boek heeft gekozen om weer te geven. Anderzijds kunnen deze twee 

boeken samen iets over de geldigheid van de vertaalnormen kunnen zeggen. Omdat ze 

gemakkelijk in een literaire periode te plaatsen zijn (streekliteratuur en modern realisme) 

kunnen we toetsen of er normverschillen zijn voor een dialectvertaling van moderne 

realistische boeken enerzijds en streekliteratuur anderzijds. Op die manier kunnen we toetsen 

of een vertaalnorm is beperkt tot een bepaalde literaire periode, een bepaald land van 

herkomst of een specifieke stijl of dat deze algemeen geldend is. 
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Het Bureau 1, Meneer Beerta  

Het Bureau 1, Meneer Beerta is het eerste deel uit de zevendelige autobiografische 

romancyclus Het Bureau door de Nederlandse auteur J.J. Voskuil. Toen Het Bureau 

verscheen sprak men van een Voskuilmania in Nederland. Het boek was een enorm succes en 

de delen waren in het jaar 2000 meer dan 300.000 keer over de toonbank gegaan (Debruyne 

2007:6, 22, Peters 2000:7-8). Er werd een hoorspel gemaakt dat erop gebaseerd was (NTR 

2014) en het boek kreeg vrij snel een plaats in de Canon van de Nederlandse letterkunde 

(Stipriaan 2002). Ondanks zijn populariteit in Nederland, heeft het boek nooit een publiek 

buiten 's lands grenzen kunnen bereiken. 

Het Bureau 1, Meneer Beerta (hierna afgekort tot Het Bureau) gaat over het dagelijkse leven 

op een wetenschappelijk bureau in Amsterdam in de jaren tussen 1957 en 1965. Als we de 

grote lijnen van het verhaal volgen, begint het verhaal als de hoofdpersonage Maarten Koning 

en zijn vrouw Nicolien op bezoek zijn bij Anton P. Beerta, een oude kennis van Maarten. 

Beerta heeft een vacature openstaan voor wetenschappelijk ambtenaar op zijn bureau voor 

Nederlandse taal-, volks- en naamkunde en vraagt Maarten of hij daar wil komen werken. 

Hoewel het hem niet zint en zijn vrouw er grote bezwaren tegen heeft, neemt Maarten de baan 

aan en begint te werken op de afdeling Volkskunde. Hier moet hij de commentaren voor de 

kaarten van de Atlas voor Volkscultuur verzorgen. Dit blijkt een onmogelijke taak te zijn, ten 

eerste omdat de kaarten onvolledige zijn en ten tweede omdat hij (op één kaart na) geen 

cultuurgrenzen kan vinden. In overleg met de Vlaamse redactie wordt uiteindelijk besloten 

dat de eerste aflevering van de Atlas zonder commentaren in de pers moet gaan. Tegelijkertijd 

wordt Maarten tegen zijn zin opgenomen in de redactie voor de Atlas en moet een aantal 

vergaderingen en congressen in binnen- en buitenland bijwonen. Bovendien wordt hem aan 

het eind van het boek gevraagd om Beerta als directeur op te volgen, wat hij weigert. 

Dat Maarten zijn werk met tegenzin doet, dat hij het liefst niet in commissies en de redactie 

zit en geen directeur wil worden, valt door zijn idealisme te verklaren. Hij haat mensen die de 

zin van het leven, macht en status aan wetenschap verlenen. Zelf gelooft hij enerzijds niet in 

de eigenwaarde van de wetenschap, die hij als de verheven hobby van de kleine elite ziet. 

Anderzijds vindt hij dat de wetenschap gemaakt is om overbodige intellectuelen bezig te 

houden:  
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“Het is toch idioot dat tien mensen, waarvan de helft tegen een riant salaris, de hobbies van 

Beerta onderhouden? Net alsof je met zijn tienen voor een ander postzegels verzamelt. Ik zie 

het verschil niet. Behalve dan dat je daar niet voor betaald zou worden.” (Voskuil 1996:333). 

Deze stelling is leidend totdat hij problemen krijgt omdat hij zijn baan tegenover zichzelf en 

zijn vrouw moet zien te verdedigen. Het wordt niet beter als de meningsverschillen met zijn 

collega's ervoor zorgen dat hij zich eenzaam en slecht op zijn gemak voelt. Omdat hij niet met 

mensen kan omgaan wordt de gespannen situatie nog erger, wat soms in een uitbarsting 

eindigt. Ten slotte voelt hij zich rot en diep ongelukkig en daarom zoekt hij begrip bij zijn 

vrouw, vrienden en collega's. Maar van Nicolien krijgt hij alleen een slecht geweten en bij 

zijn vrienden en collega's vindt hij alleen tijdelijk begrip en hij beseft dat vriendschap zonder 

bijbedoelingen niet bestaat. Uiteindelijk vindt hij een soort verbondenheid bij mensen buiten 

de academische wereld, die hij om hun “eenvoudige” leven romantiseert. Ondanks de 

problemen en kwellingen die zijn baan met zich meebrengt, neemt hij geen ontslag. Ten 

eerste omdat hij dat als een vlucht van de problemen ziet: “[v]luchten moet je nooit!” 

(ibid:179) “omdat het geen zin heeft. Je maakt het alleen maar erger.” (ibid:192)4. Ten tweede 

hij heeft volgens zichzelf geen keuze en als hij van twee kwaden de minste moet kiezen, blijft 

hij op het bureau. Ten slotte voelt hij volgens Voskuil (Heymans 2000:41) een loyaliteit 

tegenover zijn baas. Dit loyalteitsgevoel plakt hem vast aan zijn baan. 

Het Bureau kent een sterke beïnvloeding door de moderne realistische roman en in het 

bijzonder door het tijdschrift Forum (Debruyne 2006, Heymans 2000 en Peters 2000). De 

auteurs die hieraan waren verbonden vonden dat de auteur het boek als en soort rekenschap 

over het eigen leven moest schrijven (Debruyne 2006:80). De auteur zou over zijn eigen 

problemen en leven moeten schrijven alsof hij aan een groep vrienden schreef (“the happy 

few” Heymans 2000:59). Het afleggen van een rekenschap herkennen we in het boek van 

Voskuil, waar hij over zijn eigen verleden op een soortgelijk bureau schrijft. Hij doet dat, 

zoals hij zelf zegt (Heymans 2000:124), op een manier die aan een behavioristische analyse 

doet denken. Om de conflicten in zijn eigen verleden beter te kunnen begrijpen heeft de 

auteur de gebeurtenissen, zijn collega's en zijn eigen handelingen tot in detail beschreven. In 

het boek moeten de handelingen, zoals in een behavioristische analyse, iets over het probleem 

van de hoofdpersonage zeggen. Het idee is dat de handelingen van de hoofdpersonage direct 

4 In gesprek met zijn collega en later goede vriend Frans Veen, die van het bureau wil vluchten en later ontslag 
neemt. 
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aan zijn onbewuste zijn verbonden en daarom zeggen deze meer dan de woorden en 

gedachten van Maarten.  

In dit licht moeten we ook het gebruik van het dialect zien. Voskuil kon niet alle details uit 

het verleden opschrijven en heeft daarom gekozen voor die details die hij belangrijk vond, 

onder andere het dialect van de personages. Het is daarom aannemelijk om te denken dat het 

dialect in het boek een of meer functies heeft. Hoewel er niet erg veel in dialect wordt 

gesproken in Het Bureau, als we het grote formaat van het boek in beschouwing nemen, zijn 

de fragmenten waarin in dialect wordt gesproken vrij lang voor een boek dat niet als een 

streekroman wordt beschouwd. Bovendien heeft de auteur in dit eerste deel meer dialect 

gebruikt dan in de andere delen van de romancyclus. 

Pallieter 

Pallieter wordt door velen als het hoofdwerk van de Vlaamse auteur Felix Timmermans 

gezien. Het verscheen eerst in de periode 1912-1914 als feuilleton in het Nederlandse 

tijdschrift De Nieuwe Gids (Durnez 2000:80, Keersmaekers:42, 212). Twee jaar later 

verscheen het boek in Nederland bij een Amsterdamse uitgeverij (Keersmaekers:213-6). 

Vanwege de oorlogsomstandigheden kreeg het boek eerst in Engelse en Duitse kranten lof 

toegezwaaid voordat het uiteindelijk in mei 1917 België bereikt (Vercammen 1966:103-7). 

Nadat Pallieter op Belgische grond was verschenen, werd het een enorm succes en Vlaams 

gemeengoed. Toch werd het boek in 1920 door de Rooms-katholieke Kerk verboden in 

Nederland. Hoewel het niet in de index van Acta Apostolicae Sedis werd opgenomen, werd 

Timmermans door het religieuze verbod tegen het lezen van Pallieter gedwongen om 

sommige passages en uitdrukkingen te “zuiveren”, vooral de beruchte badscène in het 

hoofdstuk “Een aangename verrassing” (Vercammen:1966, Durnez 2000:284-295). De 

Nederlandse verbood ondanks heeft men in Vlaanderen o.a. een zijn alles van cafés, 

poppentheaters, stichtingen en disputen ernaar vernoemd. Bovendien is het boek in twaalf 

talen vertaald (drie keer in het Duits) (Nederlands Letterenfonds 2014). Ondanks de invloed 

en status van Pallieter staat het boek niet in de Canon en wordt het niet langer door iedereen 

gelezen. 

In Pallieter ontmoeten we de gelijknamige Lierse molenaar, boer en imker die samen met zijn 

dienstvrouw Charlot in zijn boerderij de Reynaert op de oever van de Nethe woont. Het 

verhaal begint op de dag dat de lente ten volle naar het Netheland komt. Op deze eerste dag 
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schrijft Charlot een brief aan haar nonkel Hanrie en nodigt haar hele familie en haar petekind 

Marieke uit om mee te gaan naar de kermis. Op de kermis ontmoeten Pallieter en Marieke 

elkaar voor de eerste keer en Pallieter is op het eerste gezicht smoorverliefd. De dagen na de 

kermis kan hij Marieke niet uit zijn hoofd krijgen en hij vraagt daarom Charlot om aan 

Marieke te schrijven en haar op de Reynaert uit te nodigen. Tot Pallieters geluk blijft Marieke 

drie dagen op de Reynaert en op de derde dag vraagt hij haar ten huwelijk. Marieke zegt 

meteen “ja” en haar ouders vinden het ook goed. Het huwelijk vindt over vier weken plaats, 

maar Pallieter kan niet wachten totdat hij Marieke opnieuw ziet. Daarom rijdt hij te paard naar 

Mariekes woonplaats waar hij haar badend in de rivier ontmoet. Als de trouwdag nadert 

vullen Pallieter en Charlot een tjalk vol fruit en Pallieter en Palliers vriend Fransoo varen naar 

Mariekes woonplaats waar het huwelijksfeest wordt gehouden. Als de gasten van het goede 

eten genieten vlucht het pasgetrouwde echtpaar naar de tjalk en vaart terug naar de Reynaert. 

Na een mislukte poging om vuurhout te kopen, krijgt Pallieter te horen dat Marieke zwanger 

is en samen met de pastoor vieren ze het goede nieuws met goed eten en gedichten. Met de 

lente weer terug in het Netheland, wordt een drieling op de Reynaert geboren. Maar de 

vreugde is kort omdat er dwars door hun tuin treinrails zullen worden aangelegd en de Nethe 

gekanaliseerd zal worden. Daarom vertrekt het hele gezin de wereld in.  

De rest van het boek is gewijd aan talloze beschrijvingen van de natuur rond de Nethe, 

feesten, gedachten, sferen, dromen, gevoelens en kermissen, kortom alles wat Pallieter ziet en 

voelt. Als hij niet met zijn vriend en kunstenaar Fransoo ergens zit te praten of drinken of in 

zijn eentje een wandeling door de bossen en velden maakt, doet hij wat licht werk in zijn tuin 

of hij zit met de liefde van zijn leven, Marieke, te dromen. Voor Timmermans was “[…] 

Pallieter niks anders dan een verlangen”, “Dit figuur wierd de bemiddelaar van mijn gevoelen 

en de natuur, het figuur van mijn verlangen” (geciteerd in Keersmaekers 1999:53). In het 

verhaal kwamen dus de dromen en verlangens van de auteur tot uiting. In dat opzicht kent het 

boek een duidelijke invloed van de Tachtigers waar de slagzin “L'art pour l'art” alom 

aanwezig was. Ten eerste omdat de kunst, de muziek, de regen, de natuur, de liefde, het eten 

en wat dan ook enkel en alleen bestaan om door Pallieter te worden genoten. Ten tweede is de 

boodschap van het boek duidelijk: het leven is vol plezier en te kort om over alles te blijven 

zeiken en zeuren; “melk den dag!” (ibid:138). 

Het boek is ook geïnspireerd door de streekliteratuur. Dit zien we enerzijds doordat het 

Pallieterland een voorbeeldig paradijs is waar het regent maar de Nethe nooit over haar oevers 
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stroomt en waar het sneeuwt maar nooit vriezend koud is. Gemaakt door stedelingen voor 

stedelingen, is het boek gekenmerkt door een gebrek aan praktijkkennis. Anderzijds is het 

gekenmerkt door een romantisch verlangen naar wat men zag als een eenvoudig leven op het 

platteland. De industrialisatie en verstedelijking van de samenleving maakten dat de 

stedelingen droomden over een leven zonder de moderne zorgen en waar men van het land en 

in harmonie met de natuur leefde (Bork et al. 2012a). Pallieter is daarom op het eerste gezicht 

een boer zoals hij door de streekliteratuur en romantici wordt gezien, met zijn eenvoudige 

leven dat afgesneden van alles moderns is. Toch wijkt het boek door Pallieters belangstelling 

voor internationale muziek, vliegtuigen en een subtiele kritiek op het praktiseren van het 

christendom af van de typische streekroman. 

Pallieter is niet in één dag geschreven. Het boek is volgens August Keersmaekers (1999) door 

een lang proces met veel herschrijvingen tot stand gekomen. In dit proces werden aan de ene 

kant passages uitgebreid tot zelfstandige hoofdstukken terwijl andere hoofdstukken werden 

verminderd tot een paar zinnen (1999:97-112). In deze veranderende inhoud lijkt het 

dialectgebruik constant te zijn. Hoewel er door Timmermans vriend en “kopiist” Gustaf Van 

der Hallen5 en hemzelf voortdurend aan gesleuteld werd (Keersmaekers 1999:170, 172, 239) 

is het in het proces niet verdwenen, maar juist verbeterd. Daarom kunnen we aannemen dat 

het dialect voor Timmermans van belang is geweest en dat het een of meer functies in het 

boek vervult. Pallieter was Timmermans’ debuutroman en in zijn later verschenen werken 

heeft hij minder gebruikgemaakt van dialect (Claes 1993:83). 

 

5 Van der Hallen heeft de eerste helft van het boek voor Timmermans overgeschreven omdat Timmermans’ 
geschrift volgens hem veel te wensen overlaat (Keersmaekers 1999:83, 289-90). 
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2 Theorie 
De vertaling en de brontekst zijn producten van heersende culturele en talige normen. Daarom 

wordt de thematiek in deze masterscriptie binnen het theoretische kader van de beschrijvende 

of descriptieve vertaalwetenschap (voortaan met DTS aangeduid, voluit “Descriptive 

Translation Studies”) bestudeerd. Deze scriptie zal met andere woorden een descriptief licht 

werpen op 1) de literaire “vertaalstrategieën” voor dialecten in Het Bureau en Pallieter door 

Voskuil en Timmermans 2) mijn Noorse vertalingen van enkele fragmenten en 3) 

lezersreacties op mijn vertalingen. 

2.1 DTS: Vóór en na 
Hoewel de vertaalwetenschap een vrij jonge discipline is, kent ze een traditie van onderzoek 

naar literaire dialecten in vertalingen. Van de jaren 50 tot op heden zijn een reeks artikelen en 

boeken in het veld verschenen, eerst met een normatieve en kritische en later met een 

descriptieve en sociolinguïstische benadering. In de periode 1950-1990 draaide de discussie 

vooral erom of een vertaling van een dialect mogelijk was of niet. De prescriptieve en 

kritische theoretici die toen toonaangevend waren zagen de connotaties van de dialecten als de 

grootste hindernis voor een succesvolle vertaling. Volgens hen was een vertaling van 

dialecten onmogelijk en op zijn best een compromis tussen de bron- en doelcultuur, zoals o.a. 

door Wojtasiewicz (1957), Levy (1963), Catford (1965), Lebiedziński (1981 geciteerd in 

Berezowski 1997:28-34), Newmark (1988) en H.G. Schogt (1988) is beweerd. 

In de jaren 70 wilde een groep wetenschappers, waaronder James S. Holmes, een descriptieve 

wetenschap van de vertaalstudie maken (Toury 1995:8, Toury 2012:1). Geïnspireerd door 

Holmes' ideeën om de studie in een theoretische en een praktische tak te organiseren, schreef 

Gideon Toury in 1980 het boek In search of a Theory of Translation. In dit boek introduceert 

Toury wat later DTS zou worden genoemd. Volgens hem moeten wetenschappers zich op de 

beschrijving van het fenomeen vertaling richten. Dit moeten ze doen door de vertaalde teksten 

te bestuderen, zodat men algemene “wetten” op basis van de vertalingsprocessen kan vormen 

(Toury 1995:16, 2012:9-10). 

Sindsdien ligt de nadruk op de studie van vertaling als een beschrijvende wetenschap, waar 

men vertaling als een menselijke activiteit ziet die door verschillende normen wordt beheerst. 

De eerste DTS-studies naar dialectvertalingen waren gericht op het in kaart brengen van 
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verschillende strategieën die door de vertalers werden gebruikt, zoals o.a. de studies van 

Berezowski 1997 en Sienkiewicz 1984 (geciteerd in Berezowski 1997:35-36). In de laatste 

jaren is de studie in de richting van de sociolinguïstiek gegaan en recenter bekijken studies de 

strategieën in een ruimere sociale en historische samenhang (o.a. Määttä 2004, Alsina 2011, 

Rosa 2012 en Cronin 1996). Bovendien zijn ze niet langer alleen gericht op literaire dialecten 

in boeken, maar ook op ondertiteling en vertalingen van theaterstukken (o.a. Rosa 1999 en 

Pinto 2009).  

Uit een lange reeks studies blijkt dat er normen zijn om dialecten in de brontekst in de 

doeltaal weer te geven in standaardtaal (normalisatie) of in spreektaal (centralisatie) 

(Dimitrova 1996, 2004, Pinto 2009, Pinto et al. 2011 en Rosa 1999, 2012). Anderzijds blijkt 

er een neiging te zijn om dialecten en spreektalen te vertalen als deel van een groeiend 

zelfbewustzijn en nationalisme (decentralisatie) (Rosa 2012). Er zijn pogingen gedaan om de 

normalisatie- en centralisatienorm in grove lijnen te verklaren (o.a. Dimitrova 1996:62-63, 

2004:131, 135, Rosa 2012:93), maar het blijkt een complexe kwestie met vele variabelen per 

cultuuur, groep en persoon. 

Om deze normen in het licht van de dialectfuncties en -vertaalstrategieën te bestuderen, zal ik 

in dit onderzoek mijn eigen vertaling en de lezersreacties in lijn met Tourys’ theorie 

analyseren. De vertaalnormen kunnen volgens Toury op twee manieren worden bestudeerd. 

Ten eerste door (eigen) vertalingen met de brontekst te vergelijken en de verschillen te 

analyseren en ten tweede door lezersreacties op (deze) vertalingen te analyseren. Volgens 

Toury geeft de vertaler zjin of haar vertaling (bewust of onbewust) een vorm om aan een 

behoefte in de doelcultuur te beantwoorden (Toury 1995:12, 2012:20). De doelfunctie van de 

vertaling is daarom belangrijk om het vertalingsproces te begrijpen. 

Om goedgekeurd te worden, moet de vertaling de normen van de doelcultuur volgen. Deze 

vertaalnormen zijn de drijfkracht achter de beslissingen en veranderingen die tijdens het 

vertalen worden doorgevoerd. Dit, omdat de vertaler onder invloed van de normen van de 

doelcultuur werkt als hij/zij beslist hoe een woord, een zin, een stijl, een thema of de inhoud 

van de tekst vertaald moet worden (ibid:61-92). Ik zal daarom mijn vertalingen samen met de 

bronteksten bespreken en analyseren om de normen te kunnen beschrijven. Bovendien zijn 

deze normen verankerd in de diepere waarden van een gemeenschap en het niet volgen van de 

normen kan leiden tot straf, ook wel negatieve sancties genoemd (Toury 2012:81,66,77). 
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Zoals we in dit onderzoek zullen zien komen deze negatieve sancties tot uiting in de vorm van 

kritiek van lezers en in de vertalingen in de vorm van zelfcensuur van vertalers. 

2.2 Bourdieu: Habitus 
De laatste jaren zijn er een aantal DTS-onderzoeken gedaan in het kader van Pierre Bourdieus 

theorie over de samenleving en taal (o.a. Inghilleri 2005). Bourdieus kritiek op de taalkunde is 

vooral dat ze taal, een sociale activiteit, bestudeert als een neutraal object, hoewel taal als een 

sociale activiteit altijd over machtsrelaties en verhandelingen over deze relaties gaat 

(Bourdieu 1991). De onderzoeker die zulke activiteiten wil onderzoeken moet volgens 

Bourdieu enerzijds zelf deelnemen aan de sociale activiteit en anderzijds zijn kennis van en 

belangstelling voor de activiteit “vergeten” (Bourdieu et Wacquant 1993:217-228, 236). Als 

een participerende twijfelaar zal ik daarom in dit onderzoek mijn eigen vertalingen 

analyseren, ze door lezers laten beoordelen en ten slotte mijn ervaringen in het laatste 

hoofdstuk hiermee vergelijken. Om dit te kunnen doen zal Bourdieus term habitus in dit 

onderzoek worden aangepast. 

Het sleutelbegrip in Bourdieus theorie is habitus. De habitus kan worden verklaard als een 

actie- en denk programma dat uit onze ervaringen wordt gemaakt en dat onze handelingen en 

waarderingen beheert en vormt (Bourdieu 2000:138, Bourdieu et Wacquant 1993:124, 107). 

We voelen ons als een vis in het water als we dingen doen die overeenkomen met de 

ervaringen in de habitus en daarom stellen we deze activiteiten op prijs (Bourdieu et 

Wacquant 1993:113). Door hun ervaringen met vertaalde boeken voegen de lezers en de 

vertalers de bepaalde normen en verwachtingen toe aan hun habitus. Daarom zijn lezers in 

zekere zin geprogrammeerd om van boeken te houden die volgens ze volgens de normen zijn 

vertaald en zijn de vertalers geprogrammeerd om volgens deze normen te vertalen. Om deze 

reden zullen we in de analyse van de lezersreacties habitus gebruiken om iets over normen te 

zeggen. 

2.3 Literair dialectgebruik 
Wat wordt vertaald, veranderd of verwijderd in een vertaling is, zoals we hebben gezien, het 

resultaat van de normen en de doelfunctie van de vertaling. Maar de normen van de 

broncultuur spelen ook een rol tijdens het vertalen. Als de auteur het dialect in een literair 
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dialect vertaalt, geeft hij/zij het dialect functies die bij de normen van de broncultuur 

aansluiten. Deze functies kunnen vanwege hun ideologische en sociale ladingen tegen de 

normen van de doelcultuur ingaan en kunnen daarom de vertaalstrategie van de vertaler 

beïnvloeden (Alsina 2011:150-1). Om de functies en de vertaalstrategieën van de auteur met 

die van de vertaler te kunnen vergelijken is een analysemethode nodig die voor het boek en 

voor de vertalingen kan worden gebruikt. 

In 2000 schreef Rainier Grutman in “Les motivations de l'hétérolinguisme: Réalisme, 

composition, esthétique” over meertaligheid in literatuur. Hierin presenteert hij een schaal van 

zes punten over strategieën voor weergave van accenten in literatuur. Bovendien noemt hij 

drie motivaties voor het gebruik ervan. De schaal en de motivaties zijn gebouwd op de theorie 

van de Russische formalist Boris Tomashevsky (2002) over motieven en motivatie. Motieven 

zijn de beschrijvingen, gebeurtenissen en dialogen waaruit de tekst bestaat. Sommige zijn 

facultatief (de vrije motieven) en sommige zijn verplicht (de gebonden motieven). Grutman 

focust op de dialogen en hoe de auteur de gesprekken in een literaire tekst vertaalt. Om er 

zeker van te zijn dat de vertaalstrategieën en de rest van de motieven een geheel vormen, moet 

de auteur het gebruik van elk motief motiveren (Grutman 2000:332-3): het gebruik van een 

vertaalstrategie is gemotiveerd als het een functie in de tekst heeft (zie ook Culler 2002:161, 

186). Met andere woorden is de motivatie het proces waardoor de dialecten hun functie 

krijgen. 

 “Vertaalstrategieën” en functies van literaire dialecten6 

   “Vertaalstrategieën”                Functie 

          Ellips     Compositie  

  Homogene representatie     Realisme 

  Fictieve representatie     Esthetiek 

  Intra-sentential codeswitching 

  Incorrecte heterogene representatie 

  Correcte heterogene representatie  

 

      

6 (Grutman 2000:335) 
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Functies van literaire dialecten 

Grutman noemt drie functies van literaire dialecten: compositorisch, realistisch en artistiek. 

Een literair dialect heeft een compositorische functie als het het karakter van een personage of 

een gebeurtenis belicht. Bovendien zijn dialecten die een compositorische functie vervullen 

vaak gekenmerkt doordat ze enerzijds verplicht zijn en anderzijds minder gedetailleerd zijn 

vertaald (Grutman 2000:337-341). De realistische functie wordt vervuld door dialecten die 

zowel het verhaal dichter bij de werkelijkheid brengen als de lezer in het verhaal doen 

geloven. Bovendien zijn deze dialecten net zoals de dialecten die een artistieke functie 

vervullen facultatief (ibid:333-337). In tegenstelling tot de realistische dialecten moeten 

dialecten met een artistieke functie een boek in een bepaalde literaire traditie of een bepaald 

genre plaatsen. Daarom is de context waarin het boek werd geschreven voor de artistieke 

functie van de dialecten belangrijk (ibid:341-347, 349). Omdat een dialect naar meer dan één 

stroming kan verwijzen, wordt voor de goede orde zal elke verwijzing naar een stroming 

voortaan een aspect van de artistieke functie worden genoemd (het romantische aspect, 

realistische aspect enz.). 

“Vertaalstrategieën” voor literaire dialecten 

Zoals gezegd moeten literaire auteurs (Voskuil, Timmermans) gesproken dialecten op een of 

andere manier weergeven, “vertalen”. De schaal van Grutman telt zes vertaalstrategieën in dit 

verband: ellips, homogene representatie, fictieve representatie, intra-sentential codeswitching, 

incorrecte en correcte heterogene representatie. De eerste twee strategieën zijn de twee meest 

begrijpbare. De ellips en de homogene representatie worden aan de ene kant gekenmerkt 

doordat het dialectgebruik slechts buiten de dialogen wordt vermeld en aan de andere kant 

doordat de dialogen in de standaardtaal zijn vertaald. Bij een ellips gebeurt de vermelding 

indirect met een commentaar als “ze spraken in het Liers”, terwijl de vermelding bij een 

homogene representatie direct is, zoals “zei hij in het Liers”. De volgende twee strategieën, de 

fictieve representatie en de intra-sentential codeswitching, hebben gemeen dat het dialect in 

een standaardtaal met dialectkenmerken wordt vertaald. Bij een fictieve representatie gebruikt 

de auteur/vertaler niet-standaard spelling en grammatica om het dialect te tonen. Hij/zij 

gebruikt bij intra-sentential codeswitching niet-standaard woorden en idiomen. De laatste 

twee strategieën, de incorrecte en de correcte heterogene representatie, zijn behalve de twee 

meest realistische ook de twee moeilijkste om te begrijpen. Hier wordt het dialect in een ander 

dialect vertaald. Bij een incorrecte heterogene representatie is het dialect gestandaardiseerd, 
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terwijl het bij een correcte heterogene representatie zo trouw mogelijk wordt weergegeven 

(Grutman 2000:335). 

De theorie van Grutman heeft drie voordelen. Ten eerste geeft deze niet alle mogelijke 

strategieën aan (zoals Berezowski 1997), wat bij een vergelijking zoals in dit onderzoek niet 

nodig is. Ten tweede is het gedetailleerd genoeg om de bronteksten te kunnen belichten. 

Vooral omdat andere theorieën de eerste twee vertaalstrategieën buiten beschouwing laten. 

Ten slotte zet Grutman de functies en vertaalstrategieën in een systeem dat niet 

cultuurspecifiek is. Daarom kunnen de strategieën en functies van de bronteksten en die van 

de vertaling zonder voorbehoud worden vergeleken. 

2.4 Samenvatting 
 Er zijn een heel reeks onderzoeken gedaan over dialect in literatuur, niet alleen in de 

vertaalwetenschap maar ook binnen de DTS. In de latere jaren hebben ook meerdere 

onderzoekers binnen de DTS Bourdieus begrip habitus gebruikt om de normen in een sociale 

en historische context te belichten. Dit begrip zal in deze masterscriptie worden gebruikt met 

Tourys theorie over hoe de vertalingen gevormd worden door de normen en hun doelfunctie 

om de Noorse dialectvertaalnormen beter te begrijpen. In tegenstelling tot eerdere 

onderzoeken wordt deze thematiek in het licht van Grutmans vertaalstrategieën en functies 

gezien. Dit wordt gedaan om na te gaan welke functies de dialecten in de bron- en doeltekst 

hebben en welke vertaalstrategieën zijn gebruikt en daardoor de vertaalnorm te belichten.  
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3 Methode 
Aangezien de studie van vertaalnormen volgens Toury (1995:65, 2012:87) alleen indirect kan 

worden verricht, is dit onderzoek enerzijds gericht op de patronen in de vertaling die worden 

veroorzaakt door de normen en anderzijds op de positieve of negatieve sancties die eraan zijn 

gebonden. Om deze patronen en sancties te vinden, bestuderen en begrijpen is deze 

masterscriptie driedelig: een vorm- en functieanalyse van het dialectgebruik in de boeken, een 

analyse van mijn eigen vertalingen en een enquête om de lezersreacties te meten met een 

daaropvolgende vergelijking van de resultaten. 

3.1 Analyse van de boeken 
Door eerst een vorm- en functieanalyse gebaseerd op Grutmans theorie van de twee boeken 

uit te voeren kunnen we de vormen en de functie van het dialect in de originele werken 

nagaan en afbakenen. De vondsten kunnen daarna met de vertalingen worden vergeleken om 

de invloed van de vormen en functies op de verkozen vertalingsstrategieën en de sporen van 

de normen in de vorm van gedragspatronen (gelijkenissen in de keuze van vertaalstrategieën) 

te zoeken. Op basis van een analyse daarvan zouden we een hypothese van de norm kunnen 

schetsen. 

3.2 Vertalingen 
In dit onderzoek worden vijf door mij vertaalde fragmenten uit Het Bureau en Pallieter 

geanalyseerd en in de enquête gebruikt. De keuze om deze fragmenten zelf te vertalen berust 

op de wens om de Noorse normen vanuit het vertalersperspectief te kunnen bestuderen. Door 

de vertalingen in het licht van Bourdieus principe van de twijfelende deelnemer te maken, kan 

de onderzoeker alle factoren zelf gewaarworden, van de keuze van de vertaling tot de 

verschijning van de vertaling. Anderzijds kan hij/zij de vertalingen als deel van een strijd om 

de macht en niet als een neutraal objectzien. 

De fragmenten zijn volgens drie criteria uitgekozen: ten eerste moet het fragment gedeeltelijk 

in dialect zijn geschreven, ten tweede moet het voor de enquête niet te lang zijn en ten slotte 

moet er veel worden gesproken, omdat de dialecten vooral in de dialogen voorkomen. In Het 

Bureau zijn de hoofdstukken uit fragmentjes en dialogen opgebouwd en het dialectgebruik is 
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tot een handvol van zulke fragmentjes begrensd, daarom werden de fragmenten met de meeste 

dialogen gekozen. Verder is een fragment van elk dialect in het boek gekozen: het 

Nedersaksisch, het Amsterdams en het “Vlaams”. Het laatste fragment is niet in zijn geheel 

vertaald, omdat het voor de enquête te lang zou worden.  

Uiteindelijk zijn drie fragmenten uit Het Bureau gekozen en twee uit Pallieter: een verhaal 

over de boeren in het Nedersaksisch (Voskuil 1998:414-420), een verhaal van De Bruin in het 

Amsterdams (ibid:103-107), het “Vlaamse” verhaal over Pieters en Vanhamme (ibid:683-

688) uit Het Bureau en “Zomerregen” (Timmermans z.j.:73-76)7 en “Een grijze natte dag” 

(ibid:135-141) uit Pallieter. “Zomerregen” is een van de kortste hoofdstukken in Pallieter en 

heeft redelijk veel dialoog. “Een grijze natte dag” is geen kort hoofdstuk, maar het kon 

verkort worden omdat het eindigt met gedichten. De vertalingen en de brontekst zijn in het 

appendix onder “de vertalingen” te vinden.  

Uit deze zelfvertaalde fragmenten werden vier voor de enquête uitgekozen. Dat zijn 

achtereenvolgens: de twee fragmenten uit Pallieter (“Een grijze natte dag” (dialectvertaling) 

en “Zomerregen” (standaardtaalvertaling)) en twee fragmenten uit Het Bureau (het 

Amsterdams (dialectertaling) en het “Vlaamse” (standaardtaalvertaling)). Omdat de 

vertalingen zijn vertaald om in de enquête te worden gebruikt en om de positieve en/of 

negatieve reacties van de lezers te meten, zijn ze als bronnen voor de normen niet 100% 

betrouwbaar. De vondsten van de analyse van mijn vertalingen zullen daarom worden 

vergeleken met de lezersreacties in het laatste hoofdstuk. 

3.3 Enquête 
Aangezien de lezers door hun ervaringen met vertaalde boeken de normen in hun habitus 

kennen, zullen ze de boeken volgens deze normen waarderen. De enquête moet daarom het 

idee van de lezers meten over hoe een vertaling volgens de norm eruitziet. Omdat de normen 

niet direct kunnen worden waargenomen, zoeken we patronen in de resultaten: een 

meerderheid aan positieve beoordelingen correspondeert met een positieve sanctie, dat wil 

zeggen dat de norm is gevolgd. Een meerderheid aan negatieve beoordelingen correspondeert 

met een negatieve sanctie, dat wil zeggen dat de norm niet is gevolgd. 

7 De fragmenten zijn uit de 23e druk van het Vlaamse origineel vertaald. 
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De enquête werd gehouden tussen januari en februari 2013 en de respondenten zijn op 

verschillende wijzen benaderd. Een paar respondenten waren studenten Nederlands, maar de 

meeste waren gevonden via een affiche op het prikbord bij UiO, via sociale media of via een 

les Noors in een vwo-klas. De deelnemers hebben de vertalingen en een link tot de vragenlijst 

per e-mail ontvangen. Nadat ze mijn vertalingen hadden gelezen konden ze direct naar de 

vragenlijst gaan om deze te beoordelen. Hoewel de respondenten niet mochten weten dat ik de 

vertalingen zelf had gemaakt, bleek uit de commentaren dat sommige wel doorhadden dat ik 

de vertaler was. 

De enquête is het zogenaamde nettskjema dat door de universiteit van Oslo wordt gebruikt en 

gemakkelijk te programmeren en te beantwoorden is. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van 

twee soorten vragen: meerkeuzevragen voor de beoordelingen (hierna MC-vragen) en open 

vragen voor de commentaren. In het deel met de MC-vragen moesten de respondenten de 

vertalingen op vijf beoordelingscriteria beoordelen. De enquête had vijf beoordelingscriteria 

om aan de ene kant een vergelijkingsbasis te hebben en aan de andere kant de bewuste en 

onbewuste reacties van de lezers te kunnen vergelijken. Deze vijf beoordelingscriteria zijn 

gebaseerd op de theorie van theoreticus Venuti over de bestseller. Een moderne bestseller of 

een vertaling die volgens de Engelstalige normen is gemaakt, is volgens hem gekarakteriseerd 

door zijn begrijpelijkheid, herkenbaarheid, vlotheid en moet gemaakt zijn volgens de normen 

van de doelcultuur8 (1998:126-127). De informant moest daarom elke vertaling op de vijf 

criteria beoordelen: duidelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid, sociale betrekking en 

“tevredenheid met de keuze voor dialect of standaardtaal”. De vier eerste hebben de 

onbewuste beoordeling van de lezer gemeten en de vijfde heeft de bewuste beoordeling van 

de lezer gemeten. 

De beoordelingsvragen waren net als de MC-vragen met vijf graden geformuleerd 

(Likertschaal) om het beoordelingsproces te vereenvoudigen. In een Likertschaal worden de 

respondenten gevraagd om hun beoordeling (op een schaal van “helemaal niet eens” (1) tot 

“zeer eens” (5)) van een stelling te geven (Rasinger 2011:60-65). Bij elke vraag heb ik elk 

cijfer een passende aantwoord gemaakt, zodat de respondenten exact wisten wat de ze 

beantwoorden en niet een aantwoord toevallig kozen. Bovendien werd een aantal vragen 

negatief geformuleerd (“Vond u het fragment onduidelijk?”), om de menselijke neiging om 

het eens te zijn met positieve stellingen te vermijden (Rasinger 2011:63). Ten slotte werden 

8 In Venuti’s termen “domesticatie”. 
22 
 

                                                 



resultaten met een schaal van in plaats van de originele 1-5 gecodeerd, omdat het 

gemakkelijker was te zien dat 2 op een 0-4-schaal in het midden van de schaal lag dan 3 op de 

1-5-schaal. 

In het tweede deel had de informant de mogelijkheid in de open vragen om zich vrij te uiten 

over de vertaling in de vorm van een commentaar of een opmerking. Omdat de lezersreacties 

secundaire bronnen zijn voor de normen en daarom gekenmerkt zijn door subjectiviteit en 

vooringenomenheid, ze zullen daarom met de overal resultaten van de vertaalanalyse in het 

laatste hoofdstuk worden vergelijken. 

Volgens Toury kan de onderzoeker drie voorzorgsmaatregel nemen tegen subjectieve en 

vooringenomen reacties en resultaten. Ten eerste moet men de reacties nooit als de norm zelf 

nemen, ten tweede moet de context in kaart worden gebracht en ten slotte moeten de reacties 

en de patronen met elkaar worden vergeleken en becommentarieerd (2012:88-9). De 

resultaten van de analyse en mijn ervaringen als vertaler worden daarom in de conclusie 

vergeleken met de resultaten uit de enquête. Om de verschillen te kunnen verklaren zal ik de 

bevindingen in het licht van de habitus van de lezers en die van de vertaler bestuderen, maar 

ook in het licht van de doelfunctie van de vertalingen en de vertaalnormen. 

 

23 
 



4  Analyse 1: De vertaalstrategieën en 
functies van de boeken 

Dat een auteur delen van een boek in een of ander dialect heeft geschreven is niet toevallig. 

De auteur heeft door een lang proces het dialect een functie gegeven en een passende 

vertaalstrategie gekozen. Omdat de functie en de vertaalstrategie in de broncultuur zijn 

verankerd, kunnen ze tot vertalingsproblemen leiden. In het volgende hoofdstuk zullen we 

daarom bekijken welke functies de dialecten in de bronteksten hebben en welke 

vertaalstrategieën zijn gebruikt. Eerste wordt de vertaalstrategieën Voskuil bekijken en de 

functies van het dialect in Het Bureau besproken. Daarna wordt de vertaalstrategieën en 

dialectfuncties in Pallieter besproken voordat het hoofdstuk word afgerond met een 

vergelijking van de twee boeken. 

4.1 Dialecten in Het Bureau 
In Het Bureau komt een waaier van dialecten en accenten voor, die zich van korte 

commentaren buiten de dialogen tot lange monologen uitstrekt. 

4.1.1 Vertaalstrategieën 

Bij het dialect van zijn personages heeft J.J. Voskuil in Het Bureau vier van de zes 

vertaalstrategieën gebruikt: de homogene representatie, de fictieve representatie, intra-

sentential codeswitching en de correcte heterogene representatie. Dat de auteur de homogene 

representatie heeft gebruikt zien we enerzijds doordat het dialectgebruik buiten de dialogen 

met een commentaar wordt geduid, zoals in “Hij sprak met een licht Limburgs accent” 

(Voskuil 1998:114) en “zei hij in het plat Amsterdams” (ibid:97). Anderzijds betekent 

homogene representatie dat de dialogen zelf in het AN zijn weergegeven.  

De auteur heeft, zoals hierboven genoemd, ook fictieve representatie gebruikt. Dit zien we ten 

eerste omdat de dialogen overwegend in het AN zijn en ten tweede omdat er toevoegingen 

van niet-standaarduitspraak en -grammatica zijn. Een paar voorbeelden ervan zien we 

wanneer een correspondent zegt “Ze woont heel afgelegen, dicht bie de Duutse grens an toe” 

(ibid:364) en Hendrik Ansing zegt “Ik zag licht brand'n dus ik dacht: Ze zull'n nog wel niet 

naar bed zijn” (ibid:504). Hij heeft daarnaast intra-sentential codeswitching gebruikt, dit 
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betekent dat de auteur alleen wat typische dialectwoorden en expressies gebruikt om een idee 

van het dialect te geven. Dit heeft hij vooral gebruikt in de dialogen van de Vlamingen 

Professor Pieters, De Brouckere en Vanhamme, zoals “gij” in de zin “Als gij even de hoek 

vast wilt houden” (ibid:685). 

Het gebruik van de laatste vertaalstrategie, de correcte heterogene representatie, herkennen we 

doordat de auteur een correcte beschrijving van het dialect wenst te geven. Maar ook door de 

vlotte en correcte zinnen in dit dialect. Zoals wanneer de boerin uit de Achterhoek aan 

Maarten en Nicolien vraagt: “Verstaat iej dat wal?” (ibid:365) en De Bruin zegt: “[…] maar je 

had een ei onder me oksel kenne gaarkoken” (ibid:117). 

Vertaalstrategieën Het Bureau 
Ellips Nee 
Homogene representatie Ja 
Fictieve representatie Ja 
Intra-sentential codeswitching Ja 
Incorrecte heterogene representatie Nee 

Correcte heterogene representatie Ja 

Het Amsterdams van Cor de Bruin 

Cor de Bruin is de conciërge van het bureau en hij wordt geschetst als een “ras-

Amsterdammer” en “een oude socialist” die “in plat Amsterdams” spreekt (ibid:10). De 

vriendelijke gesprekken tussen De Bruin en Maarten en De Bruins verhaaltjes tonen een 

wederzijds begrip en respect aan, een vriendschap die ondanks moeilijkheden blijft bestaan. 

Het is pas als Maarten hem beter leert kennen en als hij de invloed van De Bruins arme en 

ongeschoolde achtergrond ziet dat de vriendschap begint te scheuren. Een kwestie over wie 

een sleutel van de voordeur mag hebben leidt tot een vijandschap tussen de twee. Maarten ziet 

deze sleutelkwestie als een kwestie van macht en ergert zich aan het handelen van De Bruin. 

Vanwege Maartens moeite met vergeven duurt de vijandschap tot nadat De Bruin een 

hartinfarct krijgt en moet stoppen met werken. 

Maar Maartens respect voor en verbondenheidsgevoel met De Bruin kan niet los worden 

gezien van Maartens romantische droom over een eenvoudig leven aan de ene kant en zijn 

haat tegen de elite aan de andere. Want het is vooral het eenvoudige leven van De Bruin dat 

Maarten aanspreekt, zo blijkt als hij een tijdje voor De Bruin op de deurbel moet letten: “Van 

een en ander ging een grote rust uit en hij voelde een vaag verlangen naar een leven als dat 
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van De Bruin, eenvoudig, duidelijk, zonder pretenties.” (ibid:33). Bovendien maakt Maartens 

haat tegen de elite en iedereen die macht, status en prestige zoekt dat hij een verbondenheid 

met de kleine man voelt. Met zijn arbeidersklasseachtergrond is De Bruin de ongekunstelde 

en onopgesmukte tegenstelling van de elitaire Meneer Beerta.  

Het is vooral in de verhaaltjes van De Bruin waar de dialoog overgaat in een monoloog dat 

we de correcte heterogene representatie van het dialect zien. Hier neemt het aantal 

dialectkenmerken merkbaar toe naarmate het verhaal zich ontplooit en de spanning stijgt. Op 

het eerste gezicht lijkt het dialect in deze dialogen Amsterdams te zijn. Maar als we de taal 

van De Bruin vergelijken met de kenmerken van het Hollands (Hinskens & Schmidt: 399-

439) en de Nederlandse spreektaal (Hinskens & Schmidt: 542-550) wordt duidelijk dat het 

dialect een literair dialect is, geschreven alsof het was gesproken. 

De kenmerken kunnen in drie groepen worden gedeeld: algemeen spreektalig, Nederlandse 

spreektaal en Hollands. Als we de eerste groep, de algemene spreektalige kenmerken, 

bekijken, zien we dat de auteur idiomen zoals “had ie me te grazen kunnen nemen” (ibid:117), 

slang zoals “hoge mieters”, “vreten” en “poot” en historisch presens (“ik kom binnen, staat 

een van die kerels op” ibid:118) heeft gebruikt. Daarbij heeft hij soms het werkwoord (“de 

vent achter de toonbank zijn hand omhoog” ibid:117), het voorzetsel (“Hande hoog!” 

ibid:117) en het betrekkelijke voornaamwoord (“had ie niet op gerekend natuurlijk” ibid:105) 

weggelaten. Dit laatste moet waarschijnlijk “spreekfouten” illustreren. Bovendien heeft hij 

een eye-dialectwoorden gebruikt (“Affijn” i.p.v. “enfin” ibid:118).  

 

De tweede groep kenmerken is met Nederlandse spreektaal verbonden. Zoals De Bruins 

gebruik van “kennen” in plaats van “kunnen”, “nou” in plaats van “nu” en “me” in plaats van 

“mijn”/ “m'n” (Voskuil 1998:601, 105, 117).  

 

De derde en laatste groep wordt gevormd door de Hollandse dialectkenmerken. Dat is vooral 

Voskuils gebruik van “-ie” als verkleinwoord zoals “scheidsrechterpakkie”, “ie” in plaats van 

“hij” (ibid.:118, 105) en dat hij “'m” in plaats van “hem” en “die” gebruikt (ibid:105). 

 

Uit deze “analyse” wordt duidelijk dat het dialect meer algemene, spreektalige kenmerken 

heeft dan kenmerken van het Hollands. Dit betekent dat het dialect van De Bruin volgens de 

kenmerken niet noodzakelijk Amsterdams is, maar eerder een algemeen Hollandse spreektaal. 

Hoewel er geen strikte een-op-eenverhouding tussen dit literaire dialect van Voskuil en 
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gesproken Amsterdams is, geeft het de lezers toch de indruk dat dit correct Amsterdams is. 

Verder zien we dat dit literaire dialect vooral uit dialectuitspraak (fonetisch niveau), 

uitdrukkingen uit (Nederlandse) spreektaal en een paar Hollandse dialectkenmerken bestaat. 

De boeren in het Oosten 

In verband met zijn vele onderzoeken naar tradities, het gebruik van de dorstvlegel en 

volksgeloof gaat Maarten met zijn collega Hendrik en zijn vrouw Nicolien oude boeren in het 

Oosten van Nederland opzoeken. Omdat ze altijd verschillende boeren bezoeken maar ook 

omdat de verhalen weinig verschillen, worden deze boeren hier als een groep besproken.  

Door de vier verhalen over Maartens vele veldwerkreisjes wordt het duidelijk dat hij een 

verbondenheid met de boeren voelt en hij zich liever ziet als een van hen dan als de hoge heer 

uit Amsterdam. Als hij met een rotgevoel terug op het bureau komt na (nog) een mislukte dag 

veldwerk laat hij een band draaien om de opnamen te transcriberen: “Hij luisterde ernaar en 

voelde heimwee, tot zijn verrassing.” (ibid:369). Zijn rotgevoel komt doordat hij niet alleen 

zijn ingrijpen in het leven van een vreemde man tegenover zichzelf moet verdedigen, maar 

ook doordat hij later dit materiaal als hoogwaardige Nederlandse volkscultuur moet verkopen. 

Dat legt hij in krachtige bewoordingen uit aan Beerta na zijn eerste veldwerksessie in een 

bejaardenhuis: 

“Ik voelde me een lijkenpikker. Al die mensen die daar in hun bedden en rolstoelen in een 

zaaltje bij elkaar worden gedreven terwijl ze wel wat anders aan hun hoofd hebben, alleen 

omdat wij liever op een stoel zitten dan een schop in de grond steken, zoals zij hun hele leven 

gedaan hebben. En dat moet dan nog worden verkocht als superieur ook, terwijl het geen fluit 

voorstelt.” (ibid:130).  

Maartens belang bij en respect voor de boer zijn namelijk niet te danken aan Beerta’s beeld 

van de boer als drager van een eeuwenoude nationale cultuurerfenis. Wat Maartens 

belangstelling trekt is dat het boerenleven een eenvoudig leven is zonder pretenties, gewoon 

simpel en duidelijk. Daarnaast maken zijn problemen met mensen en de moderne tijd dat hij 

droomt van een leven zonder deze zorgen, een leven zoals dat van een boer. Maartens beeld 

van de boer is, zoals Hendrik opmerkt, een romantisch beeld van de stedeling en ligt ver van 

hoe het eigenlijk is (ibid:445). Dit geromantiseerde beeld krijgt een krasje na een bezoek bij 

een boer die net een kerkuil had gedood. Dit vinden Maarten, Hendrik en Nicolien 
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verschrikkelijk en zonder verrichte zaken verlaten ze de boer. Zijn beeld en verbondenheid 

met de boeren blijven toch bestaan en hij zal later levenslange vriendschappen met de boeren 

opbouwen. 

In elk verhaal worden door Maarten of Hendrik vragen gesteld over tradities en volksgeloof, 

waarop meestal met een lang verhaal in de vorm van een monoloog wordt geantwoord. De 

verhalen spelen zich af in de oostelijke delen van Nederland, meer specifiek in de oostelijke 

delen van Drenthe (De Runde ibid:415-420 en Assen ibid:123-130) en Gelderland 

(Winterswijk ibid:362-368 en Ruudlo ibid:588-589). In deze streken spreken ze in het Drents 

en het Achterhoeks (Hinskens et Taeldeman 2013:457). De gesprekken die vermoedelijk in 

het Drents en het Achterhoeks worden gevoerd lijken zo nauwkeurig te zijn weergegeven als 

ware ze wetenschappelijke transcripties. Toch zien we als we de dialectkenmerken van het 

boek vergelijken met de kenmerken die typerend zijn voor de Nedersaksische dialecten 

(Hinskens et Taeldeman 2013:454-491) dat dat niet het geval is. 

De dialectkenmerken van het boek kunnen we in drie groepen indelen: de kenmerken die 

algemeen zijn voor de Nedersaksische dialecten, de kenmerken die minder algemeen zijn en 

de kenmerken die voor een dialect specifiek zijn. Van de eerste groep dialectkenmerken zien 

we dat het literaire dialect een Nedersaksisch dialect is. Deze kenmerken zijn in de 

meerderheid van de Nedersaksische dialecten te vinden: ten eerste vinden we werkwoorden 

en naamwoorden met “'n” in plaats van “-en” zoals in “mesjien'n” en “waar'n” (Voskuil 

1998:417). Ten tweede is de Germaanse lange /i:/ bewaard, wat betekent dat de tekst in plaats 

van een “ij” een “ie” heeft, zoals in “biegeleuf” en “liekt” (Hinskens et Taeldeman 2013:417). 

Ten derde is de lange /u:/ in de Nedersaksische dialecten geen “ui” geworden, wat we in het 

boek herkennen als “oe” in “oet”, “gebroek'n” en “hoez'n” (Voskuil 1998:416, 417, 419) 

(Hinskens et Taeldeman 2013:458). Dat in het boek toch woorden met “uu” voorkomen zoals 

“duuster” en “buut'n” (Voskuil 1998:419) kan het gevolg zijn van een oude nivellering (Van 

Ginneken 1928:66). Ten derde vinden we lange a's voor de combinaties “-nt” en “-nd” in 

woorden als “kaant” en “aander” (Voskuil 1998:418, 420) (Hinskens et Taeldeman 

2013:462). Ten vierde gebruikt Voskuil “old” voor “oud”, wat in het hele Nedersaksische 

taalgebied gewoonlijk is (behalve in de Achterhoek en het zuidelijke deel van Twente) 

(Hinskens et Taeldeman 2013:463). Ten vijfde schrijft hij “aa” (uit West-Germaanse lange 

/æ:/) als “oa”, wat gewoonlijk is in het Nedersaksische dialect (noam, ploats, oavend, joar, 

Voskuil 1998:416). Ten slotte zien we dat de i-umlaut (bij West-Germaans lange /o:/) “oo” tot 
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“eu” heeft gevormd in woorden als “veur” en “heurde” (Voskuil 1998:417, 419) (Hinskens et 

Taeldeman 2013:461). 

 

De tweede groep kenmerken wordt gevormd door de kenmerken die niet algemeen zijn, maar 

tot een aantal dialecten zijn begrensd. In het boek zien we dat de auteur ten eerste “-ken” als 

verkleinwoord heeft gebruikt zoals in “durpken” en “kupken” (Voskuil 1998:416, 419), iets 

wat typerend is voor het Twents, Achterhoeks en Gronings. Maar hij gebruikt ook “-ie” zoals 

in “stukkie” en “lichies” (ibid:418, 419) dat na bepaalde medeklinkers wordt gebruikt in 

Salland, de Veluwe, het noorden van Overijssel, Drenthe en Groningen, maar alleen in 

Groningen komen beide vormen voor (Hinskens et Taeldeman 2013:480).  

Ten tweede is de diftong bij de Germaanse /ai/ alleen in het noorden van Drenthe en in 

Groningen als “ai” bewaard, zoals “ai” in “ains” en “haaide” (Voskuil 1998:419) (Hinskens et 

Taeldeman 2013:458). Ten slotte komen in de tekst voltooid deelwoorden zonder “ge-” voor, 

zoals in “bie doan” en “inschoakeld” en met een “e-” zoals “'emoakt” (Voskuil 1998:416, 

417, 420). De eerste is typisch voor de dialecten in Groningen en sommige delen van Drenthe 

en Steenwijkerland en de laatste komt voor in de rest van de Nedersaksische dialecten 

(Hinskens et Taeldeman 2013:487).  

 

Daarnaast zijn er een paar kenmerken die in de derde groep vallen. Dit zijn de kenmerken die 

voor één dialect specifiek zijn. Enerzijds zien we in het boek dat de Oudsaksische “i” in “a” is 

veranderd (wark 418), zoals in grote delen van Twente (Hinskens et Taeldeman 2013:467-

468). Anderzijds zijn er in een paar woorden h's aan het begin verdwenen, zoals in “'eur” en 

“'eldere” (419-420), iets wat vooral in het Stellingwerfs (en delen van Groningen) voorkomt 

(Van Ginneken 1928:64-5).  

 

Wat we in deze kleine analyse zien is aan de ene kant dat het literaire dialect dat Voskuil heeft 

gebruikt kenmerken heeft die uit een reeks dialecten komen. Aan de andere kant zien we dat 

een meerderheid van kenmerken in het Drents en vooral het Gronings voorkomen. Het kan 

daarom geen wetenschappelijk transcriptie van het Achterhoeks of Drents worden genoemd, 

hoewel het een aantal Drentse kenmerken bevat. Desondanks geeft het als literair dialect een 

goede illusie van een Nedersaksisch dialect. Daarom zal in de volgende hoofdstukken naar het 

dialect worden verwezen met de naam van de dialectgroep : Nedersaksisch. Verder is er geen 

regelmatigheid in de spelling (“vuurboall'n” en “vuurbaalle”) en komt er meer dialect in de 

dialoog hoe langer de spreker spreekt. Het dialect is vooral gemaakt op basis van 
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dialectuitspraak (fonetisch niveau), maar het heeft ook sommige dialectwoorden en wat 

dialectgrammatica (morfologisch niveau). 

Het “Vlaams” van Pieters en Vanhamme 

De Belgen in Het Bureau zijn in tegendeel tot de boeren geen geromantiseerde of homogene 

groep mensen. De persoonlijke tegenstellingen tussen de twee Belgen Vanhamme en 

professor Pieters zijn zo groot dat ze amper samen kunnen werken en een bedreiging vormen 

voor het hele Nederlands-Vlaamse project. Het voortdurend compromissen sluiten met de 

Belgen voegt enerzijds spanning toe aan het werk aan de Atlas en anderzijds wordt het door 

deze samenwerking duidelijk voor Maarten hoe de overredingskracht en de uitgekookte 

sluwheid van Beerta werkt. 

Jan Vanhamme is de Vlaamse redacteur van de Nederlands-Vlaamse Atlas voor Volkscultuur 

en hij werkt aan de Atlas als een hobby. Verder wordt hij geschetst als een kalme, nadenkende 

en relativerende man. Maarten heeft sympathie voor hem vanwege zijn realistische kijk op de 

Atlas en zijn pessimistische mensbeeld en hij ziet hem als een vriend, bondgenoot en 

landgenoot.9 In zekere zin is Vanhamme het tegenwicht van Professor Pieters en geeft de 

Vlaamse redactie het evenwicht dat het nodig heeft om de samenwerking met de Nederlanders 

te doen werken.  

Prof. G.J. (Staaf) Pieters is de Stadssecretaris van Antwerpen en (mede)redacteur van Ons 

Tijdschrift (en later ook (mede)redacteur van de Atlas). Hij wordt gekarakteriseerd als een 

alleenheerser. Om zijn zin te krijgen speelt hij binnen de gangen van het Stadhuis van 

Antwerpen, het Museum en in de redactie van Ons Tijdschrift samen met zijn helper De 

Brouckere zijn spelletje van “nemen en geven”. Met zijn machtsspelletjes vertegenwoordigt 

Pieters alles wat Maarten bij de wetenschap en academici haat. Pieters wordt in de redactie 

van de Atlas opgenomen na zijn kritiek op de publicatie van de eerste aflevering. Maarten en 

Vanhamme hebben er grote bezwaren tegen, maar Beerta vindt dat “[j]e [alleen wat] bereikt 

zolang je je vijand te vriend weet te houden” (ibid:305). Deze geforceerde samenwerking met 

Pieters resulteert erin dat Maartens ergernis over Beerta en de wetenschap nog meer wordt 

vergroot. 

9 Op een internationaal congres waren Beerta, Vanhamme en hij “in zekere zin drie landgenoten” (ibid.:219). 
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Dat Voskuil deze twee personages in een soort Vlaamse spreektaal heeft laten praten zien we 

doordat ze enerzijds de persoonlijke naamwoorden gij/ge/u (“Ah, daar zijt gij”[meervoud] 

ibid:219) gebruiken. Anderzijds zien we dat doordat ze formele en in Nederland ouderwetse 

uitdrukkingen (“ik vraag om verschoning” Voskuil 1998:687), woorden die uit dialecten 

komen zoals “seffens” en Franse leenwoorden zoals “chapiter” (ibid:692, 687) gebruiken 

(Hinskens et Taeldeman 2013:535). Verder is er een verschil tussen de taal van Vanhamme en 

Pieters te merken: Vanhamme gebruikt minder beleefdheidsfrasen dan zijn collega Pieters. 

Deze dialectweergave berust grotendeels op wat men vanuit een Hollands perspectief als 

“Vlaams” wil classificeren, zoals de gij/u-wisseling en gallicismen (ibid:701). We zien hoe 

Voskuil intra-sentential codeswitching heeft gebruik om dit dialect weer te geven omdat het 

gebaseerd is op het woord- en expressieniveau (stijl). Dit zorgt ervoor dat het dialect zich 

onderscheidt van de andere dialecten in Het Bureau. Dit is geen correct Vlaams, maar een 

Hollandse illusie van het Vlaams. Voor een Hollander geven deze kenmerken een illusie van 

hoe Belgen spreken, en dat is wat de auteur met zijn gebruik van het dialect wil bereiken. 

Hoewel de term “Vlaams” een problematische term is (Hinskens et Taeldeman 2013:700-701) 

zal de term in deze masterscriptie worden gebruikt voor Voskuils versie van Belgisch-

Nederlandse spreektaal. 

 

Het Bureau telt daarom vier uit de zes vertaalstrategieën en de dialecten verschillen in 

hoeveel kenmerken en welke kenmerken zijn gebruikt. Het dialect van De Bruin dat vooral uit 

algemene spreektaalkenmerken is opgebouwd, het Nedersaksisch dat uit een ontelbare 

mengeling van dialectgeluiden bestaat en het “Vlaams” dat vooral uit niet-standaardwoorden 

is opgebouwd.  

4.1.2 Functie van dialecten in Het Bureau 

In Het Bureau zijn alle dialectsprekers bijfiguren, en zoals alle andere personages in het boek 

zijn ze alleen figuranten in het verhaal van Maarten Koning (Peters 2000:96-97). In de geest 

van Forum draait het boek rond de hoofdpersonage en zijn sociale problemen en de rest van 

de personages zijn er alleen om zijn probleem te belichten (Heymans 2000:37). Dit betekent 

niet dat het gebruik van dialecten in Het Bureau arbitrair is, maar dat het een functie heeft in 

Voskuils werk om zijn problemen te begrijpen. Daarom zullen we het dialectgebruik in relatie 

tot de drie functies van Grutmans (compositorisch, realistisch en artistiek) bespreken. 
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In Het Bureau heeft het dialect een compositorische functie, omdat het dialect een directe 

invloed heeft op hoe we de personages en het verhaal begrijpen. Ten eerste vormt het dialect 

bij de lezers begrip voor de personages. In de fragmenten over De Bruin zien we hoe Voskuil 

met het gebruik van het dialect een arbeider wil schetsen die op zijn werk een taal moet 

spreken die hij eigenlijk niet spreekt. Bovendien gebruikt de auteur in het “Vlaamse” 

fragment het dialectverschil tussen de Belgische en de Nederlandse redactie om de verschillen 

tussen de twee broedervolkeren te tonen. Maar ook het verschil tussen Professor Pieters en 

Vanhamme wordt weerspiegeld in hun taalgebruik. De auteur gebruikt stereotypes die aan het 

dialect zijn gebonden om zijn figuranten meer diepte te geven. Dit wordt duidelijk in 

sommige van de fragmenten over de boeren, waar alleen het dialect hun boerse achtergrond 

toont. 

Ten tweede geeft het gebruik van dialect in het boek de vertrouwelijkheid tussen de 

personages aan. Dit zien we in de verhalen over de boeren, maar vooral in fragmenten over 

De Bruin. Het verhaal speelt zich af in een tijd toen men beschaamd was om Hollands te 

spreken (Wijnen 1958:15). Toch lijkt De Bruin niet bepaald beschaamd over zijn accent te 

zijn als hij met Maarten spreekt. Dit toont de vertrouwelijkheid tussen hen aan, omdat De 

Bruin in de gesprekken met Maarten vergeet hoe hij hoort te spreken. Een mooi voorbeeld 

daarvan is als De Bruin met Maarten over zijn voetbalcarrière spreekt. Aan het eind van zijn 

verhaal zegt hij: “Dat kwam zo. Ik krijgt zo'n gemene schuiver in de hoek.” Op dat moment 

komt Beerta terug in de kamer, en hij zegt tegen hem: “Ik geloof dat we dat plantje er weer 

bovenop halen, meneer Beerta.”(Voskuil 1998:107). Ten slotte wordt het aantal 

dialectkenmerken gebruikt om de spanning en de gemoedsstemming te tonen. Naarmate het 

verhaal zich ontplooit, gebruiken de personages meer dialectkenmerken, zoals in de verhalen 

van De Bruin en de boeren. Het dialectgebruik is direct verbonden aan ons begrip van het 

verhaal en heeft daarom een compositorische functie. 

Een van de belangrijkste aspecten van het boek is de relatie tussen dé werkelijkheid en de 

binnenboekse werkelijkheid, het realisme. De realistische functie is de eerste van de twee 

losse functies en is verbonden aan de lezerswens om in het verhaal te geloven. Enerzijds 

maakt de manier van de auteur om het literaire dialect weer te geven het verhaal 

geloofwaardiger. De spellingschaos vanwege een gebrek aan een normering en het 

toenemende gebruik van dialectwoorden en -kenmerken naarmate het verhaal zich ontplooit, 

veroorzaken het effect dat de lezer zich in de situatie inleeft en deze herkent. Deze herkenning 
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onderstreept de verbinding tussen het verhaal en de werkelijkheid. Anderzijds is het 

dialectgebruik van Voskuil in de situatie realistisch.  

Dat een conciërge in Amsterdam in de jaren 50/60 in het Amsterdams sprak of dat de boeren 

in de Achterhoek over de “vuurboall'n” in het Nedersaksisch vertelden is waarschijnlijk. Voor 

de lezers lijken ze zodanig aan de eisen te voldoen dat er een een-op-eenverhouding lijkt te 

bestaan tussen de werkelijkheid en het boek. Het zoeken naar de werkelijkheid in het boek 

werd voor sommige lezers vervangen door het zoeken naar het boek in de werkelijkheid. Het 

is in zekere zin een extreem realisme dat typerend is voor de schrijfstijl van Voskuil en andere 

realistische auteurs. Men kan daarom beweren dat dit de hoofdfunctie van het dialectgebruik 

is, maar dat kan moeilijk onafhankelijk van het realistische aspect van de artistieke functie 

worden gezien. 

De artistieke functie van het dialect verbindt het boek met een literaire stroming of groepering 

in het verleden of heden. Deze verbindingen noem ik aspecten en in Het Bureau kunnen we er 

drie onderscheiden: het romantische aspect, het realistische aspect en het Forumse aspect. Het 

eerste aspect, het romantische aspect, plaatst het boek van Voskuil in de streekliteratuur van 

de romantici. Typerend voor de streekromans is een verlangen naar de eigen streek en wortels 

en belangstelling voor dialecten. Dit romantische verlangen kwam oorspronkelijk doordat de 

stedelingen de verstedelijking en stadsmentaliteit beu waren (Bork et al. 2012a). Deze 

romantische belangstelling voor dialecten zien we in Voskuils dialectgebruik terug.  

Maartens verbondenheid met de boeren en de werklui is namelijk duidelijk gevormd door zijn 

hekel aan zijn werk en zijn collega's, maar ook door zijn verlangen naar een eenvoudig leven 

als boer of conciërge. Toch kan het dialectgebruik niet als een direct gevolg van de romantiek 

worden gezien, maar als een gevolg van een moderne stroming verbonden aan de romantiek. 

Toen het boek in 1996 verscheen was dat in een tijd met een hernieuwde belangstelling voor 

dialecten in Nederland. Dialecten kregen erkenning als streektalen en er was een nieuw 

respect voor het spreken van een dialect. Dit zien we in de manier waarop hij via zijn 

hoofdpersonage respect en begrip voor de dialectsprekers toont. Maarten vindt niet alleen dat 

het verhaal van de boeren “mieters” is, maar hij voelt ook dat hij zich moet verontschuldigen 

omdat hij niet plat spreekt (Voskuil 1996:420, 365). Dit romantische aspect is daarom 

tweeledig, met respect voor en verbondenheid met de boeren aan de ene kant en de haat tegen 

en de hekel aan de moderne samenleving aan de andere. 
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Het realistische aspect is het tweede aspect en het verbindt het boek met de auteurs van 

moderne realistische literatuur. Het boek kent beïnvloeding van een reeks realistische 

romangenres en auteurs. Heymans (2000) noemt o.a. Proust, de Franse roman fleuve-traditie 

en het Nederlandse tijdschrift Forum. Wat ze gemeen hebben is aandacht voor het individu en 

het idee van de roman als een zelfanalyse. Dit herkennen we in Voskuils behavioristische 

manier van schrijven. Om zijn verleden beter te begrijpen en zijn problemen op te lossen, 

beschrijft de auteur alle handelingen en gebeurtenissen tot in detail. Deze nauwkeurigheid 

vinden we terug in het gebruik van dialecten, waar hij de illusie van een wetenschappelijke 

transcriptie probeert te wekken. 

Het laatste van de artistieke aspecten is het Forumse aspect. Dit aspect plaatst het boek in de 

traditie van het tijdschrift Forum. Volgens het gedachtegoed van Forum moest de auteur 

enerzijds over zichzelf schrijven en anderzijds moet hij alleen voor een groepje vrienden 

schrijven. Deze vrienden werden beschouwd als de eigenlijke lezers, de zogenaamde happy 

few (Heymans 2000:59). Dit is een idee dat we herkennen in het literaire project van Voskuil: 

“‘Een boek moet dik zijn, een boek moet gedetailleerd zijn, een boek moet “vervelend” zijn 

voor de mensen die niet mijn eigenlijke lezers zijn. Als je de lezers af kunt schrikken, dan moet 

je dat doen. Dan hou je tenslotte de mensen over waar je op vertrouwen kunt.’ Hij [Voskuil] 

schrijft dus voor een beperkt publiek, zijn vrienden.” (Voskuil in een interview met J. Fontijn 

geciteerd in Debruyne 2006:87). 

Het is vooral in het fragment in het Nedersaksisch dat het dialect dit aspect heeft. Alleen de 

lezers die geduld of kennis van het Nedersaksisch hebben, stellen dit soort nauwkeurigheid op 

prijs. Het is van Voskuils zijde een bewuste keuze. Als de lezer geen geduld heeft om de tekst 

te ontcijferen, dan is hij/zij geen echte lezer, en dan maakt het niet uit of hij/zij de rest van het 

boek niet leest. Het kan worden gezien als een hindernis of liever een toelatingsexamen tot the 

happy few van Voskuil. 

Uit deze vertaalstrategie- en functieanalyse kunnen we concluderen dat de auteur veel 

verschillende vertaalstrategieën heeft gebruikt om het dialect van zijn personages weer te 

geven. Ten eerste heeft de auteur vier van Grutmans vertalingsstrategieën gebruikt: homogene 

representatie, fictieve representatie, intra-sentential codeswitching en correcte homogene 

representatie. Ten tweede zijn de dialecten die het meest worden gebruikt, vooral gefundeerd 

op algemene spreektaal (Amsterdams), dialectgeluiden (Nedersaksisch) en woorden en 
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expressies (“Vlaams”). Ten slotte zijn deze dialecten literaire dialecten, gemaakt om een 

illusie van een bepaald dialect weer te geven en zijn geen transcripties van echte dialecten. 

Deze dialecten voldoen daarnaast aan drie van Grutmans functies, waarbij de realistische 

functie dominant is. De dialecten vormen de personages en situaties (compositorisch) en ze 

zorgen ervoor dat de lezers het verhaal geloven (realistisch). Ze plaatsen ook het boek in drie 

literaire tradities: de romantische, de realistische en de traditie van Forum (de artistieke). 

4.2 Het literaire dialect in Pallieter 
Het dialectgebruik van Timmermans is begrensd tot een dialect, namelijk het Brabantse 

dialect van Lier. Behalve in de dialogen komt het ook voor in het verhaal zelf. Het 

eerstgenoemde zal in het volgende hoofdstuk worden besproken. 

4.2.1 Vertaalstrategieën 

Het literaire dialect in Pallieter komt alleen voor in de vorm van correcte heterogene 

representatie. Dat zien we enerzijds doordat hele gesprekken in het Liers worden gevoerd en 

anderzijds doordat de dialectweergave correct lijkt te zijn. Dit zien we terug in de dialoog in 

het volgende fragment: 

“‘Mak is rieke,’ zei Pallieter en hij duwde zijn gezicht in de malse bloemen. ‘Ze zijn vor ij,’ 
juichte Marieke stil. ‘Ik riek er oe zieltjen in, och kom’ - en hij nam de bloemen in zijn arm en 
zag haar dankend aan. Hij voelde zich als een kind. ‘Kom,’ vezelde hij, ‘lot ons neerzetten, en 
vertelt is, wor ge die geploekken hed.’ Hij zette zich neer in 't afgemaaide gers en lei den 
ruiker open op zijn schoot.” (Timmermans z.j.:74). 

 
Het dialectgebruik in Pallieter is daarom beperkt tot een van de zes vertaalstrategieën. 

Vertalingsstrategieën Pallieter 
Ellips Nee 
Homogene representatie Nee 
Fictieve representatie Nee 
Intra-sentential codeswitching Nee 
Incorrecte heterogene representatie Nee 
Correcte heterogene representatie Ja 
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In Pallieter spreken bijna alle personages in het Liers, met uitzondering van een paar 

personages die in standaardtaal spreken. Pallieter en zijn vrienden, Charlot, Marieke, Fransoo 

en de pastoor spreken allemaal in het Liers. 

Charlot wordt gekarakteriseerd als een pessimist. Zij is vroom en preuts en ze heeft zich min 

of meer gehuisvest in de keuken waar zij voor het eten zorgt. Pallieter ziet Charlot als een 

“niet-volmaakte” kwezel (Keersmaekers 1999:248 Timmermans z.j.:5) en plaagt haar vaak 

vanwege haar dikke buik, praatziekte, pruilen en zelfingenomenheid. Charlots pessimistische 

en directe antwoorden maken haar de belangrijkste tegenspeler van Pallieter, maar 

desondanks zijn ze toch vrienden en wederzijds afhankelijk van elkaar: enerzijds heeft 

Charlot een familie nodig en anderzijds heeft Pallieter Charlot als kokkin en huishouder 

nodig. Charlot heeft een petekind in een ander dorp, Marieke. Zij is aardig, altijd blij en 

lachend en mooi, maar ook onderdanig en passief. Als de vrouw van een levensgenieter komt 

ze toch altijd na Pallieters liefde voor de natuur en moet ze zich op een eenzame toekomst 

voorbereiden. Iets wat haar blij maakt, omdat ze weet dat hij er gelukkig mee is. Bovendien 

heeft Pallieter twee heel goede vrienden: Fransoo en de pastoor. De beste vriend hiervan is 

Fransoo, een schilder en Pallieters drinkbroer, die met zijn vrouw en kinderen in de molen 

van zijn vader woont. Hij is dik en aardig, maar ook hij is licht pessimistisch. Net zoals 

Pallieter ziet hij iets moois in alles wat hij als schilder in zijn kunst toont. De andere vriend 

van Pallieter is de kleine en oude pastoor die op de Begijnhof woont. De pastoor geniet ook 

van de natuur, maar dan in de vorm van de gewelddadigheid van de schepping en de almacht 

van god. Hij speelt bovendien graag romantische stukken op zijn cello of reciteert gedichten 

van Guido Gezelle. 

In het verhaal komen ook twee kerels voor die in de standaardtaal spreken: de jonge graaf van 

Dendersteen en de filosoof. Pallieter en Fransoo ontmoeten de graaf in het tweede hoofdstuk 

“De tweegevecht”. De graaf praat zo verwaand over zijn eigendom dat het in een 

“tweegevecht” tussen Pallieter en hem eindigt. De tweede persoon, de filosoof, komt langs in 

het hoofdstuk “De hof, en de brief van Charlot”. Pallieter plaagt hem vanwege zijn 

onverschilligheid over de schoonheid der natuur. De graaf en de filosoof zijn Pallieters 

grootste tegenhangers in het boek omdat ze niet van de natuur houden zoals Pallieter en zijn 

vrienden. Maar ook omdat ze de oude elite vertegenwoordigen. 

Als we naar het literaire dialect van Timmermans kijken, zien we dat de dialectkenmerken en 

de meerderheid van de dialectwoorden en uitdrukkingen in de dialogen zijn te vinden. We 
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zien tevens dat deze dialogen in vergelijking met Het Bureau beknopt en schaars zijn en nooit 

overgaan in monologen. Vergelijken we deze kenmerken met die van het Brabants (Hinskens 

et Taeldeman 2013:278-316) en de Belgische spreektaal (ibid:532-542), dan kunnen we de 

dialectkenmerken in drie groepen indelen: de algemene Belgische spreektaalkenmerken, de 

algemene Brabantse kenmerken en kenmerken die specifiek voor de streek rond Antwerpen 

zijn.  

Wat betreft de eerste groep zien we dat het dialect in Pallieter uit de zuidelijke delen van het 

Nederlandse taalgebied komt. Ten eerste vinden we vaak voorkomende woorden zonder de 

uitgangen “-t” en “-d” zoals in “wa'” en “goe'” (Timmermans z.j.:82, 23), iets wat typerend 

voor Belgische spreektaal is (Hinskens et Taeldeman 2013:534). Ten tweede is het einde “-n” 

in het infintief en meervoud verdwenen zoals o.a. “durve” en “note” (Timmermans z.j.:120 

Hinskens et Taeldeman 2013:280). Ten derde zijn de Belgische persoonlijke naamwoorden 

gij/ ge/ met de toebehorende werkwoordsvorm “-de” zoals in “gade” en “zadde” gebruikt 

(Timmermans z.j.:164, 5 Hinskens et Taeldeman 2013:535). Ten vierde is het meest gebruikte 

verkleinwoordje “-(e)ke” zoals in “voskes” (Timmermans z.j.:55). Maar ook woorden met een 

“-je” komen in het boek voor (“zieltje” ibid:186), een combinatie die typerend is voor het 

noorden en westen van het Brabantse taalgebied (Hinskens et Taeldeman 2013:301). Ten 

vijfde kunnen we drie geslachten bij de zelfstandige naamwoorden onderscheiden, wat een 

typisch zuidelijk verschijnsel is (ibid:534). Het onbepaalde lidwoord heeft in het boek de 

mannelijke vormen “ne”/“nen”. “Nen” wordt gebruikt bij mannelijke woorden die met een 

klinker of met h, b, d en t beginnen, bij andere mannelijke woorden wordt “ne” gebruikt: 

“'nen engel”, “nen hof”, “nen boer”, “nen droom”, maar “ne mesch” (Timmermans z.j: 23, 

186, 38, 88, 23). Het onzijdige onbepaalde lidwoord is “e” of “ie” (e kuske, ie woort ibid: 62, 

27). Voornamwoorden, bepalende lidwoorden en bezittelijke voornaamwoorden congrueren 

in het boek met het geslacht van het zelfstandige naamwoord. Hier gelden dezelfde regels als 

bij mannelijke naamwoorden (“dezen schoenen hof”, “manne meulen” ibid:186, 117). Bij 

vrouwelijke en onzijdige naamwoorden wordt er geen “-n” toegevoegd (“de zon” (f), “dees 

ster” (f), “ma petekind” (n), “da dink” (n), “man oegen” (n.pl.), “zan perels” (f.pl.) ibid:25, 

157, 23, 58,119). Ten slotte wordt “aa” (de West-Germaanse /æ:/) als een lange “o” 

geschreven zoals in “mor”, “allemol” en “smokt” (ibid:23, 60, 62 Hinskens et 

Taeldeman:461). 
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De tweede groep dialectkenmerken kan worden geplaatst als het dialect van (Zuid-)Brabant. 

Dit zijn dialectkenmerken die algemeen voorkomen bij bijna alle Brabantse dialecten. Ten 

eerste zien we dat Timmermans /y:/ (“uu”) in plaats van /u:/ (“oe”) schrijft zoals in “gruun” 

en “bruur” (Timmermans z.j.:114, 24). Ten tweede schrijft hij “e” i.p.v. “a” voor /r/ en 

consonant (hert, dweers, berste ibid:109, 97, 185), wat meer gebruikelijk is in Belgisch-

Brabant (Hinskens et Taeldeman:289). Ten derde zijn “ee” en “oo” (de West-Germaans 

diftongen /ai/ en /au/) in “ie” en “oe” veranderd zoals in “mier”, en “oek” (Timmermans 

z.j.:116, 186). Ten vierde zijn de drie diftongen “-ouw-”, “-ou-” en “-auw-” één diftong 

geworden, namelijk “-ij(w)-” (“vrijw”, “algijw”, “trijf”, “nij”) (Timmermans z.j.:68, 76, 82, 

164 Hinskens et Taeldeman:288). Ten slotte heeft een monophtongering van de diftong “ij” 

naar “a” (“man”, “lak”, “huwelaksreis” Timmermans z.j.:58, 108, 121) plaatsgevonden 

(Hinskens et Taeldeman::280). 

 

De laatste groep dialectkenmerken uit Pallieter bestaat uit dialectkenmerken die het dialect in 

de streken van Antwerpen plaatst. Ten eerste zien we dat “schoon” bij een onzijdig 

naamwoord zijn -n verliest, zoals bij “kind” in “e schoe kind” (Timmermans z.j.:37). Dit 

gebeurt alleen in het zuiden van Brabant en Antwerpen (Hinskens et Taeldeman:302-304). 

Ten tweede is “ee” in “veel” “eu” (ibid:185) geworden zoals in Noord-Brabant en 

Antwerpsen (Hinskens et Taeldeman:288). Ten slotte heeft het literaire dialect in sommige 

gevallen, zoals bij dialecten in Vlaanderen, Zeeland en Antwerpen “eu” voor “oo” verwisseld 

(u:>eu) (“veur”, “deur”, “deurp”) (Timmermans z.j.:183, 186 Hinskens et Taeldeman:285). 

 

Uit deze reeks dialectkenmerken zien we dat het dialect in Pallieter kenmerken van het 

Belgisch-Nederlands, het (Zuid-)Brabants en het Antwerps heeft. Op basis van deze 

kenmerken en de feiten dat het Liers enerzijds een Brabants dialect is en Lier anderzijds in de 

streek van Antwerpen ligt, lijkt het een goede illusie van het Liers te geven. Het blijkt dus dat 

Timmermans alleen de correcte heterogene representatie in zijn boek heeft gebruikt, maar ook 

dat zijn Liers vooral uit dialectuitspraak, -verbuiging en -woorden bestaat. 

4.2.2 Functie van dialecten in Pallieter 

Hoewel het dialectgebruik in Pallieter tot een vertaalstrategie is begrensd en door alle 

personages (op twee na) wordt gebruikt, vervult het toch belangrijke functies in het verhaal. 

De compositorische functie van het dialectgebruik in Pallieter vertelt iets over hoe we de 
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personages moeten begrijpen. Ten eerste heeft de auteur het dialect gebruikt om het verhaal 

dubbelzinnig te maken. Dit zien we doordat Pallieter enerzijds kan worden gezien als een 

stomme boer die niets weet en gewichtig doet, maar vanwege zijn platte gedrag, dialect en 

gebrek aan beschaving niet serieus kan worden genomen. Anderzijds kan Pallieter door zijn 

dialectgebruik worden gezien als een vertegenwoordiger van het Vlaamse volk en de boeren. 

Iemand die kritiek durft te uiten op de kerk en de elite. 

Ten tweede gebruikt de auteur het dialect om een dieper verschil tussen de dialectsprekende 

en de standaardsprekende personages in het boek aan te duiden. Omdat bijna alle personages 

in een dialect spreken, vallen de dialogen in standaardtaal op. Dit is het geval met de taal van 

de jonge graaf en de filosoof die beiden in standaardtaal spreken. De wisseling geeft de indruk 

dat de personages die dialect spreken een groep vormen en de netjes pratende personages een 

andere. De laatste groep wordt gekarakteriseerd als de mensen die verblind zijn voor al het 

moois in het leven en ze zijn daarom de tegenstanders van het groepje van Pallieter. Omdat 

deze personages als de kwade tegenstanders van de hoofdpersonage zijn neergezet, kan het 

verschil worden gelezen als kritiek op de geleerden en nobelen. Daarom kunnen we zeggen 

dat het dialect ook een sociale functie heeft. Deze functie was nog duidelijker in de verworpen 

hoofdstukken. In de vroegste en antiklerikale periode van het boek vocht Pallieter namelijk 

tegen een reeks tegenstanders, elk met zijn eigen hoofdstuk of alinea. Ze hebben uiteindelijk 

plaats moeten maken voor het literaire geheel van het werk, hoewel dat voor Timmermans 

soms met een bloedend hart gebeurde. De graaf en de filosoof zijn daar restanten van 

(Keersmaekers 1999:244-249). In de verschenen versie van het boek maakt Timmermans 

geen verder gebruik van dit onderscheid en de sociale compositorische functie wordt daarom 

begrensd tot de twee overgebleven hoofdstukken. 

Het dialect in Pallieter vervult bovendien de realistische functie. Met het gebruik van het erg 

gedetailleerde literaire dialect brengt Timmermans het verhaal dichter bij de werkelijkheid 

van de lezers. Bovendien past het dialect in de situatie omdat het realistisch is dat de Lierse 

boer en zijn vrienden in het Liers spreken. Het dialect voldoet aan de lezerswens om in het 

verhaal te geloven, maar het is in het algemeen geen geloofwaardige verhaal. Zo was het door 

de auteur ook niet bedoeld. Voor Timmermans was het verhaal “louter verbeelding” 

(Keersmaekers 1999:269), daarom is hierbij ook geen sprake van een extreem realisme zoals 

in Het Bureau. Nog belangrijker in Pallieter is de artistieke functie van het dialect. Wat dit 
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betreft kan het gebruik van het dialect in drie tradities worden geplaatst (aspecten): de 

romantische, de flamingantische en de impressionistische.  

Ten eerste kent het dialectgebruik in het boek een grote invloed door de romantici en de 

streekliteratuur. Timmermans is, vooral in zijn vroegste werken beïnvloed door de 

romantische stijl van Conscience (Durnez 2000:38-42) en Pallieter wordt gerekend tot de 

streekromans (cf. Bork et al. 2012b). Het is vooral het dialectgebruik en het feit dat het 

verhaal in Timmermans eigen geboortestreek afspeelt dat het boek in deze stroming wordt 

geplaatst. De droom van de “heimaat” of “geboortestreek” en om naar de wortels van de natie 

terug te keren, is namelijk typerend voor de romantici en de streekliteratuur (Bork et al. 

2012b). Bovendien is het gebrek aan praktische kennis en de realistische beschrijving van het 

boerenleven typerend voor de romantiek.  

Ten tweede plaatst het dialectgebruik van Timmermans het werk onder de literaire werken 

van de Vlaamse beweging. De beweging is verwant aan de romantiek, door haar 

belangstelling voor de eigen taal- en cultuurerfenis. Deze kwam op als een reactie tegen de 

verfransing van België na de zelfstandigheid. Twintig jaren voordat Timmermans Pallieter 

schreef begonnen leden van de Vlaamse culturele elite, de flaminganten, hun eigen 

moedertaal te gebruiken en bevorderen. Timmermans was ook flamingant en hij zag zijn 

schrijverschap als een natuurlijk onderdeel van zijn ideologie (Durnez 2000:82). Zijn eerst te 

verschijnen tekst had ook de titel “De taal is gansch het volk”, een titel die verwees naar de 

leuzen van de Vlaamse taalbeweging (Durnez 2000:59-60). Hij was bovendien lid van het 

geheime genootschap “het Vlaamsche Veen” dat als doel had: 

“[H]et Vlaamsche Volk van allen schadelijken vreemden invloed, voornamelijk van 

Frankrijk's bemoeiing in België's binnenlandsche aangelegeheden, vrij te maken, de 

Nederlandsche taal als een koningin te doen heerschen over de gansche uitgestrektheid van 

het Vlaamsche land in bestuur, gerecht, leger en school.” (Durnez 2000:158). 

Het is met name de West-Vlaamse traditie binnen de beweging die een belangrijke invloed op 

Timmermans heeft gehad. Auteurs zoals Guido Gezelle, Hugo Verriest, Omer Karel De Laey 

en Steen Streuvels zijn belangrijke inspiratiebronnen voor Timmermans geweest (Durnez 

2000:140, 55, 64, 194). Deze auteurs schreven in hun dialect en streefden een eigen Vlaamse 

taal na. Hun invloed kan worden gezien in het boek door de talloze keren dat de naam van 

Gezelle wordt genoemd of een gedicht van hem wordt geciteerd (bijv. Timmermans z.j.:141). 
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Ten slotte verbindt het dialect Pallieter met het impressionisme. Het impressionisme werd in 

Begië en Nederland vooral vertegenwoordigd door de Tachtigers met Willem Kloos en zijn 

tijdschrift De Nieuwe Gids (Bork et al. 2012c, d). Het was in dit tijdschrif dat Pallieter voor 

de eerste keer verscheen en het kan daarom als een impressionistische werk worden gezien. 

Dit zien we onder meer doordat het dialectgebruik een pure artistieke en poëtische functie 

heeft. Voor Timmermans waren de dialogen belangrijk en het ging hem aan de ene kant om 

het dialect als poëzie en aan de andere kant om de expressiviteit van het dialect (Durnez 

2000:194-5). De dialogen moet leidend en levend zijn en als poëzie moeten ze expressief zijn. 

Het impressionisme is echter niet de reden waarom Timmermans dialect heeft gebruikt. Het 

komt ook niet door een wens om de lezer in het verhaal te doen geloven, want het verhaal was 

vooral gericht op de verbeelding. Het dialect wordt door Timmermans ingezet vanwege 

romantische en flamingantische inspiraties. Daarom kunnen we zeggen dat de artistieke 

functie in Pallieter dominant is. Bovendien kunnen we zeggen dat het dialect in Pallieter 

alleen correct heterogeen gerepresenteerd is en dat dit dialect drie van de drie Grutmanse 

functies heeft: de compositorische, vooral in de twee hoofdstukken waar de graaf en de 

filosoof een rol spelen, de realistische en de dominante artistieke functie die het verhaal met 

de flaminganten en de streekliteratuur verbindt. 

4.3 Samenvatting analyse 1 
Door de analyses zien we hoe de twee besproken werken van elkaar verschillen. In Het 

Bureau komt het dialect grotendeels voor in de dialogen, terwijl het in Pallieter in grotere 

mate het verhaal illustreert. In Pallieter heeft Timmermans alleen gebruikgemaakt van de 

correcte heterogene vertaalstrategie om het dialect weer te geven. Als iemand iets in het Liers 

zegt, is het zo trouw mogelijk door de auteur weergegeven. In tegenstelling tot Timmermans 

heeft Voskuil het dialect op vier verschillende manieren opgenomen: homogene representatie, 

fictieve representatie, intra-sentential codeswitching en correct heterogene representatie. Het 

volgende schema geeft een samenvatting en illustreert hoe de boeken verschillen met 

betrekking tot de vertaalstrategieën: 
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Vertaalstrategieën Het Bureau Pallieter 
Ellips Nee Nee 
Homogene representatie Ja Nee 
Fictieve representatie Ja Nee 
Intra-sentential codeswitching Ja Nee 
Incorrecte heterogene representatie Nee Nee 
Correcte heterogene representatie Ja Ja 
 

Het is niet alleen met betrekking tot het aantal vertaalstrategieën dat de boeken verschillen, ze 

verschillen ook met betrekking tot het aantal dialectkenmerken (de kwaliteit). Van alle 

dialecten in Het Bureau is alleen het Nedersaksisch zo gedetailleerd als het Liers van 

Timmermans.  

Deze verschillen berusten op de verschillende functies van het dialectgebruik in de twee 

boeken. Zoals we in de analyse zagen is de artistieke functie van het dialectgebruik in 

Pallieter de belangrijkste. Het moest vooral het Vlaams als cultuurtaal in Vlaanderen 

bevorderen en dat kon alleen met een volledige weergave van het dialect. Met een correcte 

heterogene representatie wordt ook de aandacht van de lezers bij het dialect gehouden omdat 

het veel van de standaardtaal verschilt. In tegenstelling tot de artistieke functie in Pallieter is 

de realistische functie het belangrijkste in Het Bureau. Voskuil wil met het gebruik van het 

Nedersaksisch geen nieuwe cultuurtaal proclameren, maar wil door een dialect een realistisch 

idee geven van zijn eigen verleden. Met de verschillende vertaalstrategieën, van de homogene 

representatie tot de correcte heterogene representatie, wil Voskuil de lezers een idee geven 

van hoe de mensen zijn en wil hij de sfeer van situaties aanduiden. Tegelijkertijd wil hij de 

werkelijkheid van Maarten Koning met de werkelijkheid van de lezers verbinden. Bovendien 

wil hij dat het dialect niet de aandacht van de lezers afleidt van Maarten en zijn problemen. 

Alle dialecten met een correcte heterogene representatie weergeven is daarom niet wenselijk 

of nodig, want zoals we hebben gezien is het in veel gevallen voldoende om dialectwoorden 

of spreektaalkenmerken te gebruiken. Deze vertaalstrategieën en functies zijn daarom in lijn 

met wat de auteurs met de boeken wilden bereiken. Dat is namelijk de doelfunctie van 

Pallieter als een verheerlijking van het Vlaams en de Vlaamse cultuur en Het Bureau als een 

behavioristische zelfanalyse. 

Het verschil valt ten tweede te verklaren door de hoeveelheid dialect die men volgens de 

normen van literair dialectgebruik in een boek in de twee landen kon gebruiken. In België in 

de tijd van Timmermans lijkt dat meer te zijn dan in Nederland vandaag de dag. Met het oog 
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op de geschiedenis van de dialecten in de twee landen is dat niet verrassend. Voskuil gaf zijn 

veeldelige werk vol dialecten uit in een land waar minder dan 52% van de bevolking een 

dialect spreekt en dat geen landelijke streekliteratuurtraditie heeft. Terwijl Timmermans de 

traditie van dialectauteurs zoals Guido Gezelle en Stijn Streuvels volgde, en in dialecten 

schreef in een tijd dat het in de mode was.  

Toch was het dialectgebruik van Timmermans een bediscussieerd thema toen het boek 

verscheen. De taalkundigen vonden dat het boek te veel dialect bevatte (Vercammen 

1966:103) en Timmermans heeft het dialect in een latere druk zelf gestandaardiseerd. Het 

gebruik van dialect bleek dus te veel te zijn voor de norm. Toch zag men het dialectgebruik 

door de vingers wegens Timmermans' schrijftalent en de goede kwaliteit van het boek 

(Vercammen 1966:108). Het boek en de auteur hadden namelijk een status bereikt waardoor 

meer dialectgebruik werd aanvaard. 

Ondanks deze verschillen is er toch een gelijkenis tussen de twee boeken. Want beide hebben 

ze het tweedelige romantische aspect van de artistieke functie. Ten eerste dromen de twee 

auteurs vanuit verschillende perspectieven over een eenvoudig leven op het platteland. 

Maarten zit op zijn bureau in Amsterdam te dromen over een eenvoudig leven als boer, terwijl 

Timmermans dit leven door zijn personages in Pallieter leeft. Ten tweede zijn hun droom en 

hun respect voor de dialectsprekers in beide gevallen een uiting van een afkeer tegen de eigen 

klasse en situatie. Maarten heeft een afkeer tegen zijn baan en collega's en Timmermans heeft 

een afkeer tegen zijn burgerlijke achtergrond. Het respect en de dromen lijken ten slotte 

verbonden te zijn met de opkomst van een nieuwe belangstelling voor eigen taal en dialecten. 

Voor Pallieter was dat de taalstrijd in België en voor Het Bureau was dat het tot bloei komen 

van de dialecttrots in Nederland in de jaren 90. In beide landen kregen dialectsprekers die al 

een tijd onderdrukt waren respect en status die ze niet eerder hadden gekend. 

Het blijkt dus dat het gebruik van vertaalstrategieën enerzijds afhankelijk is van de 

(toekomstige) functie van het dialect en anderzijds dat de functie van het dialectgebruik 

afhankelijk is van de normen en geschiedenis van de broncultuur. Toch lijkt het dat de auteur 

met de norm kan breken als hij maar genoeg prestige heeft. Bovendien lijkt het romantische 

aspect van de artistieke functie de enige gemeenschappelijke artistieke functie in de twee 

boeken. Dit kan betekenen dat dit aspect typisch voor het gebruik van dialect in literatuur is. 
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5 Analyse 2: Analyse van eigen 
vertalingen 

Net zoals de auteurs keuzes maken in vertaalstrategieën, zijn de keuzes van de vertaler niet 

toevallig, maar door dezelfde twee factoren geregeld: de vertaalnormen van de doelcultuur en 

de doelfunctie van de vertaling in de doelcultuur. De oorspronkelijke functies en 

vertaalstrategieën voldoen niet altijd aan de normen en de functie van het boek in de 

doelcultuur. Daarom wordt de brontekst door de vertaler aangepast. Om het vertalingsproces 

echt te kunnen begrijpen, moeten we het proces en het resultaat als een kritische deelnemer 

onder de loep nemen. We moeten de brontekst en de vertalingen vanuit het perspectief van de 

kritische vertaler bekijken. In dit hoofdstuk bekijk ik welke functies de dialecten in de 

doelteksten hebben en welke vertaalstrategieën ik heb gebruikt. Dit wordt tegelijkertijd 

vergelijken en besproken met het oog op vertaastrategieën en functies van de bronteksten. We 

zullen zien hoe de vertalingen voor hun functie als materiaal voor de enquête en als losstaande 

vertalingen zijn gevormd. Al mijn vertalingen zijn bovendien met de bronteksten achter in de 

appendix te vinden. 

5.1 Het Bureau 
Voor elk dialect dat in meer dan een verhaal voorkomt in Het Bureau heb ik een fragment 

gekozen (Amsterdams, Nedersaksisch en “Vlaams”). Ze zijn (behalve in het Bokmål) in drie 

verschillende literaire dialecten vertaald: Oost-Osloos, Trønders en Sørlands. 

5.1.1 Het Amsterdams 

Dit is het fragment waarin de conciërge van het bureau, De Bruin, Maarten over zijn 

oorlogsherinneringen vertelt. Zoals we in de analyse zagen heeft het dialect van De Bruin drie 

functies: de compositorische, de artistieke (het romantische en het realistische aspect) en de 

realistische functie. Bovendien was de heterogene representatie van het dialect grotendeels 

gebaseerd op kenmerken van (Hollandse) spreektaal. In mijn dialectvertaling heb ik een 

literaire versie van het Oost-Osloos gebruikt. Dit is een dialect dat in de oostelijke delen van 

Oslo wordt gesproken. 
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Vertaalstrategieën 

Beginnen we met het dialectgebruik dan zien we dat ik het dialect correct heterogeen 

gerepresenteerd vertaald heb. Dit zien we enerzijds omdat het dialect uit meer dan een paar 

woorden of uitdrukkingen bestaat zoals in “Veit'kke jæi vell” en anderzijds omdat het dialect 

dat is gebruikt correct lijkt te zijn. Als we de woorden die van de standaard afwijken met 

kenmerken van de Noorse dialecten vergelijken, zien we dat ze in drie groepen kunnen 

worden ingedeeld: algemene Noorse dialectkenmerken, kenmerken van het Oost-Osloos en 

een aantal eye-dialectvormen.  

De algemene dialectkenmerken heeft het Oost-Osloos gemeen met bijna alle dialecten in 

Noorwegen en bovendien met de tweede Noorse standaard, het Nynorsk. Dat zijn kenmerken 

zoals het gebruik van bepaalde vrouwelijke zelfstandige naamwoorden met een -a-uitgang 

zoals in “handa” (handen) en “dommerdrakta” (dommerdrakten), meervouden met -a zoals 

“armhula” (arhulene), het gebruik van diftongen (“veit” (vet)) en werkwoorden met een -a-

uitgang in de onvoltooid verleden tijd zoals “kasta” (kastet) en “tusla” (tuslet) (Hanssen 

2010:142). Verder is er een aantal kenmerken dat specifiek is voor het Oost-Osloos. Zoals 

woorden die samengetrokken zijn omdat een klinker is verdwenen (syncope) (ibid:133, 106-

7). Dit zien we door het gebruik van “'kke” in plaats van “ikke” (niet) in (“kun'kke”) en de 

Oost-Noorse enclitische onbeklemtoonde vormen van voornaamwoorden zoals “'n” (han), 

“'ræ” (deg) en “'ri” (de) (ibid:146, 144). Ik heb bovendien eye-dialectwoorden gebruikt, die 

alleen als illusie van een dialect dienen, zoals “ær” (er), “or’” (ord) en “åsså” (også). 

Vergelijken we deze dialectkenmerken met die van de brontekst, dan zien we dat het dialect 

in de vertaling meer dialectkenmerken en eye-dialect heeft dan de brontekst. Zoals in de 

brontekst zijn de dialectkenmerken in mijn vertaling in een algemene en een specifieke groep 

te verdelen. Toch heb ik meer gebruikgemaakt van de specifieke dialectkenmerken dan 

Voskuil. In mijn vertaling zijn daarnaast minder algemene spreektaalkenmerken (de 

dialectkenmerken staan vetgedrukt en de toegevoegde woorden staan cursief): 

«Veit'kke jæi vell. Redd for at folk sku 
tru'ri var NSBere kanskje. Men jæ tenkte: 
ær're for sjefen, så må're gjøres. 
Forretninger ær forretninger. Så jæ tar den 
pakka og slentrer ned til den dærre 
butikken. Og han fyren bak kassa kasta 
handa i være å «Houzee!» Jæ sa: «Go' 
morn!» Med et steinansikt. Nåja, til slutt 

“Weet ik veel. Bang dat de mensen dachten 
dat ze NSB-ers waren misschien. Maar ik 
dacht: als het voor de baas is, dan moet het. 
Zaken zijn zaken. Dus ik neem dat pak en 
[ga] naar die winkel toe. En die vent achter 
de toonbank [deed] zijn hand omhoog en 
Houzee! Ik zeg: Goeiemorgen! gewoon met 
een stalen gezicht. Nou, op het laatst zei die 
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sa'n «go' morn» han åsså, men'n hadde 
like så godt kunne ha gitt mæ en real 
omgang, for mors beste barn var'ri ikke. 
Det veit du sikkert godt sjæl.» 

ook goeiemorgen, maar evenzogoed had ie 
me te grazen kunnen nemen, want zulke 
lieverdjes waren het niet. Dat zul je zelf ook 
nog wel weten.” (Voskuil 1998:117) 

 
De historische presens en de expressies heb ik behouden: “blijven stoken” in “Want anders 

ken ik wel blijven stoken” is bijvoorbeeld vertaald met een Noorse expressie (“å fyre for 

kråka”) in “For ellers kan jæ bare fortsette å fyre for kråka” en “zulke lieverdjes” is “mors 

beste barn” geworden. Tegelijkertijd is het weglaten van voorzetsels en werkwoorden, de 

“spreekfouten”, helemaal verdwenen. In plaats daarvan zijn er meer dialectkenmerken 

gekomen: “Hande [om]hoog!” is vertaald in “Henda i være[t]!” en “de vent achter de 

toonbank [deed] zijn hand omhoog” is vertaald in “han fyren bak kassa kasta handa i 

være[t]”. 

Functie 

Als we naar de drie functies van het dialectgebruik kijken, zien we dat niet veel is veranderd. 

In het boek had het dialect een compositorische functie. Het vertelde enerzijds iets over de 

vertrouwelijke sfeer van het verhaal en anderzijds over de arbeidersklasseachtergrond van de 

personage. Om deze connotaties in de vertalingen weer te geven heb ik het Oost-Osloos 

gebruikt. Dit dialect heeft dezelfde urbane arbeidersklasseconnotaties (Hanssen 2010:146-7) 

als het Amsterdams en is daarom hetzelfde als in het boek. Met andere woorden is de 

compositorische functie van het dialect zoals in het boek. 

Verder had het dialect een paar losse functies. Zo maakte het in de brontekst het verhaal 

geloofwaardig (de realistische functie). Dit was in het boek de dominante functie en ik heb als 

vertaler daarom het dialect in de Noorse vertaling zo correct mogelijk geprobeerd te vertalen. 

Bovendien heb ik moedertaalsprekers en dialectproeven geraadpleegd omdat ik zelf geen 

Osloos spreek. De wens om het dialect realistisch te maken leidde tot het weglaten van 

voorzetsels en werkwoorden. Dit komt doordat deze “spreekfouten” in het Noors 

ongrammaticaal zijn en daarom niet realistisch zijn. Maar ik heb ook de connotatie van het 

Amsterdams proberen te matchen. Door mijn inspanning om het dialect correct en passend te 

maken, kunnen we zeggen dat het dialect ook in de vertaling de realistische functie vervult. 

De tweede losse functie van het dialect plaatste het boek in een literaire stroming of groep (de 

artistieke functie). In dit fragment konden we twee aspecten onderscheiden: het romantische 

en het realistische aspect. Noorwegen kent ook een traditie van de streekroman, met een 
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belangstelling voor de eigen streek en mensen van het platteland (Beyer et al. 1995:21-24), 

maar kent daarnaast een lange traditie van realistische romans (Beyer et al. 1998:569). Het 

gebruik van dialect zal waarschijnlijk deze vertaling in de Noorse streekliteratuurtraditie en de 

traditie van het moderne realistische boek plaatsen. 

Samenvatting 

In deze vertaling zijn alle functies van het originele dialect vertaald en deze komen overeen 

met die van het boek. Toch heeft vanwege de belangrijke realistische functie een verschuiving 

plaatsgevonden. Interessanter is het feit dat het literaire dialect van mijn vertaling meer 

dialectkenmerken en eye-dialect bevat dan in het boek. Wat betreft het eerstgenoemde was dat 

een onbewuste keuze, maar het laatstgenoemde was bewust omdat deze vertaling de 

lezersreacties met betrekking tot eye-dialect moest toetsen. 

5.1.2 Het “Vlaams” 

Dit fragment gaat over Maartens eerste vergadering als lid van de redactie van de Atlas in 

Antwerpen. De dialectvertaling is niet in de enquête opgenomen. In plaats daarvan heb ik de 

standaardtaalvertaling van het fragment voor de enquête geselecteerd, enerzijds vanwege de 

functie en anderzijds vanwege het dialect. In de analyse zagen we dat het dialect in het boek 

drie functies heeft: de compositorische, de realistische en de artistieke functie (het realistische 

aspect). Zoals we in het voorafgaande hoofdstuk zagen heeft de auteur intra-sentential 

codeswitching gebruikt om het “Vlaams” weer te geven. Het dialect bestaat daarom uit 

woorden en expressies uit algemene Belgische spreektaal. Ik heb deze dialectvertaling in een 

Sørlands dialect vertaald, het Kristandsands. Het is het dialect dat in de grootste stad van het 

zuiden van Noorwegen, Kristiandsand wordt gesproken. 

Vertaalstrategieën 

In tegenstelling tot Voskuil heb ik het dialect in deze vertaling correct heterogeen 

gerepresenteerd. Het dialectgebruik begrenst zich niet tot sommige woorden en expressies, 

maar bestaat uit zinnen met dialect, zoals in «Ska æ sende di vidåre?» (Skal jeg sende de 

videre?). Verder is het dialect vooral gebaseerd op specifieke kenmerken van het Sørlands en 

sommige dialectwoorden. Ten eerste heb ik de zogenaamde “zachte consonanten” gebruikt 

die typerend zijn voor de zuidelijke Noorse dialecten. Dit betekent dat “p”, “t” en “k” in 
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sommige gevallen “b”, “d” en “g” worden (ibid:182), zoals in “eventyrsundersøgelsen” 

(eventyrsundersøkelsen) en “tilladår” (tillater). Bovendien bevat mijn literaire dialect de 

verbuiging van zelfstandige naamwoorden die gebruikt worden in Kristiansands (-år, -an) 

zoals in “herran” (herrene) en “sagår” (saker) en de uitgang -er wordt in een aantal woorden -

år zoals in “tilladår” (tillater) (ibid:186). 

In de onderstaande fragmenten kunnen we zien hoe mijn dialectvertaling van de brontekst 

verschilt. In mijn vertaling is een reeks dialectkenmerken gebruikt, terwijl in de brontekst 

slechts een voorkomt (seffens). 

«I de kommunan' som e farga oransje e 
eventyrsundårsøgelsen alt fullført,» 
forklarte De Brouckere, «e ska straks la 
Dere få se et par eksemplår. I de gule e 'an 
igangsatt, i de hvide ledår vi fortsatt ettår 
en student som kan ta på se arbeide.» 

“In de gemeenten die oranje zijn ingekleurd 
is het verhaalonderzoek reeds voltooid,” 
legde De Brouckere uit, “ik zal u daar 
seffens enkele voorbeelden van laten zien. 
In de gele is het in gang gezet, in de witte 
zoeken wij nog naar een student student die 
die werkzaamheden op zich kan nemen.” 
(Voskuil 1998:686) 

 

Weer zien we dat mijn tekst meer dialect bevat dan de brontekst, maar in deze vertaling heb ik 

ook een andere vertaalstrategie gebruikt dan de auteur. In mijn vertaling zijn de 

dialectwoorden en -uitdrukkingen (intra-sentential codeswitching) vervangen door 

dialectuitspraak en -verbuiging van woorden (correct heterogene representatie). We zien 

bovendien hoe ik deze dialectkenmerken veel vaker gebruik dan de auteur, zoals de vier 

woorden met -år in het fragment (eventyrsundårsøgelsen, eksamplår, ledår, ettår). 

Functie 

De compositorische functie van het dialect in het boek was vooral erop gericht om het 

verschil tussen de twee broedervolkeren aan te tonen, maar ook het verschil tussen 

Vanhamme en Pieters te duiden. Toen ik het Kristiansands koos, was dat omdat ik eer wilde 

doen aan de connotaties en stereotypen van het “Vlaams”. De Sørlanders worden ook gezien 

als meer genietend en relaxter vergeleken met de rest van Noorwegen. Toch duidt het 

Kristiansands in mijn vertaling een ander verschil aan tussen de twee groepen personages dan 

in de brontekst. De Sørlanders zijn in moderne tijd niet onafhankelijk van Noorwegen 

geweest en ze worden ook niet als een eigen volk beschouwd. Daarom wordt de verhouding 

tussen de personages in mijn vertaling eerder die van landgenoten dan van broedervolkeren. 
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Mijn keuze om een Noors dialect te gebruiken heeft daarom de compositorische functie in 

deze vertaling veranderd en deze wijkt dus af van de brontekst.  

Bovendien had het fragment twee losse functies, de realistische en de artistieke. Om een 

dialect te maken dat de realistische functie kon vervullen, heb ik enerzijds een dialect met 

bijna dezelfde stereotypen gebruikt als het “Vlaams” en anderzijds heb ik het dialect correct 

proberen te vertalen, waarvoor ik moedertaalsprekers heb geraadpleegd. Dit duidt aan dat het 

dialect ook in mijn vertaling een realistische functie heeft. De laatste functie was de artistieke 

functie (het realistische aspect). Net zoals in het eerste fragment verbond dit aspect het boek 

met de realistische traditie en op basis van mijn vertaling zal het gebruik van het dialect het 

boek verbinden aan de Noorse realistische traditie.  

Samenvatting 

De vertaalstrategie in dit fragment wijkt van de brontekst af omdat het dialect correct 

heterogeen is gerepresenteerd in plaats van met intra-sentential codeswitching. In mijn 

vertaling heb ik vooral dialectuitspraak gebruikt in plaats van enkele dialectwoorden en -

expressies. Met betrekking tot de drie functies wijkt de vertaling van een van deze af. De 

compositorische functie werd door mijn gebruik van dialect veranderd.  

5.1.3 Het Nedersaksisch 

Mijn vertalingen van het Nedersaksische fragment zijn de enige vertalingen die ik helemaal 

niet in de enquête heb opgenomen. Het fragment gaat over Maartens, Hendriks en Nicoliens 

bezoek aan een paar respondenten in Drenthe, waar de boeren over het volksgeloof en hun 

werk vertellen. De auteur heeft het dialect correct heterogeen gerepresenteerd en een groot 

aantal dialectkenmerken van het Nedersaksisch (vooral van het Gronings) gebruikt. 

Bovendien had het dialectgebruik in dit fragment drie functies: de compositorische, de 

realistische en de artistieke (het romantische, het realistische en het Forumse aspect). De 

vertaling heb ik in mijn eigen Trønderse dialect vertaald. Dit dialect wordt vooral gesproken 

in de twee provincies Noord- en Zuid-Trønderlag. 

Vertaalstrategieën 

Als we het dialect in mijn vertaling bekijken zien we dat mijn literaire dialect correct 

heterogeen gerepresenteerd is. Dit kunnen we zien doordat ik het dialect als 
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moedertaalspreker zo correct mogelijk heb vertaald. Bovendien bestaat mijn literaire dialect 

naast sommige dialectwoorden ook uit een aantal dialectkenmerken van het Trønders zoals 

we zien in de zin «Ska vi bærre b'jyn?» («Skal vi bare begynne?»). Deze dialectkenmerken 

kunnen we verder in drie groepen indelen: de algemene Noorse dialectkenmerken, de minder 

algemene dialectkenmerken en specifieke Trønderse kenmerken.  

Ten eerste heb ik als vertaler algemene dialectkenmerken gebruikt die in de Noorse dialecten 

vrij algemeen zijn, maar die ook in de tweede Noorse standaardtaal, het Nynorsk, worden 

gebruikt. Dat geldt voor het gebruik van werkwoorden met een -a-uitgang in plaats van -et-

uitgang in onvoltooid verleden tijd zoals in “plukka” (plukket) (ibid:105), het uitgebreid 

gebruik van vrouwelijke zelfstandige naamwoorden met een -a-uitgang zoals “tia” (tiden) en 

“lejinga” (ledelsen) en meervoudsuitgangen van zelfstandige naamwoorden met een -a/-an 

i.p.v. -er/-ene: “hærra” (herrer), “gen'rasjona” (generasjoner), “jekslan” (jekslene), “hærran” 

(herrene) (ibid:160). Maar het geldt ook voor de woorden die in het Bokmål met een hv- 

beginnen, die in de vertaling met een k- of kv- beginnen, zoals “kvartannan” (hverandre), en 

voor diftongen in woorden zoals “ein” (en) en “røv” (rød) (ibid:132, 157). 

Ten tweede heb ik dialectkenmerken gebruikt die behalve in het Trønders ook in een paar 

andere dialecten (onder meer het Noord-Noors en het Oost-Noors) voorkomen, maar geen 

standaard zijn. Zoals wanneer de letter “-e” verdwijnt aan het eind van een woord (apocope): 

“vaks” (vokste), “b'jyn” (begynne) (ibid:156) of in het midden van een woord (synkope): 

“in'tressere” (interessere), “b'jynne” (begynner) (ibid:133). We zien ook dat sommige 

woorden een “i” voor “e” of een “æ” voor “e” hebben zoals in “sett” (sitt), “hærre” (dette her) 

(ibid:157). Verder heb ik de niet-standaardspelling “nj”, “lj”, “tj” en “dj” gebruikt om een 

illusie te geven van een palatale uitspraak van “n”, “l”, “t” en “d” zoals in de woorden “enjda” 

(enden), “innbilje” (innbiller), “itj” (ikke) en “beredj” (beredt) (ibid:158-160). Bovendien is 

mijn tekst met de enclitische onbeklemtoonde vormen van voornaamwoorden “'n” (han/den), 

“'a” (hun) en “'r” (du) geschreven (ibid:133). Ook heb ik als vertaler geprobeerd de neiging 

om woorden in elkaar over te laten gaan weer te geven, zoals in “jotj” (jo, ikke) (ibid:159). 

Ten slotte vinden we in mijn vertaling dialectkenmerken die typisch Trønders zijn. De meest 

bekende kenmerken zijn de Trønderse voornaamwoorden: “æ” (jeg), “dokk” (dere), “dæm” 

(de) en “dæ” (deg) (ibid:161) en het Trønderse ontkennende bijwoord “itj” (ikke). Minder 

bekend is wat men “gekloven infinitief met apocope” noemt. Dit betekent dat de tekst zowel 

50 
 



infinitieven met een -a-uitgang heeft, zoals “å værra” (være), als infinitieven zonder een 

uitgang heeft, zoals “å handel” (handle) (ibid:88, 156). 

In de analyse van de brontekst hebben we gezien dat het dialectgebruik van Voskuil in een 

algemene, een minder algemene en een specifieke groep kon worden ingedeeld. Dit betekent 

dat het dialect even dialectisch is als de brontekst. Bovendien is het dialect op klanken en op 

sommige dialectwoorden gebaseerd, net zoals in het boek. Dit betekent dat de twee dialecten 

op hetzelfde niveau zitten. In de twee volgende fragmenten zien we toch dat mijn 

dialectgebruik verschilt van dat van Voskuil. 

«så va det role å fredle samenlikna me no. 
Da sæli hær i bøgda. Hu va itj meir ennj 
nån hus å ronjt dæm va det øde å tomt: 
heija, heija og enjda meir heija, tima på 
timas vie heija. Å når æ sånn på da'n kijka 
mæ ronjt på denj hærre store heijeenga, 
da tænkt æ me mæ sjøl, borl'u no hær 
heiljt aleijn unjer denj vie himmel'n i 
denj stole værda? […]» 

“dan was het vergelèken mit noe zo rustig 
en vreelijk. Veural hier in oes durp. Oes 
durp was toen nog niet meer dan een stuk 
of wat hoez'n en rondumme was het al 
woest en ledig: haaide, haaide en nog eens 
haaide, uren en uren wied. En as ik doags 
es zo rondkeek deur dizze grote 
haaideveld, dan docht ik bie mie zelfs, 
woonst doe hier noe allinnig zo'n bietje 
under de wiede himmel in de grote welt? 
[…]” (Voskuil 1998:419) 

 
Enerzijds zien we dat ik minder verschillende dialectkenmerken heb gebruikt dan Voskuil. In 

de analyse zagen we dat Voskuils literaire dialect was gebaseerd op een groot aantal 

dialectkenmerken dat voor verschillende Nedersaksische dialecten spesifiek is. Daarentegen 

bestaat het literaire dialect in mijn vertaling vooral uit dialectkenmerken die vrij algemeen 

zijn in alle Trønderse dialecten. Anderzijds heb ik deze dialectkenmerken vaker gebruikt dan 

de auteur. Voskuil gebruikt bijvoorbeeld de Nedersaksische uitgang “-n” en de standaard 

uitgang “-en” (“denn'n en eeken”) in de tekst. Terwijl in mijn vertaling “-n” bijna altijd als “-

nj” wordt gespeld.  

Functies 

In dit fragment gaf het dialect een beeld van de intieme sfeer van de veldwerksituatie en de 

boerse achtergrond van de personages. Om deze compositorische functie te behouden zocht ik 

een dialect met dezelfde connotatie en om die reden ben ik bij mijn eigen dialect 

terechtgekomen. Ik wist dat het Trønders niet dezelfde duidelijke boerse connotaties had, 

maar ze bestaan in dit dialect wel en het heeft daarom de functie kunnen vervullen. Verder 

zien we dat het dialect in het boek een realistische functie en een artistieke functie had. 
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Bekijken we mijn vertaling, dan zien we dat ik het dialect zo correct mogelijk heb willen 

weergeven. Bovendien heb ik een dialect gezocht dat aan de connotaties van het 

Nedersaksisch zou kunnen matchen. De tweede functie, de artistieke, had in het boek drie 

aspecten: het romantische, het realistische en het Forumse aspect. Het realistische aspect 

verbond het boek met de streekroman en het realistische aspect verbond het boek met het 

realisme. Dit zijn aspecten die ook in deze vertaling terug te vinden zijn, zoals in de vertaling 

van de passages met De Bruin, en deze worden versterkt door de inhoud van het verhaal. 

Het laatste aspect, het Forumse, moest het boek aan het gedachtegoed van het Nederlandse 

tijdschrift Forum verbinden. In lijn met het Forumse idee van de happy few heeft de auteur 

met opzet het lezen van de tekst moeilijk gemaakt. Daarom heb ik als vertaler het dialect ook 

met opzet moeilijker gemaakt. Het literaire Trønders in de vertaling is een gedetailleerde 

versie van dit dialect. Woorden zoals “sjnjanes iljbalja” in plaats van “skinanes ilballa” 

(skinnende ildballer) maken mijn tekst moeilijk te begrijpen en deze woorden zijn zonder 

enige inspanning moeilijk te ontcijferen, ook voor een moedertaalspreker. Aan het Forumse 

aspect van de artistieke functie is daarom voldaan. 

Samenvatting 

In deze vergelijking zien we dat ik dezelfde vertaalstrategie heb gebruikt als de auteur. De 

dialectkenmerken zijn vooral dialectuitspraak en een paar dialectwoorden, zoals in de 

brontekst, maar ik heb meer dialect gebruikt dan de auteur. Dit dialect vervult dezelfde 

functies als het dialect in het boek. Om aan het Forumse aspect te voldoen heb ik bovendien 

een gedetailleerder dialect opgenomen dan in de andere vertalingen. Het fragment werd 

uiteindelijk niet in de enquête opgenomen omdat ik vond dat het te veel dialect bevatte en te 

lang was voor de enquête. 

5.1.4 Samenvatting Het Bureau 

In alle drie de dialectvertalingen uit Het Bureau heb ik meer dialect gebruikt dan de auteur 

zelf. Dit wordt vooral duidelijk in de “Vlaamse” vertaling waar ik een andere vertaalstrategie 

heb gebruikt dan de auteur. Maar ook in de Amsterdamse vertaling heb ik meer 

dialectkenmerken gebruikt dan de spreektaalkenmerken en in de Nedersaksische vertaling heb 

ik de dialectkenmerken vaker gebruikt dan de auteur. Als we naar de functie kijken, blijkt de 

meerderheid van de functies dezelfde te zijn in al mijn vertalingen. In de vertaling van het 
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Amsterdamse en het Nedersaksische fragment wijken de vertalingen van de brontekst af 

omdat ik aan de realistische functie en het Forumse aspect wilde voldoen. Maar een functie is 

veranderd. De compositorische functie in de “Vlaamse” vertaling is vanwege het gebruik van 

een Noors dialect veranderd. 

5.2 Pallieter 
Uit Pallieter heb ik twee fragmenten vertaald, de twee hoofdstukken “Een grijze natte dag” en 

“Zomerregen”. Allebei worden ze hier als een fragment besproken, enerzijds omdat ze in 

hetzelfde dialect zijn vertaald en anderzijds omdat ze wat betreft de functies en 

vertaalstrategie niet verschillen. In de analyse zagen we dat het dialect in Pallieter drie 

functies heeft: de compositorische, de realistische en de artistieke (het romantische, het 

flamingantische en het impressionistische aspect). Bovendien is de heterogene representatie 

van het Liers gebaseerd op een groot aantal dialectkenmerken. 

Vertaalstrategieën 

Het dialect in mijn vertaling is net zoals in de brontekst heterogeen gerepresenteerd. Dat zien 

we enerzijds omdat het dialect meer dan een paar dialectwoorden heeft zoals in «Konnija du 

ha sotte mæ over elva?... Ellers må æ ta dein omvein». Anderzijds omdat het een correcte 

weergave lijkt te zijn. Verder heb ik deze vertaling, net zoals de voorafgaande vertaling, ook 

in het Trønders vertaald en net zoals in die vertaling kunnen we de dialectkenmerken in drie 

groepen indelen: de algemene, de minder algemene en de specifieke kenmerken. De algemene 

kenmerken zijn in veel Noorse dialecten en in het Nynorsk te vinden. We herkennen mijn 

gebruik van de -a-uitgangen bij werkwoorden zoals “plukka” (plukket) (ibid:105), bij de 

vrouwelijke zelfstandige naamwoorden zoals “veitja” (jenten) en bij meervoudsuitgangen van 

zelfstandige naamwoorden met een -an-uitgang zoals “hæstan” (hestene) (ibid:160). Maar ook 

woorden die met een k- zijn geschreven in plaats van h- zoals “kor” (hvor) en “ka” (hva) en 

diftongen zoals in “ein” (en) (ibid:132, 157) zijn hier gebruikt. 

Ik heb bovendien minder algemene en dialectkenmerken die niet standaard zijn gebruikt. 

Zoals de apocope in “mang” (mange) en “julekak” (julekake) en dat i>e, e>æ en y>ø worden 

in woorden zoals “lett” (litt), “hæstan” (hestene) en “sjønnj” (skynd) (ibid:156, 157). We 

herkennen ook mijn gebruik van de “nj”, “lj” en “tj” voor de palatale uitspraak van n, l en t, 

zoals in “sjønnj”(skynd), “smeljt” (smelt) en “itj” (ikke) (ibid:158-160), en het gebruik van de 
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voornaamwoorden “'n” (han/den) en “'a” (hun) (ibid:133). Bovendien heb ik een aantal 

samengetrokken woorden gebruikt zoals in “komijn” (kom igjen) (ibid:159). Daarnaast zijn er 

dialectkenmerken die alleen op het Trønders wijzen. Dit zijn bijvoorbeeld het gebruik van de 

Trønderse voornaamwoorden “æ” (jeg), “dokk” (dere), “dæm” (de) en “dæ” (deg) (ibid:161) 

en het gebruik van “itj” (ikke). Ten slotte komt in mijn vertaling één voorbeeld voor van 

woorden met klinkerassimilatie, namelijk “fårrå” (fare). Dit is in meer of mindere mate in alle 

Trønderse dialecten te vinden, maar het is het meest gewoon in het oosten van het taalgebied 

(ibid:156-7). Zoals in de analyse van Timmermans' dialectgebruik kunnen we ook hier de 

dialectkenmerken in drie groepen indelen. Het aantal dialectkenmerken is, zoals we zien in de 

fragmenten hieronder, vergelijkbaar. 

«En grå blaut dag» “Een grijze natte dag” 
«Da han var ferdig med å hoste, ropte 
Pallieter: «Det e mæ i eigen høyje person!» 
«Konnija du ha sotte mæ over elva?... 
Ellers må æ ta dein omvein». «Kor e du 
ska hen da, Piet?» ropte Pallieter. «Åt 
Beginerskogene fer å handel nåka ved! 
Ska du verra me? Det e mang goe 
tebud!»«Æ bli me!» ropte Pallieter tilbake, 
«Bi lett!» Han gikk for å ta på seg frakken 
sin.» 

“Als hij gedaan met hoesten had, riep 
Pallieter: ‘Ik ben 't in eige persoon!’ ‘Wilde 
mij is overzette?... anders mut 'k zou wijd 
oemgaan.’ ‘Wor trekt henne, Piet?’ riep 
Pallieter. ‘Nor de Bagijnebosse hout kope! 
Gade mee? Er zen veul occases te doen!’ 
‘'k Gaan mee!’ riep Pallieter terug, ‘wacht 
wa!’ Hij ging zijn mantelfrak aandoen.” 
(Timmermans z.j.:136) 
 

“Sommerregn” “Zomerregen” 
««Låt mæ lokt lett,» sa Pallieter og han 
presset ansiktet sitt inn i de milde blomstene. 
«Dæm e åt dæ,» jublet Marieke stille. «Æ 
lukte sjæla di i dæm, å kom...» og han tok 
blomstene i arma si og så takknemlig på 
henne. Han følte seg som en unge.» 

“‘Mak is rieke,’ zei Pallieter en hij duwde 
zijn gezicht in de malse bloemen. ‘Ze zijn 
vor ij,’ juichte Marieke stil. ‘Ik riek er oe 
zieltjen in, och kom’ - en hij nam de 
bloemen in zijn arm en zag haar dankend 
aan. Hij voelde zich als een kind.” (ibid:74) 

 
Verder bestaan beide literaire dialecten uit dialectwoorden, -uitspraak en -verbuiging. Ik heb 

in deze vertalingen dus evenveel dialect als de auteur gebruikt, bovendien blijft het dialect op 

hetzelfde niveau. 

Functies 

De compositorische functie van het dialect in Pallieter was complex. In het boek toonde het 

dialectgebruik het verschil tussen de twee groepen personages en de dubbelzinnigheid van het 

verhaal. De eerstgenoemde functie, de groepsverbondenheid, was vooral verbonden aan de 

aanwezigheid van de standaardtaal sprekende personages, namelijk de graaf en de filosoof, en 

is voor deze fragmenten eigenlijk niet van belang. Toch blijkt dat ik als vertaler deze kritische 
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en sociale functie heb gebruikt. In het fragment “Een grijze natte dag” ontmoet Pallieter “twee 

vuile venten” als hij op weg naar huis is. Ze brengen een hoop oude paarden naar de 

slachtbank. Een van de mannen slaat de paarden en Pallieter slaat hem en het eindigt in een 

tweegevecht. In het verhaal is het niet duidelijk of deze mannen dialectsprekers zijn of niet. 

Maar in mijn vertaling zijn ze dat niet. Hier heb ik de repliek van de mannen “Van Leuve” 

met het standaardtalige “Fra Leuve” (i.p.v. “Frå Leuv'n”) vertaald. Het verschil tussen de 

goede Pallieter en de kwade mannen wordt dus met het dialect verduidelijkt, net zoals het in 

de verhalen met de filosoof en de graaf wordt verduidelijkt. De tweede functie van het dialect 

maakte, zoals we in de analyse zagen, twee vertolkingen van het verhaal mogelijk. Aan de ene 

kant kan Pallieter worden gezien als een komische figuur die niks doet en stom is. Aan de 

andere kant kan men Pallieter zien als een kritische en antiklerikale figuur. Deze functie wordt 

gedeeltelijk door mijn dialectgebruik overgenomen, maar omdat de samenleving veranderd is, 

is deze functie overbodig geworden. Het uiten van kritiek tegen de kerk of de overheid wordt 

niet meer bestraft en men hoeft daarom de kritiek niet te verschuilen achter het gebruik van 

dialect. 

De twee losse functies waren minder complex. Aan de realistische functie van het dialect heb 

ik als vertaler willen voldoen door gebruik van het Trønders. Aan de ene kant heb ik 

geprobeerd om het dialect correct te vertalen en aan de andere kant heb ik een dialect willen 

gebruiken dat passende boerse connotaties had. Daarom heb ik weer mijn eigen dialect 

gekozen. Als we nu de artistieke functie (het impressionistische, romantische en 

flamingantische aspect) bekijken, zien we dat het dialect in mijn vertaling, op een na, alle drie 

de aspecten bevat. Ten eerste verbond het dialectgebruik het werk van Timmermans met het 

impressionisme. Om dit aspect van het dialect in de vertaling weer te geven, heb ik alledagse 

dialectwoorden en expressies gebruikt die meer expressief zijn. Zoals “bi lett” (i.p.v. vent litt) 

als vertaling voor “wacht wa”, “litj vetja mi” (i.p.v. jenta mi) voor “zolle” en “troill!” voor 

“bieste!” (i.p.v. beist, udyr). Hoewel er in Noorwegen geen echte impressionistische stroming 

is geweest, hebben de taal en de ideeën van Timmermans veel gemeen met de stroming die 

heerste aan het eind van de 19e eeuw. Dit was een tijd waarin men veel belangstelling voor de 

poëzie had. Timmermans debuutroman heeft onder ander veel gemeen met wat men het 

“nieuw idealisme” noemde. Dit werd aangehangen door een groep poëten die een hulde aan 

het leven gaven door hun literatuur en zich tegen het realisme en naturalisme afzetten (Beyer 

et al. 1995:39-43). 
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Ten tweede plaatste het dialect het boek in de Vlaamse streekliteratuurtraditie. Het dialect in 

mijn vertaling verbindt het werk ook met de Noorse streekliteratuurtraditie. Maar de typische 

Noorse streekroman is toch meer realistisch en piëtistisch (Beyer et al. 1995:21-24) dan 

Pallieter en Timmermans’ latere werken passen daarom veel beter in deze traditie dan 

Pallieter. Ten slotte plaatste het dialectgebruik van Timmermans het boek in de traditie van 

de Vlaamse (taal)beweging. Dit aspect was samen met het romantische aspect het 

belangrijkste van het dialectgebruik in Pallieter. Toen men in Noorwegen een nieuwe taal aan 

het maken was, keek men onder meer naar de Noorse dialecten (Beyer et al. 1995:30-32). 

Deze beweging is vergelijkbaar met de Vlaamse beweging en het dialectgebruik zal daarom 

de vertalingen met deze traditie verbinden. Deze verbinding is echter verzwakt door de jaren 

heen en is daarom niet zo duidelijk. 

Samenvatting Pallieter 

In deze twee vertalingen heb ik het dialectgebruik op hetzelfde niveau als het dialect in het 

boek vertaald en ik heb ook evenveel dialect als Timmermans gebruikt. Bovendien heb ik het 

dialect bijna dezelfde functies gegeven als in het boek, de sociale compositorische functies 

uitgezonderd. Door de “twee vuile venten” standaardtaal te laten praten heb ik het dialect in 

“Een grijze natte dag” een sociale functie gegeven. In de enquête heb ik een verkorte versie 

van de dialectvertaling van “Een grijze natte dag” gebruikt. 

5.2.1 De standaardvertalingen 

Het Bureau 

De standaardtaalvertaling verschilt van de dialectvertaling wat betreft de manier waarop de 

woorden zijn gespeld, niet wat betreft de woorden die ik heb gebruikt. De 

standaardvertalingen van het Amsterdamse en het Nedersaksische fragment zijn vertaald in 

een informele, “spreektalige”, versie van de standaardtaal Bokmål. Dat betekent dat er 

vrouwelijke zelfstandige naamwoorden zoals “tida” en “dama” in voorkomen. Mijn 

standaardtaalvertaling van het Amsterdamse fragment is trouwer aan de brontekst dan de 

dialectvertaling. “Want anders ken ik wel blijven stoken” is bijvoorbeeld vertaald in “For 

ellers kan jeg bare fortsette å fyre”, zonder de Noorse expressie “fyre for kråka” zoals in de 

dialectversie. De volgende drie fragmenten uit het Amsterdamse fragment zijn goede 

voorbeelden van hoe weinig de standaardtaalvertaling eigenlijk verschilt van de 
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dialectvertaling. De standaardvertaling heeft “bestillingen” in plaats van “bestillinga”, maar 

toch “pakka”, “kassa” en “handa” zoals in de dialectvertaling. Maar met het gebruik van 

“affijn” en “om det er for...” (“als het voor de...”) is de standaardtaalvertaling trouwer aan de 

brontekst dan de dialectvertaling. 

«Den fyren satt inne etter 
krigen. Affijn, ingen turde å 
gå dit og levere 
bestillingen.» 
«Hvorfor ikke?»«Vet ikke 
jeg vel. Redd for at folk 
skulle tru de var NSBere 
kanskje. Men jeg tenkte: om 
det er for sjefen, så må det 
gjøres. Forretninger er 
forretninger. Så jeg tar den 
pakka og slentrer ned til den 
butikken. Og han fyren bak 
kassa kastet handa i været 
og Houzee! 

«Han fyr'n satt inne etter 
krigen. Nåvel, ingen tørte å 
gå dit og levvere den 
bestillinga.»«Hvorfor 
ikke?»«Veit'kke jæi vell. 
Redd for at folk sku tru'ri 
var NSBere kanskje. Men jæ 
tenkte: ær're for sjefen, så 
må're gjøres. Forretninger 
ær forretninger. Så jæ tar 
den pakka og slentrer ned til 
den dærre butikken. Og han 
fyren bak kassa kasta handa 
i være å «Houzee!» 

“Die vent heeft na de oorlog 
nog gezeten. Affijn, niemand 
durfde daarnaartoe om die 
bestelling af te leveren.” 
“Waarom niet?”“Weet ik 
veel. Bang dat de mensen 
dachten dat ze NSB-ers 
waren misschien. Maar ik 
dacht: als het voor de baas is, 
dan moet het. Zaken zijn 
zaken. Dus ik neem dat pak 
en naar die winkel toe. En 
die vent achter de toonbank 
zijn hand omhoog en 
Houzee! [...]” 

 

Bestaat er een vertaalnorm voor hoe men Nederlandse dialecten in het Noors vertaalt en zijn 

er andere factoren die de vertalers keuze kunnen beïnvloeden? 

De standaardvertaling van het “Vlaamse” fragment is in tegenstelling tot mijn andere 

standaardtaalvertaling in een conservatieve en formele versie van het Bokmål vertaald. Dit 

betekent vooral dat het geen vrouwelijke zelfstandige naamwoorden bevat, zoals “klokken” in 

plaats van “klokka”. Dit komt vooral omdat deze vertaling de reacties van de respondenten op 

de formele taal toetsen. 

Pallieter 

De standaardvertalingen van Pallieter zijn ook in een “spreektalige” variant van het Bokmål 

geschreven, met vrouwelijke voornaamwoorden en werkwoorden met -a-uitgangen in 

onvoltooid verleden tijd. Het verschil tussen de twee versies zit vooral tussen de spelling van 

de woorden. De standaardvertaling van “Een grijze natte dag” is in tegenstelling tot de 

dialectvertaling een volledige vertaling van het gelijknamige hoofdstuk. In deze vertaling heb 

ik ook de beschrijvende inleiding meegenomen. Verder staan in deze vertaling een aantal 

dialectwoorden dat gestandaardiseerd is, zoals “udyr” (“troill”/ “bieste”), “lille venn”(“litj 

57 
 



veitja mi”/ “zolle”), “vent litt!” (“bi lett!”/ “wacht wa!”), maar er zijn ook woorden die direct 

uit de brontekst zijn overgenomen: “spekuloos” en “Leuve”. In de onderstaande fragmenten 

kunnen we zien hoe de standaardtaalvertaling en de dialectvertaling amper verschillen. In het 

standaardtaalfragment heb ik “dyttet” in plaats van “presset” gebruikt. “Dyttet” is een 

getrouwere vertaling van “duwde” dan “presset”, maar het woord betekent hetzelfde. 

Bovendien zien we dat de standaardvertaling en de dialectvertaling vrouwelijke 

voornaamwoorden hebben: “sjela di” en “sjæla di”. 

««La meg lukte litt,» sa 
Pallieter og han dyttet 
ansiktet sitt inn i de milde 
blomstene. 
«De er til deg,» jublet 
Marieke stille. 
«Jeg lukter sjela di i de, å, 
kom...» og han tok 
blomstene i arma si og så 
takknemlig på henne. Han 
følte seg som en unge.» 

««Låt mæ lokt lett,» sa 
Pallieter og han presset 
ansiktet sitt inn i de milde 
blomstene. «Dæm e åt dæ,» 
jublet Marieke stille. «Æ 
lukte sjæla di i dæm, å 
kom...» og han tok 
blomstene i arma si og så 
takknemlig på henne. Han 
følte seg som en unge.» 

“‘Mak is rieke,’ zei Pallieter 
en hij duwde zijn gezicht in 
de malse bloemen. ‘Ze zijn 
vor ij,’ juichte Marieke stil. 
‘Ik riek er oe zieltjen in, och 
kom’ - en hij nam de 
bloemen in zijn arm en zag 
haar dankend aan. Hij voelde 
zich als een kind.” (ibid:74) 

 

In het algemeen staan de standaardtaalvertalingen in de informele standaardtaal dichter bij de 

spreektaal. Het “Vlaamse” fragment heb ik toch in een formele versie van het Bokmål 

vertaald. Verder verschillen alle vertalingen vooral wat betreft de spelling en niet wat betreft 

de woordenschat. Dit valt te verklaren door het feit dat ik de fragmenten eerst in standaardtaal 

heb vertaald en daarna pas in de verschillende dialecten heb omgezet. Omdat ze in de 

standaardtaal zijn vertaald hebben de standaardtaalvertalingen geen van de functies of 

vertaalstrategieën die het dialect had. 

5.3 Samenvatting analyse 2 
Uit de vergelijking van mijn dialectvertalingen blijkt enerzijds dat ik meer dialect heb 

gebruikt dan in de brontekst staat in de vertalingen van Het Bureau en anderzijds heb ik 

evenveel dialect gebruikt als in de brontekst voorkwam in de vertalingen van Pallieter. Het 

lijkt daarom dat er een verschil is tussen de twee boeken met het oog op hoeveel dialect ik heb 

gebruikt. Het verschil tussen mijn vertalingen kan komen doordat Timmermans meer dialect 

had gebruikt dan Voskuil, maar dat ik evenveel dialect heb gebruikt in het vertalen van beide 
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boekn. Want als we twee zinnen uit mijn vertalingen van Pallieter met een van de 

Nedersaksische vertaling vergelijken, zien we dat ik bijna evenveel dialect heb gebruikt: 

«Åt Beginerskogene fer å handel nåka ved! Ska du verra me? Det e mang goe tebud!» 
«Da sæli hær i bøgda. Hu va itj meir ennj nån hus å ronjt dæm va det øde å tomt» 
 
Bovendien heb ik de standaardtaalvertalingen (behalve de “Vlaamse” vertaling) in een 

informele standaardtaal vertaald. Deze variant van de standaardtaal ligt dichter bij de 

spreektaal dan de algemene standaardtaal en deze klinkt meer spreektalig. We zien daarom 

dat ik de neiging heb om dialectteksten in meer dialecttaal en minder standaardtaal te vertalen. 

Met betrekking tot de functies zijn bijna alle functies in de dialectvertalingen overgenomen. 

Alleen de compositorische functie in de “Vlaamse” vertaling en de sociale functie in mijn 

vertaling van “Een grijze natte dag” wijken van de boeken af. Deze afwijkingen kunnen door 

twee factoren komen: de doelfunctie van de vertaling en/of de vertaalnorm. 

Aan de ene kant lijken mijn vertalingen gemaakt te zijn om te dienen als enquêtemateriaal. 

Dat de vertalingen zijn gevormd als materiaal voor de enquête is voor de hand liggend. In de 

enquête moesten de vertalingen meten hoe de lezers op verschillende vertaalstrategieën 

reageerden. Dit kunnen we enerzijds zien doordat de “Vlaamse” standaardvertaling meer 

formeel is vertaald en anderzijds doordat de Amsterdamse vertaling meer eye-dialectwoorden 

heeft dan de andere vertalingen. Deze vertalingen moesten de lezersreacties op formeel 

taalgebruik en eye-dialectwoorden toetsen. Bovendien moesten de vertalingen de 

lezersreacties toetsen op een Noors dialect in de vertaling, wat de verandering in de 

compositorische functie van de “Vlaamse” dialectvertaling veroorzaakte. Mijn gebruik van 

meer dialect kan echter niet alleen door de doelfunctie als enquêtemateriaal worden verklaard. 

Om deze functie te vervullen was het genoeg om (wat) dialect te gebruiken, omdat de lezers 

toch op een of andere manier op het dialectgebruik zouden reageren. Het gebruik van meer 

dialect dan dat voorkwam in de boeken was daarom een onbewuste keuze. 

Aan de andere kant kan mijn neiging om meer in dialect te vertalen veroorzaakt zijn door de 

Noorse vertaalnorm. Dat kan betekenen dat alle bronteksten met dialect in het Noors met 

meer of evenveel dialect worden vertaald. Er zijn echter een paar redenen om deze hypothese 

te betwijfelen. Ten eerste zijn niet alle vertalingen in de enquête opgenomen. Toen de 

vertalingen waren gemaakt, heb ik namelijk een keuze hieruit gemaakt. Ik heb twee 

dialectvertalingen en een standaardvertaling niet in de enquête opgenomen: mijn vertalingen 

van het Nedersaksische fragment en mijn dialectvertaling van het “Vlaamse” fragment. De 
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Nedersaksische vertaling was de dialectvertaling met het meeste dialect in dit onderzoek, 

terwijl het “Vlaamse” fragment de vertaling met het meeste toegevoegde dialect was. De 

vertaling van het Nedersaksische fragment werd verworpen ten voordele van een kortere 

vertaling uit Pallieter.  

De vertaling uit Pallieter had ik verkort en deze had bovendien veel minder dialoog dan het 

fragment uit Het Bureau. De tweede vertaling, de Sørlandse vertaling, werd verworpen ten 

voordele van de standaardtaalvertaling. De enquête was de enige plaats waar deze vertalingen 

werden gepubliceerd. Als de norm was dat vertalingen in meer of evenveel dialect zijn 

vertaald, is het opmerkelijk dat twee dialectvertalingen zijn verworpen en een derde vertaling 

is verkort. Ten tweede heb ik de vertalingen laten corrigeren door een paar kennissen. Mijn 

correctoren beraadden me toen om het dialect op verschillende manieren te standaardiseren. 

Volgens de correctoren waren mijn vertalingen dus niet volgens de normen en ze moesten 

volgens hen worden gestandaardiseerd, voordat ze het publiek bereikten. De 

dialectvertalingen die al waren uitgekozen voor de enquête werden daarom een beetje 

gestandaardiseerd (“det” i.p.v. “d”). 
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6 Analyse 3: De enquête 

6.1 Lezersreacties 
Als het boek is vertaald en gecorrigeerd bereikt het uiteindelijk zijn doel: de boekenmarkt, de 

lezers en de critici. Hier worden de boeken volgens de normen van de doelcultuur door de 

lezer en de critici beoordeeld. Omdat de lezers al eerder vertaalde boeken hebben gelezen, 

hebben ze deze normen als ervaringen in hun habitus en beoordelen en waarderen ze 

vertalingen volgens deze normen. Daarom kunnen we door hun reacties te bestuderen iets 

over de normen zeggen. Uit de vertaalanalyse bleek enerzijds dat mijn vertalingen meer 

dialect dan de brontekst bevatten en anderzijds dat de correctoren een standaardisatie eisten. 

In dit hoofdstuk zullen we daarom de resultaten van de enquête bekijken en zie hoe kan men 

de verschillen tussen mijn vertalingen en de lezersreacties met Bourdieus term habitus kunnen 

verklaren. In de enquête moesten de respondenten de vertalingen op een vijfpuntige 

Likertschaal (van 0.00 tot 4.00) beoordelen en bovendien hadden ze de mogelijkheid om de 

vertalingen te becommentariëren. In totaal hebben 48 personen aan het onderzoek 

deelgenomen en er zijn in totaal 49 commentaren binnengekomen, een aantal van deze 

commentaren wordt in dit hoofdstuk besproken. 

6.1.1 Amsterdams 

Deze dialectvertaling was in het Oost-Osloos vertaald en had meer dialectkenmerken dan de 

brontekst. Het fragment kreeg als dialectvertaling een algemeen goede ontvangst door de 

respondenten, met de hoogste score voor mijn twee dialectvertalingen (2,19). Op de 

eigenschappen “tevreden met dialect/standaardtaal” (2,38) en “duidelijkheid” (2,23) haalde 

het goede scores, maar op “herkenbaarheid” haalde het een lage score (2,06). Het positieve 

patroon is ook in de commentaren te herkennen. Behalve een commentaar over het gebruik 

van expressies, lijken de commentaren in twee groepen te kunnen worden gesplitst. De eerste 

en grootste groep respondenten stond positief tegenover het gebruik van het Oost-Osloos. Ze 

vonden onder meer het dialectgebruik passend en gemakkelijk te begrijpen. 

• Leuk met verschillende dialecten. 
• Een versie van het Oost-Osloos lijkt me hier niet opvallend. 
• Dit dialect was gemakkelijker te begrijpen en lijkt me veel passender bij de personage 

De Bruin. 
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• Men krijgt een goede indruk van de twee mannen. Ik voel dat hun taal overeenstemt 
met de sociale klasse in de samenleving waaruit ze komen, en ook met de 
belevenissen die ze hebben meegemaakt. 

 
Anderen vonden gewoon dat het een goede vertaling was. 

• Zeer goed. :-) 
• Goed gewerkt! :D 

 
De andere groep stond meer negatief tegenover het dialectgebruik. Ze vonden enerzijds dat 

het dialectgebruik minder goed was en dat het moeilijk was om te lezen. Anderzijds vonden 

ze dat de keuze voor het Oost-Osloos een goede was. 

• Het is fijn dat men gebruik heeft gemaakt van een soort Oost-Osloos in deze 
samenhang, maar de tekst wordt een beetje moeilijk en overdreven. 

• De taal is moeilijk te lezen. Het dialect, waarschijnlijk Osloos, is slecht. 
• Het is mooi, met het contrast tussen dialect en standaardtaal, maar het dialect kon 

orthografisch een beetje meer standaard gerepresenteerd worden. De voetnoten waren 
een beetje storend, maar waren anderzijds ze informatief. 

Geen van de twee groepen was dus totaal tegen het dialectgebruik, maar de tweede vond dat 

het dialect gestandaardiseerd moest worden. Bovendien was er een informant in deze groep 

die de eye-dialectwoorden van deze vertaling becommentarieerde. Hij/zij vond dat deze eye-

dialectwoorden overbodig waren en pleitte daarom voor een standaardisatie. 

• Ik begreep niet welk dialect dit behoort te zijn. Woorden als «ær» en «mæi» worden 
precies op dezelfde manier uitgesproken als de originele woorden «er» en «meg», dus 
ik zag niet de reden voor het anders spellen hiervan. 

Als we de commentaren met de scores vergelijken, zien we dat ze hetzelfde patroon volgen. 

Ten eerste gaven de respondenten de hoogste score voor deze vertaling aan de eigenschap 

“tevreden met dialect/standaardtaal” (2,38) en een minder goede score aan de eigenschappen 

met betrekking tot hoe moeilijk de tekst was om te lezen (twee keren 2,15). De meerderheid 

van de respondenten blijkt dus het gebruik van het Oost-Osloos in hun habitus te hebben, 

maar in meer of mindere mate. 

6.1.2 “Vlaams” 

Deze vertaling is de langste van de twee standaardtaalvertalingen, en de conservatiefste en 

formeelste. Deze vertaling heeft ook een goede beoordeling van de respondenten gekregen, 

met een gemiddelde totaalscore van 2,37. De vertaling scoorde vooral goed op de 

eigenschappen “duidelijkheid” (2,73) en “tevredenheid over dialect/standaardtaal” (2,50). Het 
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scoorde minder goed op “herkenbaarheid” (2,06) en “leesbaarheid” (2,17), hoewel deze 

scores relatief hoog zijn vergeleken met mijn andere vertalingen. Toch zijn er niet veel 

commentaren voor deze vertaling binnengekomen. De commentaren die binnen zijn gekomen, 

zijn meer veroorzaakt doordat Noren geen formeel taalgebruik in hun habitus hebben, dan 

door de keuze voor standaardtaal of dialect. Alleen een van de commentaren gaat over deze 

keuze. De informant is duidelijk onzeker en vraagt zich af of het dialect misschien een 

(compositorische) functie in de tekst had, die nu is verdwenen. Toch eist hij/zij niet dat de 

vertaling in een dialect moet worden vertaald. 

• De dialectnuancen/taalverschillen worden niet duidelijk. Ik weet niet hoeveel invloed 
dat heeft op het begrip van de thematiek van de tekst. Het kan toch zijn dat iets 
verdwijnt? 

Vier van de commentaren gingen vooral over de taal van de vertaling, maar de keuze voor 

dialect of standaardtaal wordt niet becommentarieerd. In tegendeel zijn de Noorse 

beleefdheidsvormen “De/Dem”, de directheid van de vertaling en het formele taalgebruik in 

deze vertaling de meest becommentarieerde thema’s. 

• Het is een beetje onnatuurlijk en stijf om de beleefdheidsvormen “De” en “Dem” in 
het Noors te gebruiken, hoewel dit gewoonlijk in het Nederlands is. Let ook op dat er 
geen kapitaal in bijvoorbeeld “het museeum” en “het stadhuis” mag staan. Lange 
Nederlandse zinnen met bijzinnen en inspringingen, kunnen in het Noors beter 
gedeeld worden, aangezien zulke zinnen in het Noors niet gebruikelijk zijn. Op 
sommige plaatsen lijkt het alsof men gebruik heeft gemaakt van directe vertaling, hier 
kan de vertaling zich nog meer losrukken van het origineel. Bijvoorbeeld: “oppført en 
vask”, “monumentale skrivebord”, “telefonisk”, “rett om hjørnet”. Deze vertalingen 
voelen een beetje onnatuurlijk in het Noors. 

 
Toch zijn een paar van deze commentaren in een bijzin positief over deze vertaling. De 

respondenten vinden dat de vertaling gemakkelijk was om te lezen en dat het de beste van de 

vertalingen was. 

• De vertaling heeft een correctie van het Noors nodig. Sommige woorden zijn fout 
gespeld en sommige uitdrukkingen hadden misschien beter vertaald kunnen worden. 
Bijvoorbeeld is het in het Noors veel gebruikelijker «å kunne» te gebruiken in een zin 
als «De kan veien», en niet «De vet veien». Verder vond ik het lezen van de tekst 
gemakkelijk, maar deze heeft hier en daar wat fijne afstemming nodig. 

• Deze [vertaling] was de beste uit de vier vertalingen waaruit de opdracht bestaat, maar 
de taal is moeilijk te lezen en getuigt bij tijd en wijle ervan een directe vertaling te 
zijn, voornamelijk wat betreft het gebruik van voorzetsels en syntaxis. Ook zijn 
verschillende spellingsfouten te vinden. 
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Er waren ook respondenten die meer enthousiast waren over de vertaling. Twee vonden dat 
het een goede vertaling was, terwijl een vond dat het een zeer goede vertaling was. 

• Het was oké, niets bijzonders. 
• Het was oké.  
• Goedgekeurd. :-) LOVE IT! 

Dit zou kunnen betekenen dat de respondenten ondanks de formele taal, de directe vertaling 

en de beleefdheidsvormen tevreden waren over mijn keuze om het dialect niet in een Noors 

dialect weer te geven. Ten eerste eist geen van de respondenten dat de vertaling in een Noors 

dialect moest worden vertaald en ten tweede vinden de respondenten dat het een van de beste 

vertalingen was. Dit wordt ook in de scores van deze vertaling weerspiegeld. Hier zien we dat 

de vertaling de beste score (van de vier vertalingen) op de eigenschap “tevredenheid over 

dialect/standaardtaal” heeft behaald (2,73) en dat de vertaling een hoge totaalscore krijgt 

(2,37). De respondenten lijken dus de standaardtaalvertaling in hun habitus te hebben, en dat 

in een hogere mate dan het dialectgebruik en formele taalgebruik. 

6.1.3 “Zomerregen”  

“Zomerregen” komt uit Pallieter en is mijn (spreektalige) standaardvertaling van het 

gelijknamige hoofdstuk. Het fragment kreeg van de respondenten de beste totaalscore (2,40). 

Het fragment kreeg lage scores op de eigenschappen “leesbaarheid” (2,33) en 

“herkenbaarheid” (2,35) en de beste scores op de eigenschappen “duidelijkheid” (2,35) en 

“tevredenheid met dialect/standaardtaal” (2,71). De goede beoordeling was weer in het aantal 

commentaren terug te zien: er zijn slecht 6 binnengekomen. 2 hiervan waren positief 

tegenover de tekst. 

• LOVE IT. :-) 
• Het was een goede tekst. 

 
Verder ging een commentaar over de enquêtevragen en een over de impressionistische taal 

van Timmermans, de resterende twee gingen over de keuze voor een dialect of standaardtaal. 

Net zoals in de commentaren bij de eerste standaardvertaling (het “Vlaamse” fragment) 

reflecteren deze twee respondenten over de (humoristische) functie van het dialect in het 

verhaal. Volgens hen maakt enerzijds de standaardtaal de personages beschaafder en 

anderzijds geeft het dialect een humoristisch tintje. 
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• De tekst wordt een vleugje plechtiger. De humoristische toon in de eerste vertaling 
[“Een grijze natte dag”] verdwijnt. De personages komen naar voren als “beschaafder” 
dan in de eerste vertaling. Dit kan misschien effect hebben op hoe de thematiek en het 
milieu door de lezer worden opgevat. 

Geen van de twee respondenten pleit direct voor meer dialectgebruik of tegen het gebruik van 

standaardtaal in mijn vertaling. Toch vraagt een van deze respondenten zich af of een 

tussenvorm had gekund. 

• Vergeleken met de tweede vertaling werden [mijn] opvattingen over de personages erg 
veranderd wanneer ze Bokmål spraken. Een tussenvorm had misschien het beste 
gewerkt. 

Gezien in het licht van de goede scores, vooral op de “tevredenheid met dialect/standaardtaal” 

(2,71), lijken de respondenten tevreden te zijn met met mijn keuze voor de standaardtaal. Dit 

kan betekenen dat deze standaardtaalvertaling overeenkomt met de habitus van de 

respondenten. 

6.1.4 “Een grijze natte dag” 

De laatste vertaling uit Pallieter, is in het Trønders vertaald en het is een verkorte versie van 

het hoofdstuk “Een grijze natte dag”. Van mijn twee dialectvertalingen is deze de langste. 

Bekijken we de resultaten van de enquête, dan zien we dat de vertaling in het algemeen slecht 

is ontvangen, met de laagste gemiddelde totaalscore van al mijn vertalingen met een score van 

1,93. Het is vooral ten opzichte van de ”leesbaarheid” (1,63) en ”herkenbaarheid” (1,83) dat 

het fragment tekortschiet. De hoogstgewaardeerde eigenschap is dat het in dialect is 

geschreven, daarvoor wordt gemiddeld 2,35 gegeven. De negatieve trend is ook in de 

commentaren terug te zien. De meerderheid van de respondenten stond negatief tegenover het 

dialectgebruik. Ze vonden dat het dialect beter in een gestandaardiseerde versie kon worden 

weergegeven, omdat ze het dialect niet begrepen. 

• Ik vind dat het dialect meer gestandaardiseerd moet worden geschreven om de tekst 
leesbaarder te maken.  

• [Ik] vind dat het lezen van dit dialect moeilijk was. 
• [Ik] had wat problemen met het dialect begrijpen. 
• [Ik] vind het altijd moeilijk dialecten te lezen. 
• De tekst wordt levend door het dialectgebruik. Iets kan echter moeilijk te begrijpen 

zijn en men moet de taal hier een beetje bewerken. Dat is niet noodzakelijk negatief, 
maar het kan wellicht even duren voordat het boek “onder de huid” is gekregen. 
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Één informant vond dat het dialect beter op een ander manier kon worden weergegeven omdat 

de connotaties van het dialect niet bij zijn/haar kennis van de Vlaams-Nederlandse context 

paste. 

• Het Trønders gaf een opmerkelijke indruk in een Nederlandse context. 
 

Hoewel de meerderheid van de respondenten vond dat mijn gebruik van het Trønders niet 

genoeg gestandaardiseerd was, zijn er een paar respondenten die het dialectgebruik toch leuk 

vonden. Enerzijds toont de informant met zijn/haar vraag dat hij/zij een goede kennis van het 

dialect heeft (de betekenis van het woord “tikka”) en anderzijds vond hij/zij deze vertaling 

gemakkelijker te lezen dan de standaardvertaling (de “Vlaamse” vertaling). 

• Deze tekst was veel gemakkelijker te lezen dan de eerste. Het gebruik van het 
Trønders gaf de vertaling een eigen tintje, dat mij beviel. Ik stond alleen over een ding 
verbaasd. Wat betekent het woord “tikka” in de zin “Overalt var det tikka å være 
stillest”? Ik zou ook hier een correctie willen aanbevelen. Voor de rest was het zeer 
goed vertaald! 

Bovendien zien we dat de respondenten die het dialect niet kennen, o.a. de “Oosterlingen”, 

het lezen van het dialect moeilijk en zelfs “totaal onbegrijpelijk” vonden. 

• Het was mooi dat het in dialect was vertaald, maar het Trønders was zeer moeilijk te 
lezen, in ieder geval voor een Oosterling. 

• Hier wordt de taal nog moeilijker leesbaar en sommige zinnen zijn totaal 
onbegrijpelijk. Het Trønderse dialect ken ik niet goed genoeg om een beoordeling te 
kunnen geven. 

Wat we door deze commentaren zien is dat de respondenten aan de ene kant vonden dat het 

dialect de vertaling levendiger maakte en aan de andere dat ze vonden dat het moeilijk was 

om te lezen. De respondenten waren niet totaal tegen het gebruik van dialect, maar wilden dat 

het dialect werd gestandaardiseerd. In een van de commentaren zien we duidelijk hoe de 

leesbaarheid en de beoordeling van de habitus van de lezer afhankelijk zijn. Respondenten die 

het Trønders niet in hun habitus hebben, vinden het lezen van deze vertaling moeilijk. 

Vergelijken we de commentaren met de scores, dan zien we hetzelfde beeld. Het is vooral ten 

opzichte van de “leesbaarheid” (1,63) dat mijn vertaling volgens de respondenten tekortschiet. 

Opvallend genoeg is de hoogstgewaardeerde eigenschap toch dat het in dialect is geschreven. 

Daaraan wordt een gemiddelde van 2,35 gegeven. Hoewel de respondenten in dit geval niet 

tevreden waren over het gebruik van het Trønders, vinden ze dialectvertalingen in principe 

leuk.  
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We kunnen zien hoe deze vertaling niet overeenkomt met de habitus van de respondenten: ten 

eerste omdat ze voor een standaardisatie pleitten. Ten tweede omdat ze het lezen moeilijk 

vonden en ten slotte omdat ze de vertaling een slechte totaalscore gaven. 

6.1.5 Algemeen over de vertalingen 

Aan het einde van de enquête konden de respondenten de enquête en de vertalingen in het 

algemeen becommentariëren. Er zijn vier commentaren binnengekomen, maar slechts twee 

gingen over het gebruik van dialect of standaardtaal. Hier vinden de respondenten dat het 

dialectgebruik kan, maar ook dat het gestandaardiseerd moet worden. 

• Degelijk werk. Goede vertalingen. Persoonlijk houd ik niet zo veel van 
dialectvertalingen. Een beetje kan wel, maar het kan vlug te ingewikkeld en 
onoverkomelijk worden. 

• Het is fijn, met het dialect in de vertalingen, maar ik vind dat het een beetje te 
overdreven was. Ik heb liever een dialect light. 

Deze commentaren vertegenwoordigen dezelfde standaardisatietendens die we in de andere 

commentaren hebben gezien. 

6.2 Samenvatting analyse 3 
In deze lezersreacties zien we dat er een neiging is om tevreden te zijn met de 

standaardtaalvertalingen en het gebruik van standaardtaal. We zien dat de respondenten deze 

twee vertalingen het hoogst waarderen. Beide standaardtaalvertalingen hadden een goede 

totaalscore van ongeveer 2,40 (2,40 “Zomerregen” en 2,37 “Vlaams”) en er waren geen 

negatieve commentaren over het gebruik van de standaardtaal. Dit betekent dat de 

respondenten met mijn gebruik van de standaardtaal in deze twee vertalingen tevreden waren. 

Bovendien was mijn standaardvertaling van “Zomerregen” (Pallieter) de best beoordeelde 

vertaling. We kunnen dit verklaren met Bourdieus term habitus deze informele en 

“spreektalige” standaardvertaling het meest met de habitus van de lezers overeenkomt. Dit 

wordt ten eerste gesteund door de goede ontvangst van de vertaling. De vertaling kreeg de 

beste scores en kreeg heel weinig (negatieve) commentaren van de respondenten. Ten tweede 

past de “spreektalige” standaardtaal van de vertaling goed bij de wens van de respondenten 

voor een “dialect light”. Hoewel de vertaling in standaardtaal is vertaald, kan de 

“spreektalige” vertaling een illusie van dialect geven.  
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Aan de andere kant hebben de respondenten een tendens om niet tevreden te zijn met de 

dialectvertalingen en willen ze dat deze worden gestandaardiseerd. Kijken we naar de 

dialectvertalingen, dan zien we dat de respondenten ontevreden over mijn gebruik van dialect 

waren. Mijn twee dialectvertalingen waren de slechts beoordeelde vertalingen, met een 

totaalscore van 1,93 (het Trønders) en 2,19 (het Oost-Osloos). De meerderheid van de 

commentaren over de dialectfragmenten kwam van respondenten die vonden dat het dialect 

gestandaardiseerd moest worden. De respondenten pleitten voor een standaardisatie, omdat ze 

vonden dat het dialect en vooral het Trønders moeilijk te lezen was, maar ook omdat het 

Oost-Osloos te veel dialectkenmerken had. Het is opmerkelijk dat zo veel respondenten de 

moeilijkheid van het Trønderse dialect noemen. De Trønderse vertaling was een vertaling uit 

Pallieter en het heeft daarom minder en kortere dialogen dan de vertaling in Oost-Osloos uit 

Het Bureau. Bovendien hebben de dialogen in Pallieter geen direct gevolg voor het verhaal 

en het is daarom gemakkelijk om de betekenis ervan uit de context af te leiden. In Het Bureau 

is het afleiden van de betekenis uit de context veel moeilijker (cf. de Trønderse vertaling van 

het Nedersaksische fragment). De leesbaarheid hing daarom niet alleen van de tekst af, maar 

ook van de weinige ervaring die lezers hadden met het gebruik van dialect in vertalingen. 

Hiermee bedoel ik dat de respondenten weinig of geen dialectvertalingen in hun habitus 

hebben.  

Dit idee wordt gesteund door wat we in de commentaren op de Trønderse vertaling zagen. 

Hier werd het verschil tussen aan de ene kant de informant die het Trønders in zijn/haar 

habitus had en aan de andere de meerderheid die dit niet had duidelijk. De respondenten die 

het dialect niet in hun habitus hadden vonden het dialect moeilijk te lezen, terwijl de 

informant die dit wel had, het gemakkelijk en leuk vond om te lezen. Dit verklaart waarom zo 

veel commentaren over de moeilijkheid van de vertaling gingen en de lage scores op 

“leesbaarheid” (1,63).  

Ondanks de lage scores voor de dialectvertalingen vonden de respondenten dat het gebruik 

van dialect in de vertalingen positief was. Dat bleek vooral uit de commentaren op beide 

dialectvertalingen, maar ook uit de scores van mijn vertaling in het Oost-Osloos. Hoewel deze 

vertaling een lagere totaalscore had dan de standaardvertalingen, waren de scores veel beter 

dan die van de Trønderse vertaling. Bovendien had de vertaling met Oost-Osloos dialect een 

kleine meerderheid positieve commentaren. De meerderheid van de commentaren op de twee 

dialectvertalingen was toch in principe positief over het gebruik van dialect in vertalingen en 
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beide dialectvertalingen scoorden ook goed op de eigenschap “tevredenheid met 

standaardtaal/dialect” (2,38 en 2,35). Deze goede beoordeling betekent dat een groter deel van 

de respondenten het gebruik van het Oost-Osloos in hun habitus heeft. Bovendien vielen de 

commentaren op deze vertaling in twee groepen, een groep met positieve commentaren en een 

groep negatieve commentaren. Dit betekent dat er respondenten waren die geen Oost-Osloos 

in hun habitus hadden en dat er respondenten waren die het wel in hun habitus hadden. Er lijkt 

daarom een gegradeerde schaal te zijn, van de standaardtaalvertalingen tot de Trønderse 

vertaling: alle respondenten hadden de standaardvertalingen in hun habitus, de helft had het 

Oost-Osloos in hun habitus en alleen een klein aantal respondenten had het Trønders in hun 

habitus. 

De lezersreacties zijn gekleurd doordat sommige respondenten doorhadden dat ik de vertaler 

was. Dit wordt duidelijk in de scores op de eigenschap “tevredenheid met 

standaardtaal/dialect”. Dit beoordelingscriterium was bedoeld om de bewuste beoordelingen 

van de respondenten te meten. In de resultaten bleek dat alle vertalingen positiever op deze 

eigenschap werden beoordeeld. Bovendien hadden sommige respondenten de neiging om hun 

commentaren met een positieve toon te beginnen om hun kritiek zachter te maken. Dit wordt 

duidelijk in het volgende commentaar (de positieve inleidingen zijn onderstreept): “De tekst 

wordt levend door het dialectgebruik. Iets kan echter moeilijk te begrijpen zijn en men moet 

de taal hier een beetje bewerken. Dat is niet noodzakelijk negatief, maar het kan wellicht even 

duren voordat het boek ‘onder de huid’ is gekregen.” De respondenten bleken daarom bewust 

positiever over mijn dialectgebruik te zijn. Dit betekent dat hun antwoorden positief gekleurd 

kunnen zijn door factoren als beleefdheid.  

We kunnen daarom uit de lezersreacties de conclusie trekken dat de meerderheid van de 

respondenten zeker enig dialect in hun habitus heeft, maar ook dat er een neiging is tot een 

voorkeur voor standaardtaal. 
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7 Conclusie 
In de inleiding werden mijn onderzoeksvragen gepresenteerd. In dit hoofdstuk zal ik de 

vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden en in een breder perspectief plaatsen. 

7.1 De bevindingen analysedeel 2 en 3 
Normen zijn impliciete richtlijnen voor hoe men moet vertalen, of welke vertaalstrategieën 

men moet kiezen. De vertaler moet vaak tussen twee of meer alternatieven kiezen. Sommige 

van deze alternatieven zijn volgens bepaalde normen en andere niet. De lezers in de 

doelcultuur verwachten van de vertaler dat hij/zij het alternatief kiest dat volgens de normen 

is. Doet hij/zij dat niet, dan kunnen de lezers de vertaler straffen door de vertaling niet te lezen 

of deze te bekritiseren. De onderzoeksvraag van deze masterscriptie was: “Bestaat er een 

vertaalnorm voor hoe men Nederlandse dialecten in het Noors vertaalt en zijn er andere 

factoren die de vertalers keuze kunnen beïnvloeden?” In de twee voorafgaande hoofdstukken 

hebben we enerzijds gezien dat ik in mijn vertalingen meer dialect heb gebruikt dan de 

auteurs en anderzijds dat de lezers een gestandaardiseerde vertaling in hun habitus hebben. 

Om dichterbij een antwoord op deze vraag te komen zullen we in de volgende alinea's daarom 

de verschillen tussen de vertalingen en de bronteksten enerzijds en de vertalingen en de 

lezersreacties anderzijds in dit licht bespreken en met elkaar vergelijken. 

Uit de enquête blijkt dat de standaardvertalingen het meest overeenkwamen met de 

lezershabitus. Dit zou kunnen komen doordat er een vertaalnorm in de habitus van de 

respondenten is die standaardtaalvertalingen eist. Ten eerste hadden we kunnen verwachten 

dat de lezers mijn dialectvertalingen het beste zouden beoordelen als deze volgens de norm 

waren opgesteld. Toch waardeerden de respondenten de standaardvertalingen het best en 

vonden ze dat er in de vertalingen minder dialect moest worden gebruikt. De 

standaardtaalvertalingen lijken daarom dichter bij de norm te staan. Ten tweede kan een 

standaardisatienorm de relatie tussen het aantal (negatieve) commentaren en de waardering 

van de vertalingen verklaren. In de enquête was namelijk de meest (negatief) 

becommentarieerde vertaling ook de slechtst beoordeelde (de Trønderse vertaling), en de 

vertaling met de minste commentaren was de best beoordeelde (de standaardvertaling van 

“Zomerregen” uit Pallieter). Als een vertaling niet volgens de norm is kunnen de lezers de 

vertaler met negatieve kritiek straffen. Dat de Trønderse vertaling de meest negatieve 
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commentaren kreeg, kan daarom worden verklaard doordat deze vertaling het meeste van de 

norm en de habitus van de respondenten afwijkt.  

Ten slotte is de norm in lijn met wat ik als vertaler en twijfelende deelnemer heb ervaren. 

Enerzijds heb ik een standaardisatietendens bij mezelf opgemerkt, omdat ik besloot een aantal 

dialectvertalingen niet in de enquête te “publiceren”. Twee dialectvertalingen werden niet 

opgenomen en een derde werd verkort. Als de vertalingen niet volgens de norm zijn, kunnen 

lezers de vertaler straffen door de vertalingen niet te lezen. Mijn verwerping van deze 

vertalingen kan daarom worden gezien als een onbewuste zelfcensuur om de straf te 

vermijden. Anderzijds verklaart de vertaalnorm waarom mijn correctoren vonden dat de 

vertalingen moesten worden gestandaardiseerd voordat ze werden gepubliceerd. De 

correctoren hadden ook de vertaalnorm in hun habitus en vonden daarom de vertalingen te 

weinig gestandaardiseerd. De lezersreacties, mijn verwerping van de dialectvertalingen en de 

reacties van de correctoren wijzen erop dat standaardisatie een vertaalnorm is. Het gedrag 

vormt een duidelijk patroon, zoals we kunnen verwachten bij een vertaalnorm.  

Toch leken de respondenten wel een norm voor dialectvertalingen in hun habitus te hebben. 

In de meerderheid van de commentaren vonden de respondenten dat een dialectvertaling, in 

principe, leuk was. Maar ook in de scores van de dialectvertalingen, met name de Oost-Oslose 

vertaling, kunnen we zien dat de respondenten het gebruik van dialect positief vonden. Deze 

positiviteit tegenover het dialect leek echter gekleurd te zijn door de beleefdheid van de 

respondenten en moet daarom met een korreltje zout worden genomen. Gekleurd of niet is 

deze positiviteit niet in strijd met de standaardisatienorm. Want het hoeft niet te betekenen dat 

respondenten geen standaardisatie van het dialect eisen. Dat hebben ze namelijk in de 

commentaren wel gedaan. De commentaren en de scores komen overeen met de norm omdat 

de respondenten de dialectvertalingen wilden standaardiseren.  

Bovendien waren mijn vertalingen in meer of met evenveel dialect vertaald als in de boeken, 

wat ingaat tegen deze standaardisatienorm. Als de norm bestaat, kan het dialectgebruik in de 

vertalingen geen direct resultaat van deze norm zijn. De vertalingen kunnen met intentie tegen 

de norm in zijn vertaald als een gevolg van hun doelfunctie. Dit is gedeeltelijk waar, omdat de 

vertalingen als enquêtemateriaal zijn vertaald om de reacties van de lezers te kunnen meten. 

De vertalingen zijn daarom niet vertaald om de norm te volgen, maar om de norm te kunnen 

beschrijven. De vertalingen verschillen daarom van de brontekst omdat ze gevormd zijn om 

een doelfunctie te vervullen en de resultaat daarvan is dat ze van de norm afwijken.  
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Maar mijn gebruik van meer dialect dan in de bronteksten kan, zoals we in de analyse zagen, 

niet alleen door de doelfunctie van de vertalingen worden veroorzaakt. Dit verschil kan tevens 

worden verklaard door de habitus van de vertaler, want net zoals de habitus van de 

respondenten hun reacties vormt, vormt de habitus van de vertaler de vertalingen. Dat 

betekent dat mijn vertalingen aan de ene kant zijn gevormd door mijn habitus als 

dialectspreker. Geboren en getogen in Trondheim, heb ik het dialect en het toebehorend lokaal 

patriottisme in mijn habitus. Als een resultaat daarvan ben ik geprogrammeerd om het gebruik 

van dialect natuurlijk en positief te vinden. 

Mijn vertalingen zijn vertaald zodat ze overeenkomen met mijn habitus. Dit zien we ten eerste 

aan het feit dat ik de dialectvertalingen in meer of met evenveel dialect heb vertaald. Maar 

ook doordat ik de standaardtaalvertaling in een “spreektalige” standaardtaal heb vertaald, 

zodat ook deze vertalingen die eerst niet volgens mijn habitus waren, dat toch werden. Ten 

tweede heb ik de functies gekozen die bij mijn positieve visie op dialect pasten, zoals de 

sociale functie in “Een grijze natte dag”. In mijn vertaling spreken de schurken standaardtaal. 

Mijn habitus als dialectspreker en de standaardisatienorm sluiten elkaar niet uit. Ik kan 

namelijk mijn dialect blijven spreken en toch geen dialectvertaling willen maken.  

Dit betekent dat er ook een andere reden voor het dialectgebruik moet zijn. De vertalingen 

kunnen zijn gevormd door mijn weinige ervaring als vertaler. Ik had voordat ik deze 

vertalingen had vertaald bijna niets vertaald. Dat betekent dat ik de vertaalnorm niet zo sterk 

in mijn habitus had als ervaren vertalers. Daarom heb ik tegen de norm in kunnen vertalen. 

Het gebrek aan ervaring wordt weerspiegeld in de vertalingen in de vorm van een directe 

vertaling, maar ook in de commentaren van de respondenten. Toch kan mijn keuze om twee 

dialectvertalingen niet in de enquête op te nemen betekenen dat ik wél kennis van de norm 

had. Als dit klopt heb ik de vertalingen willens en wetens tegen de norm in vertaald. Het is 

mogelijk dat ik het in protest tegen de norm heb vertaald, maar dit is moeilijk te bevestigen 

omdat de keuzes onbewust zijn gemaakt.  

Uit dit kunnen we de conclusie trekken dat de standaardisatietendens in de lezersreacties 

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt door een standaardisatienorm. Volgens deze norm 

kan een vertaling in een beetje dialect worden vertaald (zoals het Oost-Osloos), maar het liefst 

moet het dialect gestandaardiseerd zijn. Deze conclusie wordt ondersteund doordat niet alleen 

de respondenten mijn dialectvertalingen wilden standaardiseren, maar ook de correctoren en 

ikzelf. Deze standaardisatienorm lijkt niet te zijn begrensd tot een bepaald genre of een 
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bepaalde periode omdat wat dit betreft geen verschil te vinden is tussen de twee boeken. Als 

er een verschil was, hadden we dat in de commentaren van de lezers en in de scores terug 

kunnen zien. Het lijkt ook zo te zijn dat de standaardisatienorm niet alleen voor de vertalingen 

met meer dialect dan de boeken geldt, maar ook voor de vertalingen waarin ik evenveel 

dialect had gebruikt. Dat betekent dat de standaardisatienorm niet alleen geldt voor mijn 

vertalingen, maar ook voor de bronteksten. Bovendien blijkt dat mijn neiging om een 

fragment in meer dialect te vertalen door twee gerelateerde factoren kan worden verklaard. De 

eerste factor is de doelfunctie van de vertalingen en de tweede is mijn habitus als 

dialectspreker en onervaren vertaler. 

7.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Op basis van de in 7.1 op een rijtje gezette informatie, kunnen we nu de beantwoording van 

de onderzoeksvragen geven. 

Bestaat er een vertaalnorm voor hoe men Nederlandse dialecten in het Noors vertaalt en zijn 

er andere factoren die de vertalers keuze kunnen beïnvloeden? 

1. Welke functies hebben de dialecten in de bron- en doeltekst en welke 
vertaalstrategieën zijn gebruikt? 

In de twee bronteksten Het Bureau en Pallieter hebben de twee auteurs verschillende 

vertaalstrategieën gebruikt. In Het Bureau heeft Voskuil vier van Grutmans vertaalstrategieën 

voor dialect toegepast (homogene representatie, fictieve en correcte heterogene representatie 

en intra-sentential codeswitching), terwijl Timmermans slechts één vertaalstrategie heeft 

gebruikt (correcte heterogene representatie). De keuzes van de auteurs voor bepaalde 

vertaalstrategieën hangen samen met de doelfuncties ervan. In Het Bureau was de realistische 

functie het belangrijkst, terwijl de artistieke functie de belangrijkste functie van het dialect 

was in Pallieter. In Het Bureau moest het dialect ervoor zorgen dat de lezer zich in het 

verhaal herkende en moest het verhaal op die manier realistischer maken. Daarentegen moest 

het dialect in Pallieter vooral het Vlaams als cultuurtaal in Vlaanderen bevorderen. Ondanks 

deze verschillen plaatst het dialectgebruik de boeken in de traditie van de streekliteratuur en 

de romantici. Zoals in de streekliteratuur was het dialectgebruik in beide boeken een uiting 

van een verlangen naar een eenvoudig leven, ver van de stad.  
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Ik heb vijf fragmenten in een standaardtaal- en een dialectversie vertaald. In de 

dialectvertalingen heb ik zelf enkel correcte heterogene representatie aangevend. Bovendien 

heb ik de fragmenten uit Pallieter in evenveel dialect vertaald als de auteur en in de 

fragmenten uit Het Bureau heb ik meer dialectkenmerken gebruikt dan Voskuil. De functies 

van de dialecten in de boeken zijn bijna allemaal in de vertalingen overgenomen. Dat was 

toch mijn oorspronkelijke bedoeling. Toch blijkt dat ik het dialect in “Een grijze natte dag” 

een nieuwe functie heb gegeven en dat ik door mijn gebruik van een Noors dialect in het 

“Vlaamse” verhaal een functie heb veranderd. 

2. Hoe kan men de verschillen in functie en vertaalstrategie tussen de bronteksten en de 
lezersreacties verklaren aan de hand van Bourdieus term habitus en Tourys theorie 
over de doelfunctie? 

Mijn neiging om de vertalingen in meer dialect te vertalen, maar ook de verschillen in 

functies, kunnen worden verklaard doordat de vertalingen zich richten naar de doelcultuur. 

Ten eerste komt het gebruik van dialect gedeeltelijk door de functie van de vertalingen als 

materiaal voor de enquête. De verandering van de functie in de “Vlaamse” vertaling moet in 

dit licht worden bekeken. Anderzijds kan mijn habitus de verschillen tussen de vertalingen en 

de bronteksten verklaren. Ten eerste kan mijn neiging om meer dialect te gebruiken worden 

verklaard door mijn habitus als dialectspreker. Ik ben daardoor eerder geprogrammeerd om 

dialecten en het gebruik ervan natuurlijk te vinden en daarom heb ik meer dialect gebruikt. 

Dit kan ook verklaren waarom ik de vertalingen heb aangepast zodat ze het dialectgebruik 

konden bevorderen. Ten tweede kan mijn gebruik van meer dialect wellicht worden gezien als 

een resultaat van mijn gebrek aan ervaring als vertaler. Omdat ik onervaren was, was mijn 

habitus misschien onvoldoende gevoelig voor bestaande vertaalnormen in de doelcultuur.  

In de enquête gaven de respondenten de dialectvertalingen inderdaad lagere scores dan de 

standaardvertalingen en de vertaling in Oost-Osloos hogere scores dan die in het Trønders. 

Bovendien blijkt uit de commentaren dat de lezers niet tegen het gebruik van dialect waren, 

maar dat ze vonden dat de dialectvertalingen toch in zekere zin gestandaardiseerd moesten 

worden. Dit was het tegenovergestelde van wat ik in de dialectvertalingen had gedaan. Het 

verschil tussen de vertalingen en de lezersreacties kan dus worden verklaard doordat de 

respondenten niet dezelfde habitus als ik hadden. De standaardtaalvertalingen kwamen het 

meest overeen met de habitus van de respondenten, terwijl de dialectvertalingen het meest 

overeenkwamen met mijn habitus. 
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3. Hoe vertaalt men Nederlandse dialecten volgens de Noorse vertaalnormen? 

De standaardisatietendens in de lezersreacties lijkt te worden veroorzaakt door een norm in de 

habitus van de respondenten. Deze Noorse vertaalnorm is een standaardisatienorm die de 

vertaler als het ware dwingt om het dialect in de brontekst te standaardiseren. Volgens deze 

norm mag het gebruik van een beetje dialect wel, maar het moet toch enigszins 

gestandaardiseerd zijn. In dit opzicht lijkt mijn standaardvertaling van “Zomerregen” het 

dichtst bij de norm te liggen. Dit is een standaardvertaling met vrouwelijke voornaamwoorden 

en werkwoorden met een -a-uitgang en het geeft daarom een illusie van dialect. Mijn 

Trønderse vertalingen, die beide in een gedetailleerd dialect zijn vertaald, lijken daarentegen 

het verst van de vertaalnorm te liggen. 

7.3 In een breder perspectief 
Omdat dit onderzoek een kwalitatief onderzoek is met een kleine selectie boeken en 

respondenten, kunnen we deze norm niet als een universele norm zien die voor alle boeken of 

alle Noorse boeken en lezers geldt. Normen blijken ook in verschillende mate individueel te 

zijn. Toch blijkt het uit andere onderzoeken naar dialectvertalingen binnen de DTS (o.a. 

Dimitrova 1996, 2004, Pinto 2009, Pinto et al. 2011 en Rosa 1999, 2012) dat het 

standaardiseren of niet vertalen van het dialect een universele norm lijkt te zijn (Rosa 

2012:88). Dit wordt gezien in samenhang met Toury’s wet van groeiende standaardisatie. 

Deze wet stelt dat taal die minder vlot en ongewoon is bijna altijd wordt gestandaardiseerd of 

niet wordt vertaald: "[I]n translation, textual relations obtaining in the original are often 

modified, sometimes to the point of being totally ignored, in favour of [more] habitual options 

offered by a target repertoire." (Toury 2012:304). Deze wet verklaart daarom ook waarom de 

lezers het formele taalgebruik in de "Vlaamse" standaardtaalvertaling niet goed vonden. 

Uit de analyse van de bronteksten en vertalingen blijkt dat de functies afhankelijk zijn van de 

doelfunctie van de twee boeken. Määttä (2004) en Alsina (2011) hebben aangetoond dat de 

ideologische en narratieve functies van het dialect een factor kunnen zijn in het vertalen van 

een literair dialect. Ze proberen niet de vertalerskeuze in het licht van de doelfunctie te zien. 

Toch is het mogelijk dat ook deze functies afhankelijk zijn van de doelfunctie van de 

vertaling. De doelfunctie van het boek en de vertaling beheerst uiteindelijk de functies en de 

vertaalstrategieën. Mijn vertalingen zijn ook gevormd door hun doelfunctie als 

enquêtemateriaal. 
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Een interessante vraag is verder of deze standaardisatienorm niet alleen voor vertaalde boeken 

geldt, maar tevens voor alle boeken in de doelcultuur. In de analyse van de vertalingen blijkt 

dat ik evenveel dialect als Timmermans heb gebruikt. Hoewel Timmermans net als ik kritiek 

op zijn dialectgebruik kreeg, werd zijn werk later zien als een deel van Timmermans goede 

schrijfstijl. Hij heeft, net als ik, met de standaardisatienorm gebroken, maar Pallieter werd 

toch een enorm succes.  

De hypothese van Even-Zohar in dit verband is dat vertaling zich aan de rand van het literaire 

systeem bevindt: "[T]ranslation tends to assume a peripheral position in the target system, 

generally employing secondary models and serving as a major factor of conservatism." (Even-

Zohar 1978 geciteerd in Toury 2012:307). Vertalingen van vertalers zonder naam bevatten 

volgens de hypothese minder woorden die niet-standaard zijn dan boeken in de doelcultuur 

zelf. Vergelijken we de resultaten met deze hypothese, dan zien we dat deze constatering lijkt 

te kloppen. De Noorse dialecten hebben een hoge status en ze worden onder meer in boeken 

gebruikt, maar ze kunnen blijkbaar niet in vertalingen worden gebruikt. Bovendien ben ik 

geen bekende vertaler en de boeken zijn geschreven door in Noorwegen onbekende auteurs. 

Dimitrova (1996:62-63, 2004:131) heeft de standaardisatienorm op een gelijkaardige manier 

proberen te verklaren. Haar hypothese is dat vertalers in culturen met een oude standaardtaal 

zich verplicht voelen om de norm te handhaven omdat ze minder prestige hebben dan de 

auteurs. Het prestige is namelijk nodig om met de algemene normen van de literatuur te 

breken en normen te vormen. Het plichtsgevoel wordt volgens haar versterkt als vertalingen 

een lagere status hebben dan andere teksten in de doelcultuur. Bovendien speelt de feedback 

van uitgevers, correctoren en anderen een belangrijke rol. Anders gezegd wordt de samenhang 

tussen het prestige en het gebruik van standaardtaal gevormd door het feit dat men prestige 

moet hebben om dialect te gebruiken. Ik mocht de vertalingen niet in dialect vertalen omdat ik 

als vertaler geen prestige had. Timmermans had daarentegen het prestige dat nodig was om 

met de norm te kunnen breken wel. 

Even-Zohars en Dimitrova’s hypothesen geven een beter begrip van de werking van 

dialectnormen in (vertaalde) literatuur en verklaren gedeeltelijk waarom de lezers in principe 

voor een dialectvertaling waren, maar niet voor de mijne. Bovendien geeft Dimitrova’s 

hypothese een goede verklaring van hoe de norm in de praktijk werkt. Als onervaren vertaler 

heb ik dit plichtsgevoel niet in mijn habitus gehad, maar door de feedback van de lezers is 

duidelijk geworden dat ik iets heb gedaan wat niet mocht. Geen van deze twee theoretici 
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probeert echter de diepere waarde van de norm te verklaren. Volgens Toury zijn normen 

namelijk in diepere waarden van de taalgemeenschap verankerd. 

Het is namelijk zo dat een aantal onderzoekers een verband heeft gevonden tussen het 

vertalen van teksten in meer dialect en een groeiend zelfbewustzijn van een taalgemeenschap 

(Rosa 2012). Uit deze onderzoeken blijkt dat men werken vertaalt in een bepaald dialect om 

het dialect als cultuurtaal te bevorderen, maar ook om de status van de groep te verheffen. Uit 

de analyse van de bronteksten blijkt dat het dialectgebruik in beide boeken een resultaat was 

van een nieuwe belangstelling voor dialecten in Nederland en Vlaanderen. Het dialectgebruik 

in Het Bureau was een onderdeel van een vernieuwde dialecttrots na jaren van discriminatie 

tegen dialectsprekers en het dialectgebruik in Pallieter ontstond als gevolg van het Vlaamse 

verzet tegen de verfransing van Vlaanderen. Het gebruik van dialect kan in beide gevallen 

worden gezien als een protest tegen de centrale machten en zorgde voor erkenning van een 

bepaalde groep dialectsprekers. Het gebruik van dialect bevordert niet alleen het dialect, maar 

is ook bedoeld om de status van een groep dialectsprekers te verheffen. De reden dat vertalers 

dialecten in standaardtaal weergeven kan daarom met het oog op deze decentraliserende 

functie worden verklaard. Men kan de relatie tussen het gebruik van dialect en de 

decentraliserende functie belichten met Bourdieus ideeën over standaardtaal en de 

natienatiestaat. 

Volgens Bourdieu is de natiestaat de basis voor de standaardtaal, maar is de 

gemeenschappelijke taal ook de basis van de natiestaat (Bourdieu 1991:41-65). De 

taalgemeenschappen zijn in vele Europese landen als definitie voor de natiestaat gebruikt, 

zoals men dat in Noorwegen deed in de 19e eeuw. Toen heeft men onder andere de oude 

volksverhalen gebruikt om een Noorse gemeenschappelijke identiteit op te bouwen (Rudvin 

1999). Dezelfde tendens is in de Vlaamse beweging waar te nemen, maar ook in de 

zogenaamde Groot-Nederlandse gedachte. Verder is de standaardtaal volgens Bourdieu niet 

vooral op de natiestaat gebaseerd, maar eerder op de praktijk van de natiestaat: de taal die in 

scholen, door politici en bureaucraten wordt gebruikt, vormt ons idee over wat goed 

taalgebruik is (1991:45). 

Omdat de standaardtaal voor de eenheid van de natiestaat zorgt, is het mogelijk dat het 

gebruik van een dialectvertaling onbewust wordt gezien als een bedreiging voor de eenheid 

van de taalgemeenschap en de macht van de natiestaat over de regio's. De standaardisatienorm 

kan worden gezien als een maatregel om de eenheid en vrede van de natiestaat, maar ook de 
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centralisatie van de macht te verzekeren. Ik ga ervan uit dat voldoen aan de norm voor de 

vertalers geen bewuste keuze is, maar een onbewuste keuze die een resultaat is van de 

gemeenschappelijke habitus binnen een natiestaat. Deze habitus is tot stand gekomen na jaren 

van standaardisatie en opbouwen van de standaardtaal. De vertalers, correctoren, uitgevers, 

auteurs en lezers kiezen daarom onbewust de standaardtaalvertalingen boven de 

dialectvertalingen, maar niet omdat ze weten dat deze eenheid scheppen. 

Dit zou de achterliggende reden kunnen zijn van de hypothese van Dimitrova en van de 

waargenomen normatieve reacties. Enerzijds komt dit door het feit dat de standaardtaal en de 

natie een gemeenschappelijk deel van de habitus zijn. De norm wordt daarom door iedereen 

gevolgd en gehandhaafd. De lezersreacties en de commentaren van de correctoren waren 

allemaal bedoeld om mij voor mijn breuk met de norm te waarschuwen. Anderzijds komt dit 

doordat alleen mensen met macht en prestige volgens Bourdieu het goede gebruik van de 

standaardtaal mogen definiëren (1991:57-61). De vertalers voelen daarom niet alleen dat ze 

niet genoeg prestige hebben om een dialect te gebruiken, ze hebben dit ook écht niet. Dit is 

echter alleen een hypothese en er zijn andere factoren die een rol kunnen spelen bij het 

vertalen. 

Bovendien is dit onderzoek, zoals gezegd, beperkt met betrekking tot het aantal boeken (Het 

Bureau en Pallieter). Het is een kleine selectie van alles wat er in Nederland en België in het 

geheel of gedeeltelijk in dialect wordt geschreven. Het kan daarom zo zijn dat er boeken zijn 

waar het dialect niet deze functie heeft. Bovendien is de enquête beperkt tot een kleine, niet 

representatieve streekproef van respondenten. De meerderheid van de respondenten kwam uit 

Oslo. Deze respondenten spreken een variant van het Osloos, een dialect dat dicht bij de 

standaardtaal ligt, en ze hebben daarom de scores van de Oost-Oslose vertaling en de 

standaardvertalingen in een positieve richting kunnen doen verschuiven. Met een grotere en 

meer representatieve groep respondenten zou dit kunnen worden vermeden. 

Ook waren sommige mogelijke antwoorden op de schaal van mijn enquête misschien te 

emotioneel geladen, zoals "Ik houd ervan!" Dit heeft mogelijk tot verwarring onder de 

respondenten kunnen leiden, omdat Noren een neiging hebben om niet emotioneel te 

antwoorden, zoals in het commentaar: "Het was oké, niets bijzonders." In een volgend 

onderzoek moeten deze antwoorden voorzichtiger worden geformuleerd. Daarnaast waren de 

vertalingen blijkbaar niet zonder spelfouten, wat de aandacht van de lezers eerder naar de 
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spelling trok dan naar de vertaling. Dit had gemakkelijk kunnen worden vermeden door de 

vertalingen nog een keer te laten corrigeren. 

Ten slotte kan dit onderzoek daarom alleen een indruk geven van wat er gebeurt tijdens het 

vertalen van een boek. De redacteurs, de echte correctoren, de media en nog meer factoren die 

invloed hebben op het proces zijn in dit onderzoek niet meegenomen, hoewel deze een 

belangrijke rol spelen bij het maken en handhaven van de normen. Een vervolgonderzoek zou 

daarom een volledige veldstudie van het vertaalproces kunnen zijn, waar de onderzoeker als 

vertaler (of samen met een vertaler) de hele reis van zijn/haar boek volgt. Op die manier kan 

hij/zij enerzijds de (machts)relaties achter het vertaalproces bestuderen en anderzijds de 

oorsprong van de normen. Omdat het prestige van de vertaler een factor kan zijn, zou het ook 

interessant kunnen zijn om twee verschillende vertalers te volgen, een bekende en een 

onbekende. 
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Appendix 1 De vertalingen uit Het Bureau 

en Pallieter 

De vertalingen die in de enquête werden gebruikt 

Amsterdams (Voskuil 1996:116-118) 

                                   * 
«Det ær bedre om'ru lukker det vindue,» sa De Bruin 
med en hodebevegelse. «For ellers kan jæ bare 
fortsette å fyre for kråka». Han skjøv en kopp kaffe 
over på skrivebordet til Maarten. 
«Ja, men da greier jeg ikke å arbeide her». Han så på 
han og smilte. 
«Jeg må ha følelsen av å kunne flykte» 
De Bruin humret. «Den tida ær heldivis over.» Han 
ble stående. 
«Hvor gammel var du under krigen?» spurte Maarten 
mens han trakk kaffekoppen til seg. 
«Jæ ær 1909-moddel, så det kan du reine ut sjæl.» 
«Fikk du aldri i noen problemer under krigen?» 
«Jo, én gang», sa De Bruin langsomt. «Det var unner 
en razzia, mot jøder, jæ kom fra forloved'n min etter 
portforbudet, åsså står're plutselig en fyr foran mæi, å 
retter gevære mot magen min, opp mot gjerde å: 
Henda i være! Vel, Koning, jæ forsikrer'ræ, jæ 
fortrakk'kke en mine, men'ru kunne ha stekt egg i 
armhula mine.» 
Maarten nikket. Han så over kanten på koppen sin og 
ventet på hva mer som ville komme. 
«Åsså var're en gang da jæ tenkte: Det kunne ha gått 
sikkelig galt å da hadde jæ'kke stått hær i da'. D var en 
gang mens jæ fortsatt arbei'a hos Lub. Kjenner'ru til 
Lub?» 
Maarten ristet på hodet. 
«Lub var en tobbakkgrossist. På Rokin. Gikk konkurs 
etter krigen. En stor sak. Han hadde åsså kunder som 
var medlem av NSB, kan'ru skjønne. Jæ husker forsatt 
én. Han hadde en sigarforretning i Kalverstraat. 
Husker'ru den?» 
«Jeg bodde i Haag da.» 
«Han fyr'n satt inne etter krigen. Nåvel, ingen tørte å 
gå dit og levvere den bestillinga.» 
«Hvorfor ikke?» 
«Veit'kke jæi vell. Redd for at folk sku tru'ri var 
NSBere kanskje. Men jæ tenkte: ær're for sjefen, så 
må're gjøres. Forretninger ær forretninger. Så jæ tar 
den pakka og slentrer ned til den dærre butikken. Og 
han fyren bak kassa kasta handa i være å «Houzee!» 
Jæ sa: «Go' morn!» Med et steinansikt. Nåja, til slutt 
sa'n «go' morn» han åsså, men'n hadde like så godt 
kunne ha gitt mæ en real omgang, for mors beste barn 

                                          * 
“Eigenlijk ken je dat raam beter dichtdoen,” zei De 
Bruin met een beweging van zijn hoofd. “Want anders 
ken ik wel blijven stoken.” Hij schoof een kop koffie 
op het bureau van Maarten. 
“Ja, maar dan kan ik niet werken.” Hij keek hem aan 
en lachte.  
“Ik moet het gevoel hebben dat ik kan ontsnappen.” 
De Bruin grinnikte. “Die tijd hebben we gelukkig 
gehad.” Hij bleef staan. 
“Hoe oud was jij eigenlijk in de oorlog?” vroeg 
Maarten terwijl hij de koffiekop naar zich toetrok. 
“Ik ben van negentiennegen, dus dat ken je nagaan.” 
“Heb je nooit last gehad?” 
“Eén keer,” zei De Bruin langzaam. “Dat was bij een 
razzia, toen met die joden, toen kwam ik na spertijd 
van mijn verloofde, en ineens een kerel voor me, 
geweer tegen me buik, tegen het hek en: Hande hoog! 
Nou Koning, ik verzeker, ik heb geen spier van me 
gezicht vertrokken, maar je had een ei onder me oksel 
kenne gaarkoken.” 
Maarten knikte. Hij keek De Bruin aan over de rand 
van zijn kop en wachtte op wat er nog meer zou 
komen. 
“En dan was het natuurlijk ook wel eens dat je dacht: 
dat had net zo goed anders kennen lopen en dan had je 
hier niet meer gestaan. Dar was een keer toen ik nog 
bij Lub werkte. Ken je Lub?” 
Maarten schudde zijn hoofd. 
“Lub was een groothandel in tabak. Op het Rokin. Is 
na de oorlog failliet gegaan. Grote zaak. Die hadden 
ook klanten die bij de NSB waren natuurlijk. Eén weet 
ik nog. Die had een sigarenzaak in de Kalverstraat. 
Heb je die niet gekend?” 
“Ik woonde toen in Den Haag.” 
“Die vent heeft na de oorlog nog gezeten. Affijn, 
niemand durfde daarnaartoe om die bestelling af te 
leveren.” 
“Waarom niet?” 
“Weet ik veel. Bang dat de mensen dachten dat ze 
NSB-ers waren misschien. Maar ik dacht: als het voor 
de baas is, dan moet het. Zaken zijn zaken. Dus ik 
neem dat pak en naar die winkel toe. En die vent achter 
de toonbank zijn hand omhoog en Houzee! Ik zeg: 
Goeiemorgen! gewoon met een stalen gezicht. Nou, op 
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var'ri ikke. 
Det veit du sikkert godt sjæl.» Maarten nikket. 
«En annen gang. Hendt're no lignende. Jæ måtte 
dømme en kamp, ved Bos et sted. Det viste seg at alle 
var fra Wehrmacht. Kun'kke jæ vite vel. De spilte åsså 
med i serien. Så, jæ dømte kamp'n. Å etter kamp'n 
tusla jæ ned til kantina, i dommerdrakta. Jæ kommer 
inn, å'ru vill'kke ha trodd mæi, men det var stappfullt 
a' høye jævler. De satt der og åt, for maten der var 
fordømt go'. Nåvel, jæ kommer inn, reiser en a'ri 
karene sæ. Han steller sæ foran mæi å stikker labben i 
være: «Heil Hitler!» Så, dær sto jæ, i dommerdrakta. 
Om jæ hadde snudd mæ, hadde'n skutt mæ. Jæ stakk 
bare handa ut å sa: «Goddag meneer!» Ikke et or' mer! 
Hva ellers kunne jæ gjøre? Men maten var fordømt 
god. Du ville al'ri ha trodd mæ, men jæ har i alle'ri år 
ikke smakt bedre.» Han klappet seg på magen ved 
minnet. «Jæ tenkte: Bruin, d'er bedre at'n havner i 
magen din enn magene til tysker'ne» 

het laatst zei die ook goeiemorgen, maar evenzogoed 
had ie me te grazen kunnen nemen, want zulke 
lieverdjes waren het niet. Dat zul je zelf ook nog wel 
weten.” 
Maarten knikte. 
“En een andere keer. Nog zoiets. Moest ik een 
wedstrijd fluiten, ergens bij het Bos. Bleek het allemaal 
Wehrmacht te zijn. Wist ik veel. Die deden gewoon 
mee in die competitie. Nou, ik fluit die wedstrijd. En 
na die wedstrijd gewoon naar de kantine, in me 
scheidsrechterpakkie. Ik kom daar binnen, en je zult 
me niet geloven maar het zat er stampvol met hoge 
mieters. Die zaten daar te vréten, want dát was daar 
verdomt goed. Affijn, ik kom binnen, staat een van die 
kerels op. Hij gaar voor me staan en steek zijn poot 
omhoog: Heil Hitler! Nou daar stond ik, in me 
scheidsrechterpakkie. Als ik me had omgedraaid, had 
ie me zo doodgeschoten. Ik steek dus me hand uit en ik 
zeg: Dag meneer! Gewoon! Wat kon ik anders doen? 
Maar het eten was verdomt goed. Je zult me niet 
geloven, maar ik heb in jaren niet zo lekker gegeten.” 
Hij wreef glimlachend over zijn buik bij de 
herinnering. “En ik denk: Bruin, dat ken beter in jouw 
buik dan in die buiken van die moffen.” 

«Vlaams» (Voskuil 1996:683-688) 

                                      * 
Da de kom ut av stasjonen i Antwerpen, virket Beerta 
å ha glemt alle sine sorger.  
«Antwerpen er jo en herlig by,» sa han da de gikk 
langs Keyserlei i retning av Museet, «jeg ville ikke ha 
bodd her for alt i verden, men tar gjerne turen hit. Jeg 
gleder meg til møtet og til middagsselskapet.» 
Møtet fant sted i Museet, bak Rådhuset. Det var 
Atlasredaksjonens første møte hvor professor Pieters 
og Maarten også deltok. Beerta og Maarten trådte inn i 
Museet via en svingdør. Bak svingdøren befant det 
seg en stor hall, som var helt forlatt og hvor det falt 
inn dempet lys ovenfra, slik at det virket som om de 
trådte inn i en kirke. På siden, bak en skranke, stod en 
uniformert mann med hendene sine spredt vidt ut på 
disken, som tiende iakttok dem. Bak han var det en 
rekke små kleshengere. Det hang ikke et eneste plagg 
der. Beerta gikk bort til han med små skritt. «Jeg er 
Beerta,» sa han. «Vi har en avtale med professor 
Pieters klokken halv tolv. «Et lite øyeblikk,» sa 
mannen. Han rettet seg langsomt opp, tok røret av 
telefonen og dreide et nummer. Det tok en stund før 
det sa klikk i røret og noen sa et navn. 
«De Vlinder her,» sa mannen. «Begge herrene fra 
Holland som skal snakke med rådmannen har nettopp 
ankommet. Skal jeg sende dem videre?» Stemmen i 
telefonen ga et uforståelig svar. 
«Jaha, jeg skal si det til dem,» sa mannen rolig. Han la 
røret forsiktig på.  
«Det kommer noen å henter dere,» sa han, mens han 
vendte seg mot dem. 
«Takk skal du ha,» sa Beerta. 

                                      * 
Toen ze in Antwerpen het station uitkwamen, leek 
Beerta zijn zorgen al weer vergeten te zijn. 
“Antwerpen is toch een heerlijke stad,” zei hij toen ze 
langs de Keyserlei in de richting van het Museum 
liepen, “ik zou er voor geen goud willen wonen, maar 
ik kom er graag. Ik verheug me op de vergadering en 
op het etentje.” 
De vergadering had plaats in het Museum, achter het 
Stadhuis. Het was de eerste vergadering van de 
redactie van de Atlas waaraan ook professor Pieters en 
Maarten deelnamen. Beerta en Maarten betraden het 
Museum door een draaideur. Achter de draaideur 
bevond zich een grote hal, die geheel verlaten was en 
waarin van boven wat gedempt licht binnenviel, 
waardoor het leek alsof ze een kerk betraden. Terzijde, 
achter eem balie, stond een geüniformeerde man met 
zijn handen breeduit op de toonbank, die hen zwijgend 
opnam. Achter hem bevond zich een rek met knaapjes. 
Er hing geen enkel kledingstuk. Beerta liep met kleine 
pasjes op hem toe. “Ik ben Beerta,” zei hij. “We 
hebben om half twaalf een afspraak met professor 
Pieters.” 
“Een kort ogenblik,” zei de man. Hij richtte zich 
langzaam op, nam een telefoon van de haak en draaide 
een nummer. Het duurde even voordat er in de hoorn 
iets klikte en iemand een naam noemde. “De Vilder 
hier,” zei de man. “De beide heren uit Holland voor 
meneer de Stadssecretaris zijn zojuist aangekomen. Zal 
ik ze doorsturen?” De stem in de hoorn gaf een 
onverstaanbaar antwoord. “Awel, ik zal het ze 
zeggen,” zei de man rustig. Hij legde de haak 
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De vendte seg bort og så mot en bred marmortrapp i 
midten av hallen, som ledet nedover. I stillheten ble en 
dør åpnet og lukket igjen oppe i etasjene, og rett 
etterpå hørtes den summende lyden av en heis. Heisen 
bråstoppet. Ved siden av garderoben gikk en dør opp 
og ut kom en liten, svett mann, med krølltopp. 
«Professor Beerta?» spurte han, mens han gikk mot 
dem. Han stakk hånden sin ut. «De Brouckere.» Han 
ga Maarten, mer i forbifarten, også en hånd, «Herr 
rådmann unnskylder seg så meget,» han vendte seg til 
Beerta igjen, «han måtte plutselig gå på grunn av en 
hastesak i rådhuset, men han er her om litt. Han ba 
meg om å ta imot dere imens.» 
«Gjerne det,» sa Beerta. 
De fulgte De Broucker til heisen. Døren luket seg, 
heisen gikk oppover. 
«De er professor Pieters' medarbeider?» ville Beerta 
vite. 
«Det vil si,» sa De Brouckere, «jeg er hans 
førsteassistent for saker som angår Museet og nå også 
for eventyrundersøkelsen. De har sikkert hørt om 
den.» 
«Den har vi hørt om,» bekreftet Beerta. «Det må være 
meget interessant.» 
«Det er den uten tvil.» 
Heisen stoppet, døren åpnet seg. De kom inn i en bred 
marmorgang, som flere tunge, brune, eikedører førte 
ut i. 
«Tillat meg å gå foran Dem,» sa De Brouckere. 
«De vet veien,» unnskyldte Beerta han. 
De Brouckere smilte. «Akkurat! Jeg vet veien.» Han 
fulgte dem til en dør på enden av gangen, som ga 
adgang til en vid forhall som ledet ut i tre dører. Den 
mellomste døren stod på gløtt, og lot dagslyset falle 
inn. I selve hallen stod lyset på. 
«Kan jeg kanskje ta jakkene Deres for Dem?» spurte 
De Brouckere. Han ventet tålmodig mens de kledde av 
seg jakken og tok dem så med gjennom en av de andre 
dørene til en garderobe, hvor det også var oppført en 
vask. 
«Det er luksuriøst her,» fastslo Beerta da De 
Brouckere kom tilbake fra garderoben. 
«Jeg går foran,» sa De Brouckere. 
De gikk inn i et stort rom med vinduer på to sider, to 
monumentale skrivebord og et tungt møtebord i eik, 
og langs veggene høye bokreoler med, ved første 
øyekast bøker kun bundet i rødt, brunt og svart lær, 
med gulltrykk. Ved møtebordet satt Vanhamme med 
et askebeger foran seg og røykte. Da de kom inn, kom 
han seg på beina, tydelig begeistret. «Dere fant det 
altså,» slo han fast. 
«Veien viste seg av seg selv,» sa Beerta, «men at det 
skulle være så luksuriøst her, hadde vi jo ikke 
forventet.» 
«Byen har puttet mye penger i det,» bekreftet 
Vanhamme tankefullt, «takket være professor 
Pieters.» 
«Vil De muligens ha en kopp kaffe?» spurte De 
Brouckere. 
Han ga bestillingen til herr rådmanns arbeidsværelse 

zorgvuldig terug. “Men komt u halen,” zei hij, zich 
naar hen toewendend. 
“Dank u wel,” zei Beerta. 
Ze wendden zich af en keken naar een brede, 
marmeren trap in het midden van de hal, die naar 
boven leidde. In de stilte werd bovenin het gebouw een 
deur geopend en weer gesloten en meteen daarop 
klonk het zoemend geluid van een lift. De lift stokte. 
Naast de vestiaire ging een deur open en een kleine, 
gezette man met een krullebol kwam eruit. “Professor 
Beerta?” vroeg hij, op hen toelopend. Hij stak zijn 
hand uit. “De Brouckere.” Hij gaf Maarten, meer 
terloops, ook een hand, “Meneer de Stadssecretaris laat 
zich verontschuldigen,” hij wendde zich weer tot 
Beerta, “hij is plotseling verlaat door een 
spoedaangelegenheid op het Stadhuis, maar hij zal 
seffens hier zijn. Hij heeft mij gevraagd u alvast te 
installeren.” 
“Graag,” zei Beerta. 
Ze volgden De Brouckere naar de lift. De deur sloot 
zich, de lift ging omhoog. 
“U bent een medewerker van professor Pieters?” 
informeerde Beerta. 
“Dat is te zeggen”, zei De Brouckere, “ik ben zijn 
eerste assistent voor de zaken het Museum betreffende 
en nu dan ook voor het verhaalonderzoek. U zult daar 
zeker van gehoord hebben.”  
“Daar hebben we van gehoord,” beaamde Beerta. “Dat 
moet heel interessant zijn.” 
“Dat is het zonder twijfel.” 
De lift stopte, de deur ging open. Ze kwamen in een 
brede, marmeren gang, waarop verschillende deuren 
van zwaar, bruin eikenhout uitkwamen. 
“Vergunt u mij dat ik u even voorga,” zei De 
Brouckere.  
“U weet de weg,” verontschuldigde Beerta hem. 
De Brouckere glimlachte. “Inderdaad! Ik weet de 
weg.” Hij ging hen voor naar een deur aan het eind van 
de gang, die toegang gaf tot een ruim voorportaal 
waarop drie deuren uitkwamen. De middelste deur 
stond op een kier, waardoor het daglicht naar binnen 
viel. In het portaal zelf brandde licht. 
“Mag ik misschien de jassen van u overnemen?” vroeg 
De Brouckere. Hij wachtte geduldig terwijl ze zich van 
hun jassen ontdeden en bracht ze toen door een van de 
twee andere deuren in een vestiaire, waarin ook een 
wasgelegenheid was aangebracht. 
“Het is hier luxueus,” stelde Beerta vast toen De 
Brouckere de vestiaire weer uitkwam. 
“Ik ga u voor.” zei De Brouckere. 
Ze betraden een grote ruimte met aan twee zijden 
ramen, twee monumentale bureaus en een zware, 
eikenhouten vergadertafel, en langs de wanden hoge 
boekenkasten met op het eerste gezicht uitsluitend in 
rood, bruin en zwart leer gebonden boeken met gouden 
opdruk. Aan de vergadertafel zat Vanhamme met een 
asbak voor zich een sigaar te roken. Toen ze 
binnenkwamen, kwam hij overeind, zichtbaar 
verheugd. “Gij hebt het dus gevonden,” stelde hij vast. 
“Het wees zich vanzelf,” zei Beerta, “maar dat het zo 

89 
 



videre telefonisk. «Herr rådmann har bedt meg om å 
underrette dere om eventyrundersøkelsens framgang,» 
sa han mens han la på røret og reiste seg fra stolen. 
«Om Dere tillater meg.» Han hentet en papirrull fra et 
mindre skrivebord i hjørnet av rommet og rullet den ut 
foran dem på møtebordet. «Om De vil holde fast 
hjørnene,» sa han til Maarten. Maarten holdt hjørnene 
fast, Beerta og Vanhamme bøyde seg over papiret. 
Under øynene deres rullet et langstrakt kart ut, som 
Maarten ikke kunne se opp eller ned på med det 
første. «Hva Dere ser her foran dere, er et kart over 
Flamsk-Belgia frem til språkgrensen,» sa De 
Brouckere, som om han gjettet tankene hans. «Her har 
Dere Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge,» han pekte 
på et antall svarte prikker. Mellom prikkene var det et 
ujevnt mønster av uregelmessige små flater, noen 
hvite, noen gule, noen få oransje. «I de kommunene 
som er farget oransje er fortellingsundersøkelsen alt 
fullført,» forklarte De Brouckere, «jeg skal straks la 
Dere få se et par eksempler. I de gule er den igangsatt, 
i de hvite leter vi fortsatt etter en student som kan ta 
på seg arbeidet.» 
«Imponerende,» syntes Beerta, han vendte seg til 
Maarten. 
«Noe sånt burde vi også hatt.» 
«Det er ikke mulig hos oss,» sa Maarten motvillig, 
«fordi vi ikke arbeider med kommuner.» 
«Du bør allikevel vurdere det, for dette er jo veldig 
oversiktlig.» 
«De kan med ett blikk se hva som er gjort,» bekreftet 
De Brouckere. 
Vanhamme sa ingenting. Han så på kartet, mens han 
trakk på sigaren. 
«Det er ros verdt,» sa Beerta i det han vendte seg imot 
De Brouckere. «Jeg misunner Dem for det De har fått 
til med dette.» 
«Takk skal De ha,» sa De Brouckere. «Men nå 
resultatene!» Han slapp papiret i den ene enden, slik at 
det lynraskt rullet seg sammen og ble liggende mot 
Maartens hender. I det øyeblikket gikk døren opp og 
ei jente med et serveringsbrett med fire kopper kaffe, 
en sukkerskål, en melkekanne, asjetter og en skål med 
småbakst på kom inn. «De hadde bestilt kaffe?» spurte 
hun. Hun hadde en liten svart kjole med et lite hvitt 
forkle. 
«Sett det bare ned der, » sa De Brouckere med en 
likegyldig gest til bordet. «Vil De ikke sette Dem?» sa 
han til Beerta mens jenta skjøv brettet inn på bordet. 
De gikk og satte seg. Jenta gikk ut av rommet igjen. 
De Brouckere satte en kopp og en asjett ned for hver 
av dem, satt sukkerskålen og melkekannen ved Beerta 
og rakte han skålen med småbakst. «Forsyn Dem.» 
«Nam,» sa Beerta nytende. Han strakte hånden sin ut, 
nølte litt og valgte en bakst med pisket krem. 
«Herlig!» Ansiktet hans var blitt rødt av begeistring. 
«De har reist langt nok for dem,» mente De 
Brouckere. Han reiste seg. «Jeg skal vise Dere noen 
av resultatene i mellomtiden.» Han tok tre bøker 
bundet i rødt lær ut av veggreolen og rakte hver av 
dem en del. På ryggen til den delen Maarten fikk stod 

luxueus zou zijn, hadden we toch niet verwacht.” 
“De Stad heeft er veel geld in gestoken,” beaamde 
Vanhamme verstrooid, “dankzij professor Pieters.” 
“Wilt u wellicht een kop koffie?” informeerde De 
Brouckere. Hij gaf de bestelling telefonisch door voor 
de kamer van meneer de Stadssecretaris. “Meneer 
Stadssecretaris heeft mij gevraagd u alvast voor te 
lichten over de vorderingen het verhaalonderzoek 
betreffende, “ zie hij terwijl hij de hoorn op de telefoon 
legde en uit zijn stoel overeind kwam. “Als u mij 
toestaat.” Hij haalde een rol papier van een klein 
bureau, in een hoek van de kamer, en rolde die voor 
hen uit op de vergadertafel. “Als gij even de hoek vast 
wilt houden,” zei hij tegen Maarten. Maarten hield de 
hoeken vast, Beerta en Vanhamme bogen zich over het 
papier. Onder hun ogen ontrolde zich een langgerekte 
landkaart, waarin Maarten zo gauw geen weg wist. 
“Wat gij hier voor u ziet, is de kaart van Vlaams-
België tot de taalgrens,” zei De Brouckere, alsof hij 
zijn gedachten raadde. “Hier hebt gij Leuven, 
Antwerpen, Gent, Brugge,” hij wees op een aantal 
zwarte stippen. Tussen die stippen was een grillig 
patroon van onregelmatige vakjes, sommige wit, 
sommige geel, enkele oranje. “In de gemeenten die 
oranje zijn ingekleurd is het verhaalonderzoek reeds 
voltooid,”legde De Brouckere uit, “ik zal u daar 
seffens enkele voorbeelden van laten zien. In de gele is 
het in gang gezet, in de witte zoeken wij nog naar een 
student die die werkzaamheden op zich kan nemen.” 
“Indrukwekkend,” vond Beerta, hij wendde zich tot 
Maarten. 
“Zoiets zouden wij ook moeten hebben.” 
“Bij ons kan dat niet,” zei Maarten onwillig, “want wij 
werken niet met gemeenten.” 
“Toch moet je daar je gedachten eens over laten gaan, 
want dit is toch wel heel overzichtelijk.” 
“Ge kunt zo met één oogopslag zien waar wat gedaan 
is,” bevestigde De Brouckere. 
Vanhamme zei niets. Hij keek naar de kaart, trekkend 
aan zijn sigaar. 
“Ik vind het een compliment waard,” zei Beerta, zich 
tot De Brouckere richtend. “Ik benijd u om wat u 
hiermee tot stand hebt gebracht.” 
“Dank u,” zei De Brouckere. “Maar nu de resultaten!” 
Hij liet het papier aan een kant los, zodat het zich 
bliksemsnel oprolde en tegen Maartens handen tot 
stilstand kwam. Op dat ogenblik ging de deur open en 
kwam een meisje met een blad met vier koppen koffie, 
een suikerpot, een melkkan, gebaksschoteltjes en een 
schaal met kleine gebakjes binnen. “Gij had koffie 
besteld?” vroeg ze. Ze droeg een zwart jurkje met een 
wit schortje. 
“Zet daar maar neer,” zei de Brouckere met een 
achteloos gebaar naar de tafel. “Wilt u niet gaan 
zitten?” zei hij tegen Beeta terwijl het meisje het blad 
op de tafel schoof. Ze ging zitten. Het meisje ging de 
kamer weer uit. De Brouckere zette voor ieder van hen 
een kop koffie en een gebaksschoteltje neer, zette de 
suikerpot en de melkkan bij Beerta en stak hem de 
schaal met gebakjes toe. “Bedient u.” 
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det trykt med gullbokstaver mellom doble gullinjer: 
Zevergem. Da han åpnet den, viste den seg å 
inneholde et tohundretalls enkelt skrivemaskinskrevne 
sider, med tekster med folkeeventyr, fem eller seks per 
side og kontinuerlig nummererte, i små grupper, og 
over hver gruppe stod navn og opplysninger om 
respondenten. «Av disse delene er det allerede nå 187, 
og det blir, når vi er helt ferdige, nærmere 500,» 
meddelte De Brouckere. 
«Utrolig,» sa Beerta henrykt. 
«Hø,» sa Vanhamme. 
«Og skal De ikke utgi disse?» ville Beerta vite, «for 
det jo meget interessant materiale.» 
«Det er neste kapittel,» sa De Bouckere, «det bør De 
spørre professor Pieters om.» 
Som om det var iscenesatt, gikk døren opp og 
professor Pieters kom inn. «Herr Beerta,» sa han, 
gående mot Beerta, «jeg ber om unnskylding for at jeg 
har latt Dem vente, men det var noen problemer som 
ikke kunne utsettes.» 
Han trykket Beerta hjertelig i hånden. 
«Professor Pieters,» sa Beerta, som hadde reist seg fra 
stolen, «De er unnskyldt.» 
«Herr Koning,» fortsatte Pieters, og vendte seg mot 
Maarten, «det er meg en fornøyelse å se også Dem 
her.» 
«Dag herr Pieters,» sa Maarten smilende, og prøvde å 
rettet opp sine tidligere feil. Den inntrengende måten 
denne mannen så på han, med de klare blå øynene i 
det kullrunde hode, moret han. 
«Og De også, kjære venn,» sa Pieters og trykket 
Vanhammes hånd. 
«Og er problemene løst nå?» spurte Beerta. 
«Problemer er til for å løses,» svarte Pieters og tok tak 
i Beertas arm et øyeblikk, «jeg regner med at det også 
er tilfellet hos Dere. Heldigvis, for ellers hadde det 
ikke vært plass til oss.» Han vendte seg mot De 
Brouckere. «Har De bestilt et bord på restauranten?» 
«Jada, herr rådmann.» 
Pieters kikket med en rask bevegelse på armbåndsuret 
sitt. «Da foreslår jeg at vi drar nå. Da går vi dit. Det er 
rett om hjørnet.» 
«Vi er imponert over hva De har fått i stand her,» sa 
Beerta og pekte på bøkene og kartet. «Det er ganske 
usedvanlig.» 
«Vi gjør vårt beste,» forsikret Pieters, «men om litt, 
etter lunsjen, har jeg noe helt annet, et helt nytt 
prosjekt, som vi nettopp har satt i gang.» 

“Mmmm,” zei Beerta genietend. Hij stak zijn hand uit, 
aarzelde even en koos een gebakje met slagroom. 
“Heerlijk!” Zijn gezicht was rood geworden van 
genoegen. 
“Gij hebt er lang genoeg voor gereisd,” meende De 
Brouckere. Hij stond op. “Ik zal u intussen enkele van 
de resultaten laten zien. Hij nam drie in rood leer 
gebonden boeken uit de kast tegen de achterwand en 
reikte ieder van hen een deel aan. Op de rug van het 
deel dat Maarten kreeg stond in gouden drukletters 
tussen dubbele gouden lijnen: Zevegem. Toen hij het 
opensloeg, bleek het een tweehonderdtal met de 
schrijfmachine aan één zijde betikte bladzijden met de 
teksten van volksverhalen te bevatten, vijf of zes per 
bladzij en doorlopend genummerd, in groepjes, met 
boven elk groepje de naam en de persoonlijke 
gegevens van de zegsman. “Van deze delen zijn er nu 
al 187, en het worden er, als wij geheel gereed zullen 
zijn, ten naasten bij 500,” deelde De Brouckere mee. 
“Niet te geloven,” zei Beerta verrukt. 
“Huh,” zei Vanhamme. 
“En gaat u deze nu ook nog uitgeven?” informeerde 
Beerta, “want dit is toch zeer interessant materiaal.” 
“Dat is een volgende chapiter,” zei De Brouckere, 
“daarover zoudt u professor Pieters bescheid moeten 
vragen.” 
Alsof het zo geënsceneerd was, ging de deur open en 
kwam professor Pieters binnen. “Meneer Beerta,” zei 
hij, op Beerta toelopend, “ik vraag om verschoning dat 
ik u heb laten wachten, maar er waren enkele 
problemen die geen uitstel duldden.” 
Hij drukte Beerta hartelijk de hand.  
“Professor Pieters,” zij Beerta, van zijn stoel opstaand, 
“u bent verontschuldigd.” 
“Meneer Koning,” vervolgde Pieters, zich tot Maarten 
wendend, “het doet mij genoegen u hier ook te zien.” 
“Dag meneer Pieters,” zei Maarten glimlachend, zijn 
vroegere fout goedmakend. De indringendheid 
waarmee de man naar hem opkeek, met die heldere 
blauwe ogen in dat kogelronde hoofd, amuseerde hem. 
“En gij ook welkom, vriend,” zei Pieters Vanhamme 
de hand drukkend. 
“En zijn die problemen nu opgelost?” vroeg Beerta.  
“Problemen zij er om opgelost te worden,” antwoordde 
Pieters, Beerta even bij de arm nemend, “ik neem aan 
dat dat bij u ook zo zal zijn. Gelukkig maar, want 
anders was er voor ons geen plaats.” Hij wendde zich 
tot De Brouckere. “Hebt gij het restaurant besproken?” 
“Jawel, meneer de Stadssecretaris.” 
Pieters keek met een snelle beweging op zijn horloge. 
“Dan stel ik voor dat wij nu vertrekken. Dan lopen wij 
erheen. Het is hier kort om de hoek.” 
“We zijn onder de indruk van wat u tot stand hebt 
gebracht,” zei Beerta op de boeken en de kaarten 
wijzend. “Het is heel bijzonder.” 
“Wij doen ons best,” verzekerde Pieters, “maar 
seffens, na de lunch, heb ik nog iets geheel anders, een 
geheel nieuwe project, waar wij zojuist mee van start 
zijn gegaan.” 
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“Een grijze natte dag” (Timmermans z.j.:136-141) 

En grå, bløt dag. 
(…) Under kjerreskuret stod Marieke og Charlot ved 
det dampende karret med oppbrettede ermer, og 
Pallieter satt på knærne og hugget ved. Det var 
alvorlig stille over markene, damene var stille, og bare 
huggingen og knirkingen av veden gikk et kort stykke 
gjennom tåka. Man kunne ikke se ut over Nethe, så 
voldsomt hadde røyken omhyllet verden. En hvit natt. 
Trærne inne på tunet stod gråe og triste som unyttige 
ting. Vag som et skrømt gikk det en kar forbi hagen 
med en svart hund bak seg. Han ble stående og ropte 
med skjør stemme: «Hei, Pallieter, e det dæ?» og så 
slo han ut i en kraftig hoste. Da han var ferdig med å 
hoste, ropte Pallieter: «Det e mæ i eigen høyje 
person!» «Konnija du ha sotte mæ over elva?... Ellers 
må æ ta dein omvein». «Kor e du ska hen da, Piet?» 
ropte Pallieter. 
«Åt Beginerskogene fer å handel nåka ved! Ska du 
verra me? Det e mang goe tebud!» 
«Æ bli me!» ropte Pallieter tilbake, «Bi lett!» Han 
gikk for å ta på seg frakken sin. 
«Du kjæm tili heim, ja, Pallieter?» spurte Marieke, «æ 
ska fertæl æ nå heilt fantastisk!» 
«Får itj a Charlot hør det?» 
«Jo, men... berre fårrå, å kom raskt tebaks åt!» hun 
rødmet litt og strøk bort de små brune krøllene fra 
panna med den vakre underarm si. 
«Æ får hør ailt!» ropte Charlot ampert til Pallieter «å 
æ ska no fe vetta det før dæ, sjø, nysgjerrigper!» og så 
sleskt bort på Marieke: «Itj sant, litj veitja mi?» 
«Sekkert,» sa Marieke, men hun fortsatte å vaske. 
«Komijen, sei det da,» manet Charlot, «berre sei lett 
av det da.» 
Så fortalte Marieke det. 
«E det saint?» ropte Charlot glad og krevde straks at 
Marieke holdte opp med å vaske, for det var ikke bra 
og kunne få stygge følger. 
«Kor gla blir itj'n Pallieter når'n får hør det herre! La 
mæ sei det åt n, æ kainn sånt, sjø» sa Charlot. 
Pallieter dro med Piet og hunden hans overvannet, og 
så videre mot Beginerskogene. De fulgte den 
kronglete stien, for de kjente ikke igjen landskapet 
gjennom tåka. Trærne vokste ofte opp av bakken som 
med ett slag, gråe, og forsvant igjen etter litt. 
Regnet hang som fine små perler på Pallieters frakk 
og bakken var trampet ned til ei feit gjørme, som gikk 
til over anklene. 
De kom forbi ei oversvømt eng, hvor det stod tre 
styvde piletrær og sørget, hunden bjeffet på en 
skrikende ravn, som snart fortapte seg i tåka. Pallieter 
og karen pratet om gårdsvirksomheta, og den svarte 
hunden tiltet tålmodig bak med hodet mot bakken. 
Overalt var det tikka å være stillest, regnet falt uten en 
lyd og det var ikke det minste sukk. Pallieter svettet 
og slo frakken åpen. Endelig kom de inn under høye 
trær og tråkket på råttent bladgulv og lyset ble 
svakere. 
Dette var Beginerskogene. 

Een grijze natte dag. 
(...) Onder het karrenkot stonden Marieke en Charlot 
met opgestroopte mouwen aan de dampende waskuip, 
en Pallieter, op de knieën gezeten, was aan het hout 
hakken. 
Het was danig stil op het land, de vrouwen zwegen, en 
alleen het kappen en kraken van het hout ging een 
eindeken door den mist. 
Men kost over de Nethe niet zien, zo hevig had de 
smoor de wereld omhuld. Een witte nacht. 
De bomen in den hof stonden daar grijs en triestig als 
nutteloze dingen. 
Vaag lijk een spook ging er een vent, met een zwarten 
hond achter hem, voorbij de haag. Hij bleef staan en 
riep met schorre stem: ‘Hé, Pallieter, zijde gij het?’ en 
toen schoot hij in een geweldigen hoest. Als hij gedaan 
met hoesten had, riep Pallieter: ‘Ik ben 't in eige 
persoon!’ ‘Wilde mij is overzette?... anders mut 'k zou 
wijd oemgaan.’ ‘Wor trekt henne, Piet?’ riep Pallieter. 
‘Nor de Bagijnebosse hout kope! Gade mee? Er zen 
veul occases te doen!’ 
‘'k Gaan mee!’ riep Pallieter terug, ‘wacht wa!’ Hij 
ging zijn mantelfrak aandoen. 
‘Vroeg thuis zijn, hè Pallieter?’ vroeg Marieke, ‘'k zal 
oe straks is iet hiel aardeg vertelle!’ 
‘Mag het Charlot ni horen?...’ 
‘Jawel, mor... toe ga mor, en komt gauw terug!’ 
Zij bloosde wat en streek met haren schonen voorarm 
de bruine krullekens van haar voorhoofd weg. 
‘Ik mag alles hore!’ riep Charlot nijdig tot Pallieter, ‘en 
'k zal 't nog ierder hore als gij, zolle, curieuse 
mosterdpot!’ en dan flemend tot Marieke: ‘Is 't ni waar, 
ma schopke? 
‘Zeker,’ zei Marieke, maar zij waste voort. 
‘Toe, zeg het is,’ maande Charlot, ‘zegt er mor is 'n 
bitje van.’ Toen vertelde Marieke het. 
‘Zou da' waar zijn?’ riep Charlot verblijd en aanstonds 
eiste ze dat Marieke er uitscheidde met wassen, want 
dat was niet goed en kon lelijke gevolgen hebben. ‘Wa 
zal Pallieter blij zijn as 'm dat hoort! Lot mij het hem 
zegge, zolle, ik kan da' goe,’ zei Charlot. 
Pallieter ging met Piet en dezes hond over 't water, en 
dan op weg naar de Begijnenbossen. Ze volgden maar 
den kronkelenden wegel, want zij verkenden door den 
smoor de landstreek niet. De bomen groeiden telkens 
als ineens uit den grond, grijs, en doken dan weer 
seffens weg. 
De regen hong lijk fijne pereltjes op Pallieters frak en 
de grond was verplat in een vettig slijk, dat tot over de 
knoesel kwam. 
Zij kwamen voorbij een overstroomden beemd, waarin 
drie schuine knotwilgen treurden, de hond baste naar 
een krassende raaf, die zich seffens in den mist verloor. 
Pallieter en de vent klapten over veldse zaken, en de 
zwarte hond liep lijdzaam met den kop in den grond 
achteraan.  
't Was overal om ter stilste, de regen viel onhoorbaar 
en er was geen de minste zucht. Pallieter zweette en 
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Overalt falt det store dråper vann fra trærne, tungt og 
hult. Da de gikk videre fikk de øye på, grått 
sammenstimlet, ei lita gruppe mennesker stå rundt en 
kar som høylytt ropte tall. De stod der alle sammen 
med bløte neser og dryppet av regnet. Pallieter og 
karen hang seg på. 
Den lille nasale ropestemmen for raskt opp og ble 
hengende i de høye, store, bløte trærne. Grå og grønne 
stod de der, de mektige kjempene, så høye selv nå 
som tåka omhyllet dem. 
Roperen fulgte med folket til en bøk. O! En bøk som 
tre voksne menn ikke kunne favne. Den spredte seg 
langt utover og gjemte krona si i skodda: foten dens 
stod svær og klippefast i grunnen med mange vilt 
kronglete og langt løpende armer. Et mønstertre. 
Skogens konge. Da Pallieter tenkte, at denne kjempen 
skulle felles om noen dager! Nei! Det kunne han ikke 
gå med på og han sa til treet: «Væks!» og ropte en så 
stor sum til roperen, at han nesten falt om og bare med 
store anstrengelser kunne gi fra seg et «solgt». 
Nå hadde Pallieter et tre, men et tre, folkens, som det 
kanskje ikke fantes maken til. Det var bare et tre, men 
han var glad for det, som om han hadde fått hele 
verden med på kjøpet. «Træe met,» sa han. «Når dæm 
annjeran he dotte ne, kjæmst du te å stå hær, det lovve 
æ dæ! Væks, få blar å nøtter, væks såm du vilj, å gjem 
kanina onjer dein store foten din, væks!» 
Han kom for å kjøpe ved for vinteren, og kjøpte et tre. 
Og i barken skrev han med lommekniven sin det 
eneste han noen gang har skrevet: «Nyt dagen!» 
Han gikk alene ut av skogen, tvers gjennom den stille 
skogen, hvor regndråpene falt lytte gjennom tåka. Han 
tenkte på trærne og på menneskene. Og mens han 
ruslet slik alene gjennom den øde marka og var salig 
på grunn av et tre, var verden der ute stappfull av nød 
og elendighet, og menneskene var syke etter å sørge 
og levde for å dø. 
Det slo han som en tresko. Men søren heller! Hva 
kunne han gjøre med det? Han var ingen makk! 
Verden ruller videre, han ruller med, det er bare én 
forskjell og det er: at han nyter det. Å gi eller dele det 
med andre kan en ikke, selv med den største velvilje... 
Da han kom ut av skogen, hørte han bort fra veien 
lyden av mang en sliten hestehov og klirringen av løse 
hestesko. Ut av røyken dukket det opp, sammenhopet, 
tjue utlevde hester. De raget høyt på hinkende, 
oppsvulmede hover, og deres edle, trøtte hode lutet 
tynget nedover på den lange, senete halsen. 
Beina stakk ut som knyttnever, og ribbeina som 
tønnebånd. Det var blinde og skadde iblant dem, og 
alle hopet seg sammen som om de ville støtte 
hverandre. En skokk elendighet. Slik ble de drevet til 
slaktebenken av to skitne karer, uten den 
velgjørenheten endelig å finne ro i ei feit eng. De var 
som mennesker. Og etter en grusom død, spiser 
menneskene dem opp. 
«Kor dæm kjæm ifra?» spurte Pallieter den første 
karen. 
«Fra Leuve,» sa han morskt. 
 

sloeg zijn frak open. Eindelijk kwamen zij onder hoge 
bomen en stapten op rotten bladgrond en het licht werd 
kleiner. 
't Waren hier de Begijnenbosschen. 
Er vielen overal grote lekken van de bomen, zwaar en 
dof. Als zij verder gingen zagen zij, grijs 
bijeengehoopt, een groepje mensen staan rond een luid 
getallen roependen vent. Ze stonden er allen met natte 
neuzen en druipend van den regen. Pallieter en de vent 
schoven zich er bij. 
De piepneuzige roepstem ging rap op en bleef hangen 
in de hoge, grote, natte bomen. Grijs en groen stonden 
ze daar, de machtige reuzen, eens zo groot nog nu de 
mist ze omhulde. 
De roeper ging met het volk naar een beuk. O, een 
beuk die drie man niet kosten omvatten. Hij spreidde 
zich ver uiteen en verborg zijn kruin in den mist; zijn 
voet stond struis met veel woest kronkelende en ver 
lopende armen rotsvast in den grond. Een model van 
een boom. De koning van het woud. Als Pallieter 
dacht, dat deze reus binnen enige dagen zou neergeveld 
worden! neen dat kon hij over zijn hert niet krijgen en 
tot den boom zei hij: ‘groeit!’, en riep tot den roeper 
zulke grote som, dat deze bijna omver viel en met 
moeite ‘gebod’ kon geven. 
Nu had Pallieter een boom, maar een boom, menheer, 
zoals er misschien geen twee meer waren. 't Was maar 
een enkele boom, maar hij was er blij mee, alsof hij 
heel de wereld gekregen had. ‘Mijnen boom,’ zei hij 
‘Als d' ander gevalle zen, stade gij hier nog, da beloof 
ik U! Groeit, mokt blare en neutjes, groeit gelijk ge 
wilt, en verberg de konijntjes onder uwen groten voet, 
groeit!’ 
Hij kwam om winterhout te kopen, en kocht een boom. 
En met zijn lierenaar schreef hij in de schors het 
enigste wat hij ooit geschreven heeft: ‘Melk den dag!’ 
Alleen trok hij er uit, dwars door het stille bos, waar 
luide lekken vielen door den smoor. 
Hij dacht aan de bomen en aan de mensen. En terwijl 
hij hier zo alleen in dat verlaten woud slenterde en 
zielsgelukkig was om een boom, stak daarbuiten de 
wereld vol ellende en miserie, en waren de mensen 
ziek naar het verdriet en leefden om te sterven. 
Het viel op hem lijk een blok. Maar ach! wat kon hij er 
aan doen? Was hij ook geen pier? 
De wereld draait rond, hij draait mee en er is maar één 
verschil en dat is dat hij van het draaien geniet. En dat 
geeft of verdeelt men met den besten wil der wereld 
niet aan anderen... 
Als hij uit het bos kwam, hoorde hij op den steenweg 
veel moe paardengetrap en rinkeling van losse 
hoefijzers. Uit den smoor doken, tegeneengedrumd, 
een twintig afgeleefde peerden op. 
Ze waren hoog op hinkende, opgezwollen poten, en 
hun goede, zware kop woog moedeloos naar omlaag 
aan den langen, pezigen hals. 
Als vuisten staken de knoken er uit, en de ribben als 
vatbanden. Er waren blinden en gekneusden bij en 
allen drumden tegeneen als om elkander te steunen. 
Een hoop miserie. Zo wierden ze naar de slachtbank 
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Da var det som om noe revnet i Pallieter. Bak gikk 
den andre karen, og slo den siste hesten, som haltet 
veldig, med bakdelen av pisken mot de støle beina, 
han slo og fortsatte å slå, av rein vane. 
Det var dråpen som fikk Pallieters hjerte til å rene 
over og uten å tenke seg om, gikk han bort til karen og 
ga han et klaps rett i fjeset, slik at han tumlet ned på 
huk. Men karen, som ikke ble slått ut, spratt bannende 
opp og ga Pallieter et blått øye; men Pallieter tok 
kveletak på karen og begge trillet de ned i gjørma. 
Den andre karen kom løpende til for å redde 
kampfellen sin, men Pallieter dyttet han også ned i 
bakken, og ropte: 
«Hållje bållje 
 nye sålle 
hållje bållje 
bø!» 
 
og han klubbet de to geneverluktende hodene 
skikkelig mot hverandre. 
«Å om dokk sler hæstan ijæn, et æ dokk opp! Troill!» 
Pallieter gikk sin vei, mennene skrek etter han ei 
stund, men rørte seg ikke. Da han kom hjem luktet det 
av ny kokt kaffe. Fransoo satt foran den mumlende 
Mechlenske komfyren og pratet med Marieke. Charlot 
dekket bordet. 
«Ka he sjedd me øye dett!?» ropte de alle tre. 
«Æ gekk på eit træ,» sa Pallieter. «Men, låt oss drekk 
kaffe, for æ e så sopijn.» 
Men Charlot kunne ikke holde på den gode nyheten; 
hun visket den i øret hans. 
«Ka du sei?» ropte Pallieter full av glede. «E d saint, 
Marieke?» 
Marieke nikket bekreftende og ble rød inn til håret. 
Han hoppet bort til henne, tok tak i henne og kysset 
henne på den bløte munnen slik at hun måtte gispe 
etter luft. 
«Julekak,» ropte Pallieter, «pepperkake å vin! Skål på 
nykåmmærn! Heinjt pastorn, Charlot!» Raskt som 
lynet hadde Charlot dratt på seg et annet skjørt, og 
gikk smilende for å hente pastoren… Den edle herren 
gratulerte Pallieter, og strøk Marieke faderlig over 
kinnet. 
Og han sa blidt: «Pallieter, gutungen min, dokk kainn 
itj reis ut i den store værla, no som det kjæm småfolk, 
dokk må bli boans hær på vårres salige Netheland!» 
Men Pallieter sa: «Det e berre utsatt lett. Når ungen e 
føddt, fær vi unasjitt, å æ ska gjær met bæste fer å få 
dæm me.» 
De drakk den nykokte kaffen, spiste julebrød og melk, 
nederlandsk ost, kokt skinke, og mye annet godt. Så 
kom Charlot med en veldig gammel vin, «Denj e fra 
Jesusbane si tid,» sa hun. De tente en sigar og krøp 
tett inntil den koslige Mechlenske komfyren. De 
fortalte om ditt og datt, men oftest hang det en deilig 
stillhet rundt om dem. Etter oppvasken kom Charlot å 
satte seg ned med dem, i håp om å få le en del. 
Marieke satte med den snorkende Tybaert på fanget. 
En røyksky omhyllet dem, og skumringa falt inn som 
fløyel. Knapt hørbart tikket regnet mot den gråere og 

gedreven door twee vuile venten, zonder de weldadige, 
eindelijke rust gekend te hebben in een vette wei. 't 
Waren lijk mensen. En na hun wreden dood aten de 
mensen ze op. 
‘Van waar kome die?’ vroeg Pallieter aan den eersten 
vent. 
‘Van Leuve,’ zei hij bars. 
 
Er scheurde iets in Pallieter. Van achter was de tweede 
vent, die het laatste paard, dat zeer hinkend ging, met 
het achterste der zweep tegen de stramme poten klopte 
en bleef kloppen, zo maar puur uit gewoonte. 
Toen liep Pallieter zijn hert over en zonder zich te 
verzinnen, ging hij naar den vent en gaf hem een klets 
vlak in 't gezicht, dat deze op zijn hukken tuimelde. 
Maar de vent, ook niet lui gevallen, wipte zich 
vloekende op en sloeg Pallieter een blauw oog; doch 
Bruur greep den vent bij de keel en beiden rolden in 
het slijk. De andere vent kwam bijgelopen om zijn 
spitsbroeder te helpen, maar Pallieter sleurde hem mee 
op den grond, riep: 
‘Holleke bolleke 
nieve solleke 
holleke bolleke 
knol!’ 
 
en hij knotste de twee naar genever riekende koppen 
eens duchtig tegeneen. 
‘En als ge nij die peerde nog slaagt, eet 'k elle oep! 
Bieste!’ Pallieter ging weg, de mannen schreeuwden 
hem nog wat achterna, maar verroerden niet... 
Als hij thuis kwam rook het naar verse koffie. 
Fransoo zat achter de ronkende Mechelse stoof met 
Marieke te klappen. Charlot dekte de tafel. 
‘Zie, wat hebt aan oew oog?’ riepen ze met drieën. 
‘Tegen nen boem geloepe,’ zei Pallieter. ‘Mor lot ons 
koffie drinke, want 'k hem hoenger.’ 
Maar Charlot kon het blijde nieuws niet in zich 
houden; zij vertelde het hem in zijn oor. 
‘Watte?’ riep Pallieter vol blijdschap. ‘Is da' waar 
Marieke?’ Marieke knikte bevestigend en werd rood 
tot in heur haar. 
Hij sprong naar haar toe, nam haar op in zijn armen en 
kuste haar op den natten mond dat zij naar asem moest 
snakken. 
‘Korentenbroed,’ riep Pallieter, ‘spikelatie en wijn! 
Leve den aankomeling! Roept de pastoor, Charlot!’ 
Vlug lijk 'n weerlicht had Charlot een anderen rok 
aangeschud, en liep lachend menheer pastoor roepen... 
De goede vent wenste Pallieter proficiat, en tikte 
Marieke vaderlijk op hare wangen. 
En verblijd zei hij: ‘Pallieter, jonge, nij kunde de 
wereld ni ingaan, nij er een kinneke komt, en moete op 
ons zalig Nethe-land blijve wone!’ Maar Pallieter zei: 
‘Dat is mor uitgesteld. Als de kleine gebore zal zijn, 
gaan wij toch, en 'k zal mijn best doen van oe mee te 
neme!’ 
Ze dronken de verse koffie, aten melk en 
korentenbrood, hollandse kaas, gezoden hesp, en veel 
ander smakelijkheden. Daarna bracht Charlot heel 
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gråere vindusruta, som man ikke kunne se noe som 
helst igjennom grunna tåka. Hodene deres ble skjult i 
mørket, bare ovnen og de tre sigarene rødmet i den 
muldgråe skumringen. De knappe ordene deres ble 
hengende i lufta, lavt og dempet. 
Varmen gjorde godt og virket dugelig inn på dem. 
Noen gang var det en lang stillhet, hvor det ikke var 
en lyd å høre, og så hørtes regnets fiklig på ruta.  
Og i en slik stillhet, som fra en strupe av fløyel, 
framførte pastoren et dikt av Gezelle. Ingen hadde 
snakket om Gezelle, eller berørt kunsten og... allikevel 
lot det til å være noe som hørte denne kvelden til. Det 
vokste like naturlig som en blomst. Langsomt, rent og 
stille, men med all fromhet et stort menneskehjerte 
rommer lød det: (…) 

ouden wijn, ‘nog uit Jezekes tijd’ zei ze. Zij staken een 
sigaar op en kropen rond de gezellige Mechelse stoof. 
Zij vertelden dit en dat, maar meestal hing er een goede 
stilte rondom hen. Charlot kwam na den afwas er zich 
bijzetten, in de hoop van veel te kunnen lachen. 
Marieke zat met den ronkenden Tybaert op den schoot. 
Een smoorwolk omhulde hen, en de schemer kwam 
fluwelig binnen gevallen. Nipkes hoorbaar titste de 
regen tegen de ruiten, en het venstervlak, 
waardoorheen men niets zien kon door den mist, wierd 
langzamerhand grijzer en grijzer. De koppen 
verdoezelden in den donkeren, alleen de kachelpot en 
de drie sigaren bloosden in de mollegrauwe 
schemering. Hunne schaarse woorden werden er als 
mee omhangen, zacht en wit gedempt. 
De warmte was weldadig en werkte deugdelijk op hen 
in. Soms was er een hele lange stilte, waarin dan niets 
te horen was, dan het frutselen van den regen op de 
ruiten. 
En in zulke stilte, als uit een fluwelen keel, droeg de 
pastoor een dichtstuk van Gezelle voor. Niemand had 
over Gezelle gesproken, of getitst over kunst en... toch 
deed het in dezen ogenblik als iets dat bij dezen avond 
behoorde. Het groeide als een bloem natuurlijk. 
Langzaam, zuiver en stil, maar met al de vroomheid 
van een groot mensenhert ging het: (...) 

Zomerregen (Timmermans z.j.:73-76) 

Sommerregn. 
Kvelden kom, og duften av hvite roser hang fortsatt i 
den gule lufta. Pallieter var stille og røykte langsomt 
pipa si, mens han, lent mot et tre, beskuet den ny-
revne gårdsplassen sin. Den store luft- og lysgleden 
hadde sunket ned i han sammen med kvelden, og nå 
var det en overvelmende ro i hjertet hans. Røyken, 
som steg fra skorsteinene til Beginergården, fløyt ut i 
ei hvit linje, som ble hengende ubevegelig foran 
festningstrærne. 
Tre reine klokkeslag kimet fra det lille klokketårnet, 
og det var som om det ble slått tre ganger på Pallieters 
hjerte. Det lille tårnet stod svart mot den ravgule 
himmelen, og Pallieter ruslet over festningsvollen, til 
den hvite, ensomme Beginergården. 
Den grå skumringen trillet langs de små hvite murene, 
og brosteinene lå bleike. Husene virket med ett så 
høye, de lukkede dørene, og stillheten fylte gata... 
Bare to svaler skar syngende høyt oppe på himmelen. 
Pallieter gikk på tærne, lyttet til stillheten, og gikk inn 
i kirka. Det var ingen der. De skinnende stolende stod 
alvorstungt på rad, og gudslampa var som et øye. Han 
satte seg ned, og den ubrutte rastløsheten fikk han til å 
lukke øynene av fred. Sjelen hans åpnet seg i han og 
alt annet var som en glemt drøm... slik satt han. 
«Jeg har følt Gud, men jeg er fortsatt menneske,» sa 
han. 
Da han kom ut, var det gule forsvunnet fra himmelen, 
og det hang gråe skyer der- men dagen var ikke død 
ennå. 

Zomerregen. 
De avond kwam, en de geur der witte rozen hong in de 
gele lucht. Pallieter was stil en smoorde langzaam zijn 
pijp, terwijl hij, tegen een boom geleund, zijn 
versgereven hof bezag. Het grote lucht- en lichtgenot 
was met den avond in hem bezonken, en nu was er in 
zijn hart een overgrote kalmte. De smoor, die uit de 
schouwpijpen van 't begijnhof steeg, vervloeide tot een 
witte lijn, die vóór de vestebomen roerloos hangen 
bleef. 
Drie reine klokkenklanken tampten uit het torentje, en 
het was alsof er driemaal op Pallieters hert geklonken 
werd. Het torentje stond zwart op den ambergelen 
hemel, en Pallieter slenterde over de vest, naar het 
witte, eenzame begijnhof. 
De grijze schemering trilde langsheen de witte 
muurkens, en de kasseien lagen bleek. De huizen 
schenen ééns zo hoog, de deuren toe, en de stilte vulde 
de straten... Slechts twee zwaluwen scheerden sjirpend 
heel hoog in de lucht. 
Pallieter ging op zijn tenen, bleef luisteren naar de 
stilte, en ging de kerk in. Er was niemand. De 
glimmende stoelen stonden ernstig op roten, en de 
godslamp was als een oog. Hij zette zich neer, en deze 
ongebroken geruchteloosheid deed hem van vrede de 
oogen sluiten. Zijn ziel opende zich in hem en al het 
andere was als een vergeten droom... zoo zat hij. 
‘'k Heb God gevoeld, mor 'k blijf toch mens,’ zei hij. 
Als hij buiten kwam, was het geel uit de lucht, en 
hongen er grijze wolken - maar de dag was nog niet 
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Hos Pallieter stod alle dørene åpne, og det var fortsatt 
mørkt innomhus. Det var ingen der... 
Under bislagstaket så han spissen på den tunge ljåen 
glimre, og han fikk lyst til å arbeide med den. På 
gårdsplassen slo en svarttrost av og til av en rekke 
glade toner, og Pallieter sa: «Det er som regn.» 
Han gikk for å slå i den lille hestehagen. Han kvesset 
stålet og det hørtes lang vei i den rolige, tunge 
kvelden. Han skar ljåen gjennom gresset, gresset falt 
om, og stålet durte. 
Pallieter hadde store bevegelser når han slo, og stod 
stor og mørk avtegnet mot den døde dagens bleike lys, 
og lyset gikk ikke av ljåen hans. Det gikk med ett en 
rasling gjennom gresset og i skumringen så han en 
kvast gule blomster, og rett ved den hodet til Marieke. 
Han var glad, og hun kom nærmere, mens hun sa full 
av beundring: «Det er akkurat som det var en kjempe 
som stod og slo». 
«La meg lukte litt,» sa Pallieter og han dyttet ansiktet 
sitt inn i de milde blomstene. 
«De er til deg,» jublet Marieke stille. 
«Jeg lukter sjela di i de, å, kom...» og han tok 
blomstene i arma si og så takknemlig på henne. Han 
følte seg som en unge. 
«Kom,» sa han ledende, «La oss sette oss ned, og 
fortell meg nå, hvor du har plukket den buketten.» 
Han satte seg ned i det nyslåtte gresset og la buketten 
åpen i fanget. Hun satte seg ved siden av han og 
fortalte sakte, at hun hadde vært med Charlot til Sint 
Annekens lille feltkapell for å be; under veges hadde 
hun spurt om å få de vakre blomstene hos en bonde, 
fordi han, Pallieter, så ofte lengtet etter honningduften 
deres. 
De tidde. Trærne stod stille og, fra det mørke 
kjøkkenet, kom høy rosenkransmumling fra Charlot. 
Med ett sa Marieke vagt: «En droppe, det regner!» 
Pallieter holdte hånda si opp, og, etter litt venting, 
klasket en stor kald dråpe ned på den. «Det er like 
godt som smeltet smør,» sa han. 
Og ut fra den usynlige himmelen falt det langsomt, nå 
og da, en stor regndråpe. Så her og så lengre borte. De 
hørte dem briste åpne på trærne, følte dem komme på 
hendene sine og på nesene sine, og vansmekte på de 
plukkede blomstene. Nå kom det litt mer, som om de 
ble strødd ut med full hånd, så var det stille igjen, for 
etter noen hjerteslag, kunne man igjen høre en falle 
her og der. Hver dråpe fikk en spesiell verdi. 
Blomsterluktene skjøt løs og fløt langsom, veltende 
rundt om dem, og svarttrosten på gårdsplassen støtte 
klare dype klanger ut av en glatt strupe. Det var 
lydslag av vellyst, det lavende vannets kraft på 
kroppen dens. Det slo Pallieter at den gale fuglen sang 
med en av de behagelige vanndråpene i nebbet dens, 
slik bablet, danset og klasket de klare tonene rundt. I 
blant var det klanger, som han sugde og smakte på, 
dro inn igjen, og uttalte glassklart som en sleip liten 
bolle. 
Og i kjøkkentet gikk det fortsatt i «Hill deg Maria». 
Bønnen hennes var som noe voksende. Pallieter 
fanget en dråpe med leppen, og så på Marieke, og sa 

dood. 
Bij Pallieter stonden al de deuren open, en was, het 
binnenshuis nog donker. Er was niemand... 
Onder het afdak zag hij het punt van de zware zeisen 
glimmen, en hij kreeg een verlangen om er mee te 
werken. In den hof sloeg er een merel nu en dan een 
regel blijde klanken uit, en Pallieter zei: ‘Da's regen.’ 
Hij ging maaien in het peerdenbeemdeken. Hij wette 
het staal en het klonk verweg in den kalmen, zwaren 
avend. Hij scheerde de zeisen door het gers, het gers 
viel om, en het staal ronkte. 
Pallieter had bij het maaien grote bewegingen, en stond 
groots en donker afgetekend tegen het bleek licht van 
den uitgestorven dag, en het licht ging van zijn zeis 
niet af. 
Er kwam ineens een geritsel door 't gers en in de 
schemering zag hij een tuil gele bloemen, en wit 
daarboven het hoofd van Marieke. Hij was blij, en zij 
kwam nader, zeggende vol bewondering: ‘Het was of 
dat er ne reus on 't maaien was.’ 
‘Mak is rieke,’ zei Pallieter en hij duwde zijn gezicht in 
de malse bloemen. 
‘Ze zijn vor ij,’ juichte Marieke stil. 
‘Ik riek er oe zieltjen in, och kom’ - en hij nam de 
bloemen in zijn arm en zag haar dankend aan. Hij 
voelde zich als een kind. 
‘Kom,’ vezelde hij, ‘lot ons neerzetten, en vertelt is, 
wor ge die geploekken hed.’ Hij zette zich neer in 't 
afgemaaide gers en lei den ruiker open op zijn schoot. 
Zij zette zich nevens hem en vertelde traag, dat ze met 
Charlot naar het veldkapelleken van Sint Anneken was 
geweest om te bidden, onderwegen had zij bij een boer, 
die schone bloemen gevraagd, omdat hij, Pallieter, zo 
dikwijls naar hun honingreuk verlangde. 
Zij zwegen. De bomen stonden stil en, van uit de 
donkere keuken, kwam luid rozekransgeprevel van 
Charlot. 
Ineens zei Marieke verschietend: ‘Een lek, het regent!’ 
Pallieter hield zijn hand open, en, na wat wachten, 
kletste er een grote koele druppel op. ‘'t Is goed gelak 
gesmolte boter,’ zei hij. 
En uit de onzichtbare lucht, viel er langzaam, nu en 
dan, een grote regenlek. Dan hier en dan ginder. Zij 
hoorden ze op de bomen openkloppen, voelden ze op 
hun hand en op hun neus komen, en in de geplukte 
bloemen versmachten. Nu eens kwamen er wat meer, 
lijk met een volle hand uitgestrooid, dan was het weer 
stil, om, na enige hartkloppingen, weer hier en daar er 
een te horen vallen. Elke lek kreeg een bijzondere 
waarde. 
De bloemenreuken schoten los en vloeiden langzaam, 
omwentelend rondom hen, en de merel in den hof 
stootte helderdiepe klanken uit een gladde keel. 't 
Waren klankslagen van wellust, de deugd van 't lavend 
water op zijn lijf. 't Scheen Pallieter dat de zotte vogel 
met een van de aangename waterlekken in zijn bek aan 
't zingen was, zo brobbelden, dansten en klotsten de 
klare noten in het rond. Er waren klanken bij, waarop 
hij zoog en smakte, ze weer inhaalde, en dan als een 
glad bolleken kristalhelder uitspeekte. 
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rørt: «Er ikke denne kvelden til å smelte av, 
Marieke?» 
Hun så på han og sa ingenting. Han tok hånda hennes, 
som var bløt, og gjømte den under de ti fingrene sine. 
«Åh, Marieke,» sa han, og han kunne ha knust hånda 
hennes, for hjerte hans strømmet over av kjærlighet, 
det var som om sjela hans ville rive seg løs. Han trakk 
henne nærmere seg, men hun bøyde hodet, og han så 
ikke lenger ansiktet hennes. 
«Marieke,» sa han enda en gang i et sukk. Men hun 
rørte seg ikke og tidde. 
Og de store regndråpene rørte langsomt ved bladene 
og svarttrosten dro hviskende ut det siste lille 
lysstikket av himmelen. Men i kjøkkenet falt stillheten 
på, og plutselig skjøt vinduet gult lys, og ved døra 
ropte Charlot: «Skynd dere å kom inn, det regner, og 
middagen er snart ferdig!» 
Marieke trakk til seg hånda, reiste seg, og gikk sin veg 
uten å si noe. Pallieter ble liggende og lide under den 
lykkelige følelsen av at Marieke også elsket han, 
strakk ut bena, og lot det myke regnet falle ned på han 
som en balsam og beruselse. 

En ‘Wees gegroet Maria’ ging het maar gedurig in de 
keuken. Haar gebed was als iets dat groeide. 
Pallieter vong met zijn tong een lek van zijne lippen, 
en zag naar Marieke, en zei ontroerd: ‘Is dezen avond 
na ni oem te smilte, Marieke?’ 
Zij zag hem aan en zei niets. Hij nam haar hand, die 
nat was, en verborg ze onder zijn tien vingers. 
‘Och Marieke!’ zei hij, en hij had haar hand kunnen 
kraken, want zijn hart kwam omhoog van liefde, 't was 
alsof zijn ziel moest losbarsten. Hij trok haar meer tot 
bij zich, maar zij boog het hoofd en hij zag niets meer 
van haar gezicht. 
‘Marieke,’ zei hij nog eens in een zucht. Maar zij 
verroerde zich niet en zweeg. En de grote regenlekken 
tokten langzaam op de blaren en de merel haalde 
fluitend het laatste steeksken licht uit de lucht. Maar in 
de keuken viel het stil, en plots schoot het venster vol 
geel licht, en Charlot riep aan de deur: ‘Komt algijw 
binnen, het regent, en het eten is bena gereed!’ 
Marieke trok haar hand uit die van Pallieter, stond op, 
en ging zonder iets te zeggen weg. Pallieter bleef, 
versmacht onder het gelukkig gevoel dat Marieke hem 
ook lief had, liggen, strekte zijn benen uit, en liet den 
malsen regen als een balsem en bedwelming op hem 
neerkomen. 

 

Niet gebruikte vertalingen 

Amsterdams (Voskuil 1998:116-118), Standardtaalvertaling 

«Det er bedre om du lukker det vinduet,» sa De Bruin med en hodebevegelse. «For ellers kan jeg bare fortsette å 
fyre». Han skjøv en kopp kaffe over på skrivebordet til Maarten. 
«Ja, men da greier jeg ikke å arbeide her». Han så på han og smilte. 
«Jeg må ha følelsen av å kunne flykte» 
De Bruin humret. «Den tiden er heldigvis over.» Han ble stående. 
«Hvor gammel var du under krigen?» spurte Maarten mens han trakk kaffekoppen til seg. 
«Jeg er 1909-model, så det kan du selv regne ut.» 
«Fikk du aldri i noen problemer under krigen?» 
«Jo, én gang», sa De Bruin langsomt. «Det var under en razzia, etter jøder, da kom jeg fra forloveden min etter 
portforbudet, og så står det plutselig en fyr foran meg, og retter geværet mot magen min, opp mot gjerdet og: 
Hendene i været! Vel, Koning, jeg forsikrer deg, jeg fortrakk ikke en mine, men du kunne ha stekt egg i 
armhulen min.» 
Maarten nikket. Han så over kanten på koppen sin og ventet på hva mer som ville komme. 
«Og så var det naturligvis en gang hvor jeg tenkte: Det hadde kunnet gått galt og da hadde jeg ikke stått her i 
dag. Det var en gang da jeg fortsatt arbeidet hos Lub. Kjenner du til Lub?» 
Maarten ristet på hodet. 
«Lub var en tobakkgrossist. På Rokin. Gikk konkurs etter krigen. En stor sak. Han hadde naturligvis også kunder 
som var medlem av NSB. Jeg husker forsatt én. Han hadde en sigarforretning i Kalverstraat. Husker du den?»    
«Jeg bodde i Den Haag da.» 
«Den fyren satt inne etter krigen. Affijn, ingen turde å gå dit og levere bestillingen.» 
«Hvorfor ikke?» 
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«Vet ikke jeg vel. Redd for at folk skulle tru de var NSBere kanskje. Men jeg tenkte: om det er for sjefen, så må 
det gjøres. Forretninger er forretninger. Så jeg tar den pakka og slentrer ned til den butikken. Og han fyren bak 
kassa kastet handa i været og Houzee! Jeg sa: Go' morn! Med steinansikt. Nåja, til slutt sa han også go' morn, 
men han hadde like så godt kunnet gitt meg en real omgang, for mors beste barn var de ikke. Det vet du sikkert 
godt selv.» Maarten nikket. 
«En annen gang. Hendte det noe lignende. Jeg måtte dømme en kamp, ved Bos en plass. Det viste seg at alle var 
fra Wehrmacht. Visste vel ikke jeg. De spilte også med i serien. Så, jeg dømte kampen. Og etter kampen tuslet 
jeg til kantina, i dommertøyet. Jeg kommer inn, og du ville ikke ha trodd meg, men det var stappfullt av med 
høye jævler. De satt der og åt , for maten der var fordømt god. Affijn, jeg kommer inn, reiser en av de karene 
seg. Han stiller seg foran meg og stikker labben i været: Heil Hitler! Så, der stod jeg, i dommertøyet. Om jeg 
hadde snudd meg, hadde han skutt meg. Jeg stakk bare handa ut og sa: Goddag min herre! Ikke et ord mer! Hva 
ellers kunne jeg gjøre? Men maten var fordømt god. Du ville aldri ha trodd meg, men jeg har i alle de år ikke 
spist så godt.» Han klappet seg på magen ved minnet. «Jeg tenkte: Bruin, det er bedre at det havner i magen din 
enn magene til tyskerne.» 

Nedersaksisch (Voskuil 1998:414-420), standaardtaalvertaling 

                                  * 
Da de kjørte inn til landsbyen rundt halv fem falt 
mørket på allerede. Det var stormfullt med litt regn 
engang i blant. Fra landsbyen var det ikke mer å se 
enn omrisset av gårdene og ett eneste opplyst vindu. 
Maarten knipset på lyset og så på kartet han hadde i 
fanget. «Boesman,» sa han. «Nummer seksti.» Han 
knipset lyse av igjen og kikket ut av det lille regnvåte 
vinduet etter husnumre på portene til gårdene. «Det 
var 32.» 
Hendrik kikket ut det våte vinduet på veien, satte på 
vindusviskerne litt og slo dem straks av. Det hadde 
holdt opp å regne igjen. 
«Er det ikke der?» sa Nicolien. Hun satt sammen med 
Hendrik og pekte på en stor gård som lå litt 
tilbaketrukket. 
«Det må være han,» sa Hendrik. Han åpnet grinden. 
På siden av huset var en man i lyset av en lampe i 
takgavelen i gang med å laste av en vogn med 
fôrbeter. Hendrik stoppet bilen rett ved vognen og slo 
av motoren. Mannen holdt opp med arbeidet og så på 
fra vognen. «Bare et lite spørsmål,» sa Hendrik. Han 
gikk ut, knappet igjen jakken met én hånd og beinet 
bort til vognen. «Har vi kommet til Boesman?» Han 
så opp. 
«Det har De.» 
«Navnet mitt er Ansing. Vi kommer fra Byrået i 
Amsterdam. Jeg har sendt deg et brev.» 
«Åja, herr Ansing!» sa mannen. «Jeg kommer.» Han 
kløyv ned fra vognen, gikk bort til Hendrik og ga han 
en hånd. Fra bilen så Maarten dem stå og prate. 
Hendrik gjorde en kort bevegelse mot det fjerne, 
mannen nikket. Han kunne høre stemmene deres, men 
i denne vinden drev dem avgårde slik at han ikke 
kunne forstå dem. 
«Jeg er ferdig,» sa Nicolien. «Jeg blir glad om vi får 
en dram. Vi kommer ikke til å måtte snakke mer?» 
«Det tro jeg ikke,» sa Maarten. Han så på de to 
mennene. Hendrik tok avskjed med en kort gest og 
kom tilbake til bilen. «Vi ær,.. vi er velkomne klokka 

                                      * 
Toen ze tegen half vijf het dorp binnenreden werd het 
al donker. Het was stormachtig met af en toe wat 
regen. Van het dorp was niet veel meer te zien dan de 
omtrekken van de boerderijen en een enkel verlicht 
raam. Maarten knipte het licht aan en keek in de map 
die hij op schoot had. «Boesman,» zei hij. “Nummer 
zestig.” hij knipte het licht weer uit en tuurde door het 
beregende raampje naar de huisnummers op de 
toegangshekken naar de boerderijen. “Dit was 
tweeëndertig.” 
Hendrik tuurde door het beregende raam op de weg, 
zette de ruitenwissers even aan en deed ze meteen weer 
uit. De regen was weer opgehouden. 
“Is het daar niet?” zei Nicolien. Ze zat naast Hendrik 
en wees op een grote boerderij die iets teruglag. 
“Dat moet hem zijn,” zei Hendrik. Hij draaide het hek 
in. Aan de zijkant van het huis was een man in het licht 
van een lamp aan de gevel bezig met het afladen van 
een wagen met voederbieten. Hendrik bracht de auto 
vlakbij de wagen tot stilstand en zette de motor af. De 
man hield op met zijn werk en keek vanaf de wagen 
toe. “Eev'n vraag'n,” zei Hendrik. Hij stapte uit, 
knoopte met één hand zijn jasje dicht en beende op de 
wagen af. “Binn' wie hier bie Boesman?” Hij keek 
omhoog. 
“Dà bunt oe,” zei de man op hem neerkijkend. 
“Mien noam is Ansing. Wie kump van t Bero in 
Amsterdam. Ik heb oe nog een brief schreev'n.” 
“Ah, heer Ansing!” zei de man. “Ik kump.” Hij 
klauterde van de wagen af, liep op Hendrik toe en gaf 
hem een hand. Vanuit de auto zag Maarten hen staan 
praten. Hendrik maakte een korte beweging naar de 
verte, de man knikte. Hij kon hun stemmen horen, 
maar in de wind verwoeien ze zodat hij hen niet kon 
verstaan. 
“Ik ben gaar,” zei Nicolien. “Ik zal blij zijn als we een 
borrel krijgen. We zullen nu toch niet meer hoeven te 
praten?” 
“Ik denk het niet,” zei Maarten. Hij keek naar de twee 

98 
 



åtte,» sa han mens han tok plass bak rattet. Han trakk 
døra igjen, snudde seg, startet motoren og kjørte 
baklengs gjennom porten, ut på veien igjen. 
Da de kom tilbake om kvelden var det bekmørkt. 
Over låvedøra lyste en lampe. Inne var det sparsomt 
belyst. Det stod noen mindre landbruksmaskiner der: 
en tre skjærs traktorplog, en kunstgjødselspreder, ei 
harv og en ny traktor. Kubåsene var tomme. Det stod 
bare noen små kasser med settepotet der. Gjennom en 
dør som det skinte et lys bak, kom de inn i 
grovkjøkkenet. Hendrik gikk fremst, Nicolien bar 
mikrofonene, Maarten kom bakerst med 
båndopptakeren. I gangen gikk en dør opp og i lystet 
fra stuen stod Boesman. 
«Der er dere,» sa han. «Bare stig på.» Rundt bordet, 
under lyset fra lampen, satt to eldre bønder som ble 
presentert av Boesman som Hoiting og Zwiers. Mens 
Hendrik og Nicolien skjøv seg inntil bordet, lette 
Maarten etter et sted utenfor lysringen og koblet til 
mikrofonene. 
«Skal vi bare begynne?» foreslo Boesman. Han trakk 
på nesen og blunket med øynene. «Har du startet 
den?» 
Maarten trykte inn knappene og så på det grønne øyet. 
«Ja,» sa han. 
«Da ønsker jeg Dere først hjertelig velkommen på 
vegne av den lille kommisjonen her,» sa Boesman, 
«og jeg håper at vi får en fruktbar kveld, for 
vitenskapen, men også for bygda vår.» 
«Tusen takk,» sa Hendrik med et lite, stivt bukk. 
Maarten skrudde på volumregulatoren. Han satt ved 
siden av den lukede kulkakelovnen, som var 
rødglødende og følte varmen mot siden sin. 
«Og derfor har jeg funnet to eldre herrer som har sagt 
seg beredt til å være her i dag, fordi de vet mye bedre 
enn jeg, hvordan ting gikk for seg her før i tida, slik at 
det kan bli tatt vare på for kommende generasjoner. 
Det er herr Hoiting, som blir åttifem neste år, å herr 
Zwiers, som nettopp ble åtti. Og da skal jeg bare si 
herr Ansing, om De ikke kan ta over ledelsen nå, for 
De vet bedre enn meg, hva det er De vil spørre om». 
«Det kan jeg gjerne gjøre,» sa Hendrik 
«Det virker på meg som om du er kjent i område,» sa 
Hoiting. 
«Jeg vokste opp ikke langt her fra,» svarte Hendrik. 
«Ansing?» spurte Hoiting. 
«Sønnen til prest Ansing?» spurte Zwiers 
«Stemmer det,» sa Hendrik 
Maarten hadde fått det varmt. Han reiste seg, trakk av 
seg den lille jakken og hang den over armlenet på 
stolen sin. 
«Tenkte jeg meg det ikke,» sa Boesman. 
«Da foreslår jeg at vi behandler gårdsarbeidet først, 
slik som det ble gjort før i tida,» sa Hendrik, «før alle 
disse maskinene kom, altså ploginga og slåttonna og 
treskinga og slikt. Det er mer min avdeling, og så herr 
Koning som interesserer seg spesielt for hvordan livet 
var før i tida og hva slags fortellinger som ble fortalt 
og gamle skikker og overtro og lignende.» Han så 
rundt den lille ringen. «Hvem av dere kan jeg gi 

mannen. Hendrik nam met een kort gebaar afscheid en 
kwam terug naar de auto. “Wie zunt... we zijn om acht 
uur welkom,” zei hij terwijl hij achter het stuur 
plaatsnam. Hij trok de deur dicht, draaide zich om, 
startte en reed achteruit het hek weer uit, de straatweg 
op. 
Toen ze 's avonds terugkwamen was het aardedonker. 
Boven de deeldeuren brandde een lamp. Binnen was 
het schaars verlicht. Er stonden wat kleinere 
landbouwmachines: een driescharige trekkploeg, een 
kunstmeststrooier, een wipeg en een nieuwe trekker. 
De vakken voor de koeien waren leeg. Er stonden 
alleen wat kistjes met pootaardappelen. Door een deur 
waarachter licht brandde kwamen ze in de bijkeuken. 
Hendrik liep voorop, Nicolien droeg de microfoons, 
Maarten kwam achteraan met de bandrecorder. In de 
gang ging een deur open en in het licht van de 
woonkamer stond Boesman. “Bunt oe dá, luu,” zei hij. 
“Kump er maar in.” Om de tafel, onder het licht van de 
lamp, zaten twee oudere boeren die door Boesman 
werden voorgesteld als Hoiting en Zwiers. Terwijl 
Hendrik en Nicolien aan de tafel aanschoven, zocht 
Maarten een plaats voor de bandrecorder buiten de 
lichtkring en sloot de microfoons aan. “Zull'n wie dan 
moar beginn'n?” stelde Boesman voor. Hij trok zijn 
neus op en knipperde net zijn ogen. “Hebt oe 'm 
inschoakeld?”  
Maarten drukte de toetsen in en keek naar het groene 
oog. “Ja,” zei hij. 
“Dan hiet ik oe in de aldereerste ploats van harte 
welkom noamens deze kleine kemissie hier,” zei 
Boesman, “en ik spreek de wens oet dat het moar een 
vruchtboare oavend wèz'n mag, veur oe as heer'n en 
dame van de wetenschap, moar ok veur oes durpken.” 
“Dank oe wel”, zei Hendrik met een kleine, stijve 
buiging. 
Maarten draaide aan de volumeregelaar. Hij zat naast 
de vulkachel, die roodgloeiend stond, en voelde de 
warmte tegen de zijkant van zijn lichaam. 
“En doarumme heb ik vanoavend twee oudere boer'n 
bereid vonden hier mede oanwèzig te zijn, umme dat 
zie bèter dan mien persoontje wèten hoe of dat het 
vroger hier toegong, zodat het vastlegd kan worden 
veur het noageslach, dat zunt de heer Hoiting, die 
wordt komend joar viefentachtig, en de heer Zwiers, 
die krek tachtig is geworden. En dan zou ik moar 
zegg'n heer Ansing, as oe nou de leiding òvernemt, 
want oe weet bèter wat oe vragen wilt als ik.” 
“Dà wil'k geerne doen,” zei Hendrik. 
“Mie dunkt dat oe hier wol bekand bint,” zei Hoiting. 
“Ik bin niet wied van hier opgreud,” antwoordde 
Hendrik. 
“Ansing?” vroeg Hoiting. 
“Van doomnee Ansing?” vroeg Zwiers. 
“Krek,” zei Hendrik. 
Maarten had het warm gekregen. Hij stond op, trok zijn 
jasje uit en hing dat over de leuning van zijn stoel. 
“Dan stel ik veur dat wie eerst het boernwark 
behandelt, zoals dat vrogger gebeurde,” zei Hendrik, 
“veurdat er zoveul mesjien'n waar'n as nou, dus het 

99 
 



ordet?» 
«Om du tar det for din regning, Zwiers,» sa Boesman, 
«så kan Hoitink behandle livet før i tida». 
«Det kan jeg gjøre,» sa Zwiers. 
«Å om du da begynner med ploging,» sa Boesman, 
kan så på Hendrik. «Og så kan slåing og harving følge 
etter, herr Ansing? Slik at vi arbeider oss gjennom 
hele året.» 
«Det kan vi gjøre,» svarte Hendrik. 
«Da begynner vi med ploginga,» sa Zwiers. 
«Vil herrene og dama kanskje ha litt kaffe først?» 
spurte Boesman. 
«Da tar vi det først,» mente Hoiting. 
Boesman reiste seg. Han delte ut små kopper som han 
tok fra tebordet på andre siden av ovnen og satte en 
sukkerkopp og en liten kanne med melk midt på 
bordet. Kaffekannen stod på ovnen. «Og frua har også 
bakt kjeks til,» sa han. «Har dere lyst på?» Han satte 
ved en skål med kjeks. 
«Trenger ikke det for min del,» sa Zwiers. 
«Har du vondt i jekslene din, gutt?» spurte Hoiting. 
«Jeg spiser aldri kjeks,» forklarte Zwiers. «Jeg har et 
gebiss og de smuldrer sånn med et gebiss.» 
«Kommer alt dette med?» spurte Boesman bekymret. 
«Det vi ikke trenger, sletter vi,» beroliget Maarten 
han. 
Hendrik famlet i lommen sin og tok ut en eske 
Elisabeth Bas. «Kan jeg få by herrene en sigar?» 
«Jeg tar gjerne en,» sa Boesman mens han fylte 
koppene. 
«Men vi vil jo ikke bare være til bry,»  sa Hendrik. 
Han lot esken gå rundt. 
«Det er søndagskosen,» slo Zwiers tilfreds fast. 
«I Amsterdam er det helt dagligdags,» forstod 
Boesman. 
«Men bare når vi kommer å besøker dere,» sa 
Maarten. 
Han skammet seg. 
Sigarene ble på tent med omhu, koppene forsynt med 
kaffe og melk og rørt om. 
«Skal jeg begynne?» spurte Zwiers enda en gang. 
«Og da gjerne presis hvordan de gikk fram i 
arbeidet,» sa Hendrik. «I hvilken ende de begynte, i 
midten eller på enden, og om de holdt av en bit foran 
og bakom, og hva de kalte det, og alt det der.» 
Zwiers nikket. Han tok et drag av sigaren, rettet seg 
litt opp og så på mikrofonen. «Da begynner jeg bare 
med ploginga,» sa han høyt, som om han talte til en 
liten forsamling. Det grønne lyste på båndopptakeren 
sluknet. Maarten justerte det med regulatoren. Det var 
varmt i rommet. Han trakk av seg genseren og hang 
den over jakken. Mens Zwiers gikk gjennom året, 
døste han iblant av. Varmen og drikken de hadde 
inntatt på hotellet før og til det rikelige måltidet gjorde 
han trøtt. Etter en uke hvor de tre hadde dratt fra gård 
til gård, begynte han etter hvert å kjenne igjen 
detaljene, men han ble like overrasket hver gang over 
hvordan Hendrik svarte og stilte spørsmål uten 
problemer, som om han selv var bonde. Mens han 
hørte på, skottet han ofte bort på det grønne lyset. 

ploeg'n en het meien en het dörsken, en zo. Dat is meer 
mien afdeling, en dan interesseert de heer Koning zich 
bezonders veur hoe dat het lèven vrogger was en wat 
veur verhoal'n er toen verteld werden en olde 
gebroeke'n en biegeleuf en dargelijke.” Hij keek de 
kleine kring rond. “Wie van oe mag ik eerst het woord 
gèv'n?” 
“As ie dat noe eens veur oew rèkening nemt, Zwiers,” 
zei Boesman, “dan kan Hoitink meer het lèven van 
vrogger behandel'n.” 
“Dà wi'k wel doen,” zei Zwiers. 
“En as ie dan begunt mit het ploeg'n,” zei Boesman, hij 
keek naar Hendrik. “Mag daar dan ok het zeien en 
eggen bie, heer Ansing? dan werk'n wie zo het ganse 
joar rond.” 
“Dat liekt mie wal,” antwoordde Hendrik. 
“Dan begin ik moar mit het ploeg'n,” zei Zwiers. 
“Will'n de heer'n en de dame meschien eerst koffie?” 
vroeg Boesman. 
“Loat wie dat moar eerst doen,” vond Hoiting. 
Boesman stond op. Hij deelde kopjes rond die hij van 
de theetafel aan de andere kant van de kachel haalde en 
zette een suikerpot en een kannetje melk midden op de 
tafel. De koffiepot stond op de kachel. “En de vrouw 
heft er ok wat koek bie doan,” zei hij. “ Lust ie dat 
wal?” Hij zette er een schaal met koekjes bij. 
“Ik hoef dat er niet bie hebb'n,” zei Zwiers. 
“Heste pien in de koez'n mien jong?” vroeg Hoiting. 
“Ik eet nooit geen koek,” legde Zwiers uit. “Ik heb'n 
kunstgebit en dat verdeelt mit'n kunstgebit.” 
“Kump dat er noe almoal op?” informeerde Boesman 
bezorgd. 
“Wat we niet nodig hebben, vegen we er weer af,” 
stelde Maarten hem gerust. 
Hendrik tastte in zijn binnenzak en haalde er een doos 
Elisabeth Bas uit. “Mag ik de heer'n meschien een 
segoar presenteer'n?” 
“Die heb ik ook nog wal,” zei Boesman terwijl hij de 
kopjes volschonk. 
“Moar wie will'n niet alles te oewen laste komm'n 
loat'n,” zei Hendrik. Hij liet de doos rondgaan. 
“Dà bin zundoagse,” stelde Zwiers tevreden vast. 
“In Amsterdam goat't van de grote hoop,” begreep 
Boesman. 
“Maar ook alleen als we bij u op bezoek komen,” zei 
Maarten. 
Hij schaamde zich. 
De sigaren werden met zorg aangestoken, de kopjes 
voorzien van suiker en melk en omgeroerd. 
“Za'k dan moar beginn'n” vroeg Zwiers. 
“Wel, geerne,” antwoorde Hendrik. 
“Zal ik dan moar beginn'n met het ploeg'n,” vroeg 
Zwiers nog eens. 
“En dan geerne hoe of dat presies in zien wark gong,” 
zei Hendrik. “Aan welk kaant ze begunn'n, in 't midd'n 
of aan de kaant, en of ze dan veur en achter nog zo'n 
stukkie over huulden, en hoe of ze dat numden, en al 
die dingen.” 
Zwiers knikte. Hij nam een trek van zijn sigaar, richtte 
zich wat op en keek naar de microfoon. “Dan begin ik 

100 
 



Øyenlokkene gled igjen, han skvatt opp, bøyde seg 
framover for å lese av telleren, og sank tilbake igjen, 
mens han kjempet mot søvnen. Han skvatt opp av 
Boesmans harde stemme: 
«Først en liten kopp kaffe? Og så Hoitink om før i 
tida?» Han reiste seg, tok kaffekannen fra ovnen og 
fylte på koppene. «Begynner det å ligne noe, 
folkens?» 
«Ja, det er fantastisk,» sa Maarten 
«Jeg vet ikke hva jeg skal spørre om,» sa Hendrik. 
«Er det min tur nå?» spurte Hoiting. 
«Ja,» sa Boesman, «og tenk på det at det handler om 
før første verdenskrig, slik som du huske det». 
«Skjønner,» sa Hoiting. Han trakk til seg mikrofonen 
og så rundt ringen. «Kan jeg begynne?» 
«Ja,» sa Maarten, med et øye på det grønne lyset. 
«Når jeg tenker tilbake til tida før den første 
verdenskrigen,» begynte Hoiting høytidelig, «så var 
det rolig og fredelig sammenlignet med nå. Da særlig 
her i bygda. Den var ikke mer enn noen hus og rundt 
dem var det øde og tomt: heier, heier og enda mer 
heier, time på times vide heier. Og når jeg på dagen 
kikket meg rundt på denne store heieenga, da tenkte 
jeg med meg selv, bor du her alene under den vide 
himmelen i den store verden? Og det var så stilt at du 
kunne høre biene summe og fuglene som sang. Og 
hos Elling, birøkteren, på heieranden, sto det den gang 
høye gran- og eiketrær, og på krøtterstien luktet det av 
villroser og skogsbær og orkideer, og lenger innpå 
myra, timian og einebær, slik at vi kunne tro vi bodde 
i paradis». Han ble stille ei lita stund, mens han lette i 
hukommelsen. «Og det var folk den gang som visste 
at alt skulle forandre seg», fortsatte han, «for, om 
kveldene, da det var mørkt, fikk jeg lov til å være litt 
ute og da så jeg alltid noen små lys som skinte. Jeg så 
de flere kvelder. Og moren min sa: Å, gutt, sa hun, det 
er vettelys. Sener kommer det til å komme noe der. –
Og nå forteller jeg det ofte til den yngre generasjonen, 
men da sier de bare: Hå, det har du bare funnet på. Og 
jeg blir ikke sur på dem, for da jeg var ung, likte jeg å 
sitte sammen med bestemor. Og det var bekmørkt da, 
og hun kikket ut av vinduet og en gang sa hun: Nå må 
du kom å se, gutten min. Der drar det to skinnende 
ildballer. Og jeg sa: Hvor bestemor? –Der, langs 
grusveien, sa hun. –Jeg sa: Jeg ser ingen ting, det er 
bare noe du innbilder deg. –To, sa hun, en stor ildball 
foran, sa hun, og det er en rød bak. Den er helt bak, sa 
hun. –Jeg ser ingenting. –Enda en, sa hun. Enda en 
rød. Der er den røde, der er den hvite igjen, sa hun. – 
Men hun gamle bestemor, hun var gammel. Jeg sa: Ja, 
kan godt være det. –Ser du ikke pålen som står der 
heller, gutten min? Sa hun. – Jeg sa: Nei, men, det står 
ingen påle der. Det er den gamle grusveien. Det står jo 
ingenting langs den. –Ser du dem ikke? –Jeg sa: Jeg 
gjør ikke det, nei. –Vel, jeg ser dem, sa hun. – Jeg sa: 
Men bestemor, der er det jo ingenting! –Det kan godt 
være at det ikke er noe, sa hun, men jeg ser dem. –
Men gamle bestemor har naturligvis dødd i 
mellomtida, men hun fikk rett. Det hun gamle 
bestemor så den gang, var ikke der da, men jeg kan se 

moar mit het ploeg'n,” zei hij luid, alsof hij een kleine 
menigte toesprak. Het groene lichtje op de 
bandrecorder sloeg door. Maarten stelde het bij met de 
regelknop. Het was warm in de kamer. Hij trok zijn 
trui ook uit en hing die over zijn jasje. Terwijl Zwiers 
het jaar doornam, soesde hij af en toe weg. De warmte 
en de drank die ze voor en bij de overvloedige maaltijd 
in hun hotel hadden ingenomen maakte hem slaperig. 
Langzamerhand, na een week waarin ze met zijn drieën 
van boerderij naar boerderij waren getrokken, begon 
hij de details te herkennen, maar hij verbaasde zich nog 
iedere keer over het gemak waarmee Hendrik 
reageerde en vragen stelde, alsof hij zelf boer was. 
Terwijl hij luisterde lette hij vaag op het groene lichtje. 
Zijn oogleden zakten dicht, hij schrok op, boog zich 
naar voren om de teller af te lezen, en zakte weer terug, 
vechtend tegen de slaap. Hij schrok wakker van de 
harde stem van Boesman:  
“Eerst nog moar een kupken koffie? En dan daarna 
Hoitink over vrogger?” Hij stond op, pakte de pot van 
de kachel en schonk de koppen bij. “Liekt het zo nog al 
wat, heer'n?” 
“Uitstekend,” zei Maarten. 
“Ik zol niet wèt'n wat ik nog moest vroag'n,” zei 
Hendrik. 
“Bin in noe dr'an?” vroeg Hoiting. 
“Joa,” zei Boesman, “en denk d'r um, het geet um veur 
den eerste weltkrieg, zo wie doe't nog kend hebt.” 
“Dat begriep ik,” zei Hoiting. Hij trok de microfoon 
naar zich toe en keek de kring rond. “Kan ik beginn'n?” 
“Ja,” zei Maarten, met één oog naar het groene licht. 
“As ik dan terugge denk an den tied van veur den 
eersten weltkrieg,” begon Hoiting gedragen, “dan was 
het vergelèken mit noe zo rustig en vreelijk. Veural 
hier in oes durp. Oes durp was toen nog niet meer dan 
een stuk of wat hoez'n en rondumme was het al woest 
en ledig: haaide, haaide en nog eens haaide, uren en 
uren wied. En as ik doags es zo rondkeek deur dizze 
grote haaideveld, dan docht ik bie mie zelfs, woonst 
doe hier noe allinnig zo'n bietje under de wiede himmel 
in de grote welt? En dan was het zo stil, dat je heurde 
de bieën zoemen en de veugels kwinkeleer'n. En bie 
Elling, den iemker, aan de rand van de haaide, stunn'n 
toen nog hoge denn'n en eeken, en up den dreef 
greuden wilde rozen en bosbessen en orchideeën, en 
wieder op het veen tijm en jeneverbess'n, dat we 
konden denken dat we het paradies bewoonden.” Hij 
zweeg even, verzonken in zijn herinnering. “En toen 
waar'n er al minsen die wist'n dat dat veraander'n zol,” 
vervolgde hij, “want 's oavends, as 't duuster was, 
mocht ik nog al geern eev'n noar buut'n goan en dan 
zag ik aaltied lichies braand'n. Verschaid'n oavenden 
kon 'k ze zeen. En dan zee mien moetje: Och mien 
jong, zee ze, dà bin aal veurloop'n. Dà kump loater nog 
es wat. – En nou vertel ik dat nogal's voaker an de 
jongere geslacht, moar dan zegg'n ze: Och ie hebb'm 
joe wat verbeeld. En dat nem ik eur ok nich kwoalik, 
want doe ik nog zo jong was, moch' ik nogal 's groag 
eev'm bie ol opoe zitt'n. En dà was 't tweedonker, en 
dan keek ze oet et venster en zo ains zeed'n ze 'n moal: 
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det den dag i dag. Nå er det jo der. For det er noen år 
siden de lagde en vei her, og bilene, de suser etter 
hverandre med hvite lys, med et rødt et bak. De store 
pålene som hun så, er telefonstolper og radiomaster 
som står der i dag. Det hun gamle bestemor så den 
gangen, det kan jeg se i virkeligheten i dag». Han ble 
stille og så på Hendrik «Det kan vel ha vært sånn?» 
spurte han i normal tone. 
«Men det De ennå ikke har fortalt, Hoiting», sa 
Boesman, «er på vinterdager, når Runde gikk over 
breddene sine, at hele området stod under vann i flere 
månder, og at man da laget en sti av planker bort over 
gårdene her, med hvitmalt gelender og 
petroleumslamper, slik at bygda var helt isolert». 
«Det husker jeg ennå», sa Zwiers. 
«Det de fortalte om før i tida var fantastisk» sa 
Maarten da de kjørte tilbake til hotellet deres veldig 
seint i stormen og mørket. 
«Ja», sa Hendrik fraværende. Hans oppmerksomhet 
var rettet mot bilens lyskjegle framfor han i mørket. 
 

Nou most es kiek'n mien jong. Doar goan twee 
glinnende vuurboall'n hen. Ik zeg: Woar opoe? – Doar, 
de zandweg ja langes, zee ze. – 'k Zee: Ik zee niks, da 
verbeeldj'oe. – Tweje, zee ze, 'n grote vuurbaalle 
veuraan, zee ze, en doar zit 'n rooie achter. Die zit d'r 
vot achteraan, zee ze. – Ik zie niks heur. – Al weer 
iene, zee ze. Weer 'n rode. Die zit die rode, die zit die 
widde weer noa, zee ze. – Moar ol opoe die was al old. 
'k Zee: Och zal wel weez'n. – Zugst doe die poal'n doar 
dan ook niet stoan mien jong? zee ze. – 'k Zee: Och 
nee, man, doar stoan gien poal'n. Dat is die ol 
zaandweg. Doar steet joa niks bie. – Zugst die ze neet? 
– Ik zee: Ikke neet. – Ik zee ze wal, zee ze. – Ik zee: 
Moar doar is niks, opoe! – 't Zal wel niks weez'n, zee 
ze, moar ik zee ze. – Moar ol opoe is t'r netuurlik 
overhen sturv'n, moar et nog wel g'liek kreeg'n. Wat ol 
opoe vrogger zag, was t'r doe nog neet, moa dà ken ik 
vandoage zeen. Nou is 't er wel. Want 't is verschaid'n 
joar leed'n dat hier 'n moal 'n stroat anlegd is, en de 
auto's die vlitst achter d'n aander an met 'eldere licht'n, 
mit 'n rood licht d'r achteran. Die grote poal'n die zie 
d'r zag, dat binn'n vanoage de televoonpoal'n en 
radiopoaln'n. Dat wat ol opoe doe zeen het, dat ken ik 
vandoage in de werk'likheid zeen.” Hij zweeg en keek 
naar Hendrik. “Zo kan het wel zeker?” vroeg hij op 
gewoon toon. 
“Moar wat oe nou nog neet verteld hebt, Hoitink,” zei 
Boesman, “is dat bie winterdag, as de Runde boet'n 
zien oevers trad, dat al het laand dan moanden under 
woater stong, en dat er dan een voetpad van holt langs 
de boerderieën 'emoakt wier, met een wit geschilderde 
lening en petroleumlantoarns, zodat het durp heelgoar 
isoliert was.” 
“Dat weet 'k ok nog,” zei Zwiers. 
“Dat wat ze over vroeger vertelde was mieters,” zei 
Maaren toen ze heel laat in de storm en het donker 
terugreden naar hun hotel. “Ja,” zei Hendrik afwezig. 
Zijn aandacht was bij de lichtkegel van zijn auto in het 
donker voor hem. 

Nedersaksisch (Voskuil 1998:414-420), dialectvertaling 

Da de kjørte inn i landsbyen rundt halv fem, begynte mørket å falle på allerede. Det var stormfullt og litt regn 
engang i blant. Av landsbyen var det ikke mer å se enn omrisset av gårdene og ett enkelt opplyst vindu. Maarten 
slo på lyset og så på kartet han hadde i fanget. «Boesman», sa han. «Nummer seksti». Han slo av lyset igjen og 
speidet ut av det lille regnvåte vinduet etter husnumrene på gårdsportene. «Det var 32». 
Hendrik speidet ut på veien gjennom det våte vinduet, satte på vindusviskerne litt og slo dem straks av. Det 
hadde holdt opp å regne igjen. 
«Er det ikke der?» sa Nicolien. Hun satt sammen med Hendrik og pekte på en stor gård som lå litt tilbaketrukket. 
«Det må være han,» sa Hendrik. Han åpnet grinda. På siden av huset i lyset av en lampe i takgavelen var en 
mann i gang med å laste av ei vogn med fôrbeter. Hendrik stoppet bilen rett ved vognen og slo av motoren. 
Mannen holdt opp med arbeidet og så på borte fra vogna. «Berre etj lite spørsmål,» sa Hendrik. Han gikk ut, 
knappet igjen jakka met én hånd og beinet bort til vogna. «He vi komme te Boesman?» Han så opp. 
«Det he Di» 
«Navne mett e Ansing. Vi kjæm ifrå Byråe i Amsterdam. Æ he senjt dæ etj brev.»  
«Åja, herr Ansing!» sa mannen. «Æ kjæm». Han kløyv ned fra vogna, gikk bort til Hendrik og ga han en hånd. 
Fra bilen så Maarten dem stå og prate. Hendrik gjorde en kort bevegelse mot det fjerne, mannen nikket. Han 
kunne høre stemmen deres, men i denne vinden blåste de bort slik at han ikke kunne forstå dem. 
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«Jeg er helt ferdig,» sa Nicolien. «Jeg blir glad om vi får et glass sjenever. Vi kommer ikke til å måtte snakke 
mer?» 
«Det tror jeg ikke,» sa Maarten. Han så på de to mennene. Hendrik tok avskjed med en kort gest og kom tilbake 
til bilen. «Vije,.. vi er velkomne klokken åtte,» sa han mens han tok plass bak rattet. Han trakk døren igjen, 
snudde seg, startet motoren og rygget ut gjennom porten, ut på veien igjen. 
Da de kom tilbake den kvelden var det bekmørkt. Over låvedøren lyste en lampe. Inne var det sparsomt belyst. 
Det stod noen mindre landbruksmaskiner der: en tre skjærs traktorplog, en kunstgjødselspreder, ei harv og en ny 
traktor. Kubåsene var tomme. Det stod bare noen små kasser med settepotet der. Gjennom en dør som det skinte 
et lys bak, kom de inn i grovkjøkkenet. Hendrik gikk fremst, Nicolien bar mikrofonene, Maarten kom bakerst 
med båndopptakeren. I gangen gikk en dør opp og i lyset fra stuen stod Boesman. 
«Så, dær e dokk,» sa han. «Bærre stig på». Rundt bordet, under lyset fra lampen, satt det to eldre bønder som ble 
presentert av Boesman som Hoiting og Zwiers. Mens Hendrik og Nicolien skjøv seg inntil bordet, lette Maarten 
etter et sted utenfor lysringen og koblet til mikrofonene. 
«Ska vi bærre b'jyn?» foreslo Boesman. Han trakk på nesen og blunket med øynene. «He du starta'n?» 
Maarten trykte inn knappene og så på det grønne øyet. «Ja,» sa han. 
«Da ønske æ Dokk føst hjærtlig vælkomen på vægne av denj hærre lille kommisjo'n hær,» sa Boesman, «å æ 
håpe vi får ein fruktbar kvelj, for vit'nskapen, men å fer bøygda vårres». 
«Tusen takk», sa Hendrik med et lite, stivt bukk. 
Maarten skrudde på volumknappen. Han satt ved siden av den lukede kulkakelovnen, som var rødglødende, og 
følte varmen mot siden sin. 
«Å dæffor he æ fonji to eljdre hærra som he sagt sæ beredj te å værra hær i dag, fer att dæm veit myti beir enn 
mæ kos ting jekk fer sjæ hær før i tia, sånne att det kanj bli tatt vare på fer kommanes gen'rasjona, d e hærr 
Hoiting, såm blir femååtti næste år, å hærr Zwiers, såm nyle vart åtti. Å da ska æ bærre si hærr Ansing, om Di itj 
kanj ta åver lejinga no, fer Di veit beir ennj mæ, ka d e Di vilj spørr om». 
«Det kanj æ jærn jer,» sa Hendrik 
«Det versjke på mæ såm om du e kjent i område,» sa Hoiting. 
«Æ vaks opp itj langt hærifrå,» svarte Hendrik. 
«Ansing?» spurte Hoiting. 
«Søn åt præst Ansing?» spurte Zwiers 
«Stæmme det,» sa Hendrik 
Maarten hadde fått det varmt. Han reiste seg, trakk av seg den lille jakken og hang den over armlenet på stolen 
sin. 
«Tænkt æ mæ det itj», sa Boesman. 
«Da feresjlår æ att vi behandle gardsarbeije føst, sånn såm d vart gjort før i tia», da Hendrik, «før att det aljere 
masijnan kåm, aljtså ploginga å slåttånna å træskninga å sånn. Det e meir mi avdeling, åsså hanje hærr Koning 
såm int'ressere sæ spesjelt fer kos live va før i tia å kos fertælinga såm vart fertæd å gamle sijkka å overtru å 
liknans». Han så rundt den lille ringen. «Kæm av dokk kan æ je ole?» 
«Om du tar det fer di rækning, Zwiers,» sa Boesman, «så kanj Hoitink behandel live før i tia». 
«Det kanj æ jær», sa Zwiers. 
«Å om du da b'jynne me ploginga», sa Boesman, han så på Hendrik. «Å så kanj slåinga å harvinga føl ætte, hærr 
Ansing? Sånn at vi arbeije åss jænnom heile åre». 
«Det kanj vi jær», svarte Hendrik. 
«Da b'jynne vi me ploginga», sa Zwiers. 
«Vilj hærran å dama kanskje he lett kaffe føst?» spurte Boesman. 
«Da tar vi d føst», mente Hoiting. 
Boesman reiste seg. Han delte ut små kopper som han tok fra tebordet på den andre siden av ovnen og satte en 
sukkerkopp og en liten kanne med melk midt på bordet. Kaffekannen stod på ovnen. «Å frua he å baka nå 
kaffebrø atåt», sa han. «He dokk lyst på?» Han satte frem en skål med kjeks. 
«Træng itj fer min del,» sa Zwiers. 
«He du ondt i jekslan din, gut?» spurte Hoiting. 
«Æ et alljer kjæks,» forklarte Zwiers. «Æ he etj jebbiss å dæm smuldre sånn me etj jebbiss.» 
«Kjæm aljt herre hær me?» spurte Boesman bekymret. 
«Det vi ikke trenger, sletter vi,» beroliget Maarten han. 
Hendrik famlet i lommen sin og tok ut en eske Elisabeth Bas. «Kanj æ få by hærran ein siggar?» 
«Æ tar jærn ein æ,» sa Boesman mens han fylte koppene. 
«Vi vilj jotj berre værra te bry», sa Hendrik. Han lot esken gå rundt. 
«Det e søndagskos'n», slo Zwiers tilfreds fast. 
«I Amsterdam e det heilt dagligdags», forstod Boesman. 
«Men bare når vi kommer å besøker dere» sa Maarten. 
Han skammet seg. 
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Sigarene ble på tent med omhu, koppene forsynt med kaffe og melk og rørt om. 
«Ska æ b'jyn?» spurte Zwiers enda en gang. 
«Å da jærn pressis kos dæm jekk fram i arbeije», sa Hendrik. «I kos ennja dæm b'jynt, i metta eller på ennjan, å 
om dæm holjt tå ein betta fåran å bakom, å ka dæm kaljt det, å aljt det dær». 
Zwiers nikket. Han tok et drag av sigaren, rettet seg litt opp og så på mikrofonen. «Da b'jyne æ bærre me 
ploginga æ», sa han høyt, som om han talte til en liten forsamling. Det grønne lyset på båndopptakeren sluket. 
Maarten justerte det med regulatorknappen. Det var varmt i rommet. Han trakk av seg genseren og hang den 
over jakken. Mens Zwiers gikk gjennom året, døste han ibland av. Varmen og drikken de hadde inntatt på 
hotellet før og til det rikelige måltidet gjorde han trøtt. Etter en uke der de tre hadde dratt fra gård til gård, 
begynte han smått om senn å kjenne igjen detaljene, men han ble like overrasket hver gang over hvordan 
Hendrik svarte og stilte spørsmål uten problemer, som om han selv var bonde. Mens han hørte på, skottet han 
vagt bort på det grønne lyset. Øyenlokkene gled igjen, han skvatt opp, bøyde seg framover for å lese av måleren, 
og sank tilbake igjen, mens han kjempet mot søvnen. Han skvatt opp av Boesmans harde stemme: 
«Føst ein lit'n kopp kaffe? Åsså 'n Hoitink om før i tia?» Han reiste seg, tok kaffekanna fra ovnen og fylte på 
koppene. «B'jyne det å lign på nåka hærre, folkens?» 
«Ja, det er fantastisk,» sa Maarten. 
«Æ veit itj ka æ ska spørr om», sa Hendrik. 
«E det mæ no?» spurte Hoiting. 
«Ja», sa Boesman, «å tænk på det at det hanjle om før føste værdenskrig, sånn såm du huske det». 
«Sjønne», sa Hoiting. Han trakk til seg mikrofonen og så rundt ringen. «Kanj æ b'jyn?» 
«Ja,» sa Maarten, med et øye på det grønne lyset. 
«Når æ tænke tebake te tia før denj føste værdenskrigen», begynte Hoiting høytidelig, «så va det role å fredle 
samenlikna me no. Da sæli hær i bøgda. Hu va itj meir ennj nån hus å ronjt dæm va det øde å tomt: heija, heija 
og enjda meir heija, tima på timas vie heija. Å når æ sånn på da'n kijka mæ ronjt på denj hærre store heijeenga, 
da tænkt æ me mæ sjøl, borl'u no hær heiljt aleijn unjer denj vie himmel'n i denj stole værda? Å det va så stiljt at 
du konna hør bian som å føglan såm sang. Å åt'n Elling, birøktern, på heijranda, sto det denj gången høge grane 
å eike, å på krøttersti'n lokta det tå viljrosa å skogsbær å orkidea, å længer innjpå myra, timjan å eijnebær, sånn 
at vi konna tru vi bodd i paradis». Han ble stille en liten stund, mens han lette i hukommelsen. «Å d va folk denj 
gången som vesst at alt skolla feranjer sæ», fortsatte han, «fer, om kveljan, når det va mørt, fekk æ låv te å værra 
lett ut å da såg æ aljti nån små lys såm sjeijn. Æ såg dæm fleir kvelja. Å mor mi hu sa: Å, guten min, sa'a, det e 
vættelys. Sea kjæmst det te å kom nåkka dær. –Å no fertæle æ det åfte åt denj ynger gen'rasjon, men da sei dæm 
bærre: Hå, det har du bærre fonij på. Å æ blir itj sur på dæm, fer da æ va ungen, lekt æ å sett åtme'a bessmor. Å 
det va bækmørt da, å hu kijka ut tå venjdue å ein gång sa'a: No må du kåmma å sjå, guten min. Dær fær d to 
sjnjanes iljbalja. Å æ sa: Kor bessmor? –Dær, langs åt grusveij'n, sa'a. –Æ sa: Æ sjer itjnåka æ, det e berre nåka 
du innbilje dæ. –To, sa'a, ein stor iljbalj førre, sa'a, å det e ein røv ein bak. Denj sett heilt i enjan, sa'a. –Æ sjer 
itjnåkka. –Enjda ein, sa'a. Enjda ein røv ein. Dær e denj røve, dær e denj kviten ijen, sa'a. – Men hu gamle 
bessmor, hu va gamel hu. Æ sa: Ja, kan gått verra det. –Sjer du itj pålan såm står dær helj, guten min? Sa'a. – Æ 
sa: Næi, men, det står itj nå påla dær. Det e denj gamle grusvei'n. Det står jo itjnåkka langsåt denj. –Sjer du dæm 
itj? –Æ sa: Æ jær itj det nei. –Væl, æ sjer dæm, sa'a. –Æ sa: Men bessmor, dær e det jo itjnåkka! –Det kanj gått 
værra at det itj e nåkka, sa'a, men æ sjer dæm. –Men hu gamle bessmor har sjølsagt dødd i mellomtia, men hu 
fekk rætt. Det hu gamle bessemor såg denj gången, va itj dær da, men æ kanj sjå det denj dag i dag. No e det jo 
dær. Fer det e nå år sia dæm laga ein vei hær, å bilan dæm suse ætter kvartannan me kvite lys, me eit rødt eit 
bakom. Dæm store pålan såm hu såg, e telefonstålpan å radiomasten såm står dær i dag. Det hu gamle bessmor 
såg denj gången, det kan æ sjå i verkligheta i dag». Han ble stille og så på Hendrik. «Det konna væl he vorre 
sånn?» spurte han i normal tone. 
«Men det Di enno itj he fertæld, Hoiting», sa Boesman, «e på vinterdaga, når Runde reijn over bredan sin, at 
heile område sto unjer vanj i fleir månda ætte, å at man da lagga ein sti tå planka bortette gardan hær, me 
kvitmala gelænder å petroliumlampa, sånn att bøgda va heilt essolerdj». 
«Det huske æ ennjo», sa Zwiers. 
 
«Det de fortalte om før i tida var fantastisk» sa Maarten da de kjørte tilbake til hotellet deres veldig seint i 
stormen og mørket. 
«Ja», sa Hendrik fraværende. Oppmerksomheten hans var rettet mot lyskjeglen som bilen kastet framfor han i 
mørket. 
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Vlaams (Voskuil 1998:683-688), dialectvertaling 

Da de kom ut av stasjonen i Antwerpen, virket det som Beerta hadde glemt alle sine sorger. «Antwerpen er jo en 
herlig by,» sa han da de gikk langs Keyserlei i rettning av Museet, «jeg ville ikke ha bodd her for alt i verden, 
men tar gjerne turen hit. Jeg gleder meg til møtet og til middagsselskapet.» 
Møtet fant sted i museet, bak rådhuset. Det var atlasredaksjonens første møte hvor professor Pieters og Maarten 
også deltok. Beerta og Maarten trådte inn i museet via en svingdør. Bak svingdøren befant det seg en stor hall, 
som var helt forlatt og hvor det falt inn dempet lys ovenfra, slik at det virket som om de trådte inn i en kirke. På 
siden, bak en skranke, stod en uniformert mann med hendene sine spredt vidt ut på disken, og iakttok dem taust. 
Bak han var det en rekke små kleshengere. Det hang ikke et eneste plagg der. Beerta gikk bort til han med små 
skritt. «Jeg er Beerta,» sa han. «Vi har en avtale med professor Pieters klokken halv tolv.» 
«Et lide øyeblikk,» sa mannen. Han rettet seg langsomt opp, tok røret av telefonen og dreide et nummer. Det tok 
en stund før noe sa klikk i røret og noen sa et navn. «De Vlinder her,» sa mannen. «Begge herran' fra Holland 
som ska snakke me rådmannen har nettopp ankommet. Ska æ sende di vidåre?» Stemmen i telefonen ga et 
uforståelig svar. «Jaha, æ ska si det te di,» sa mannen rolig. Han la røret forsiktig på. «Det kommer non' å hentår 
dere,» sa han, mens han vente seg mot dem. 
«Takk skal du ha,» sa Beerta. 
De vendte seg bort og så mot en bred marmortrapp i midten av hallen, som ledet nedover. I stillheten ble en dør 
åpnet og lukket igjen oppe i etasjene, og rett etter på hørtes den summende lyden av en heis. Heisen bråstoppet. 
Ved siden av garderoben gikk en dør opp og ut kom en liten, svett mann, med krølltopp. «Professor Beerta?» 
spurte han, mens han gikk mot dem. Han stakk hånden sin ut. «De Brouckere.» Han ga Maarten, mer i 
forbifarten, også en hånd, «Herr rådmann unnskylder se så meget,» han vendte seg til Beerta igjen, «han måtte 
plutselig gå på gronn av en hastesag i rådhuset, men 'an e her om litt. Han ba me om å ta imod dere imens.» 
«Gjerne,» sa Beerta. 
De fulgte De Brouckere til heisen. Døren luket seg, heisen gikk oppover. 
«Så, De er professor Pieters' medarbeider?» ville Beerta vite. 
«Det vil si,» sa De Brouckere, «e e hans førsteassistent for sagår som angår museet og nå også for 
eventyrundårsøgelsen. De har sikkert hørt om'an.» 
«Den har vi hørt om,» bekreftet Beerta. «Det må være meget interessant.» 
«Det e 'an uden tvil.» 
Heisen stoppet, døren åpnet seg. De kom inn i en bred marmorgang, som flere tunge, brune, eikedører førte ut i. 
«Tillad me å gå foran Dem,» sa De Brouckere. 
«De vet veien,» unnskyldte Beerta han. 
De Brouckere smilte. «Akkurat! E ved veien.» Han fulgte dem til en dør på enden av gangen, som ga adgang til 
en vid forhall som ledet ut i tre dører. Den mellomste døren stod på gløtt, og slapp dagslyset inn. I selve hallen 
stod lyset på. 
«Kan e kanskje ta jakkan Deres for Dem?» spurte De Brouckere. Han ventet tålmodig mens de tok av seg jakken 
og tok dem så med gjennom en av de andre dørene til en garderobe, hvor det også var oppført en vask. 
«Det er luksuriøst her,» fastslo Beerta da De Brouckere kom tilbake fra garderoben. 
«E går foran,» sa De Brouckere. 
De gikk inn i et stort rom med vinduer på to sider, to monumentale skrivebord og et tungt møtebord i eik, og 
langs veggene høye bokreoler med, ved første øyenkast bøker kun bundet i rødt, brunt og svart lær, med 
gulltrykk. Ved møtebordet satt Vanhamme med et askebeger foran seg og røykte. Da de kom inn, kom han seg 
på beina, tydelig begeistret. «Dere fant det asså,» slo han fast. 
«Veien viste seg av seg selv,» sa Beerta, «men at det skulle være så luksuriøst her, hadde vi jo ikke forventet.» 
«Byen har putta mye pengår idet,» bekreftet Vanhamme tankefullt, «takket være professor Pieters.» 
«Vil De muligens ha en kopp kaffi?» spurte De Brouckere. 
Han videreformidlet bestillingen til herr rådmanns arbeidsværelse telefonisk. «Herr rådmann har bedt me om å 
underrette dere om eventyrundårsøgelsens framgang,» sa han mens han la på røret og reiste seg fra stolen. «Om 
Dere tilladår me.» Han hentet en papirrull fra et mindre skrivebord i hjørnet av rommet og rullet den ut foran 
dem på møtebordet. «Om De vil holde fast hjørnan,» sa han til Maarten. Maarten holdt hjørnene fast, Beerta og 
Vanhamme bøyde seg over papiret. Under øynene deres rullet det seg ut et langstrakt kart, som Maarten kunne 
se hverken opp eller ned på med det første. «Det Dere ser foran dere, e et kart over Flamsk-Belgia fram til 
språggrensa,» sa De Brouckere, som om han gjettet tankene hans. «Her har Dere Leuven, Antwerpen, Gent, 
Brugge,» han pekte på et antall svarte prikker. Mellom prikkene var det et ujevnt mønster av irregulære små 
flater, noen hvite, noen gule, noen få oransje. «I de kommunan' som e farga oransje e eventyrsundårsøgelsen alt 
fullført,» forklarte De Brouckere, «e ska straks la Dere få se et par eksemplår. I de gule e 'an igangsatt, i de hvide 
ledår vi fortsatt ettår en student som kan ta på se arbeide.» 
«Imponerende,» syntes Beerta, han vendte seg til Maarten. 
«Noe sånt burde vi også hatt.» 
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«Det er ikke mulig hos oss,» sa Maarten motvillig, «fordi vi ikke arbeider med kommuner.» 
«Du bør allikevel vurdere det, for dette er jo veldig oversiktlig.» 
«De kan me ett blikk se å som e gjort,» bekreftet De Brouckere. 
Vanhamme sa ingenting. Han så på kartet, mens han trakk på sigaren. 
«Det er ros verdt,» sa Beerta i det han vendte seg imot De Brouckere. «Jeg misunner Dem for det De har fått i 
stand med dette.» 
«Takk ska De ha,» sa De Brouckere. «Men nå resultatan!» Han slapp papiret i den ene enden, slik at det lynraskt 
rullet seg sammen og ble liggende mot Maartens hender. I det øyeblikket gikk døren opp og en jente med et 
serveringsbrett med fire kopper kaffe, en sukkerskål, en melkekanne, asjetter og en skål med småbakst på kom 
inn. «De hadde bestilt kaffi?» spurte hun. Hun hadde en liten svart kjole med et lite hvitt forkle. 
«Sett det bare ner der,» sa De Brouckere med en likegyldig gest til bordet. «Vil De ikke sette Dem?» sa han til 
Beerta mens jenten skjøv brettet inn på bordet. De gikk og satte seg. Jenten gikk ut av rommet igjen. De 
Brouckere satte en kopp og en asjett ned for hver av dem, satt sukkerskålen og melkekannen ved Beerta og rakte 
han skålen med småbakst. «Bare forsyn Dem.» 
«Nam,» sa Beerta nytende. Han strakte hånden sin ut, nølte litt og valgte en bakst med pisket krem. «Herlig!» 
Ansiktet hans var blitt rødt av begeistring. 
«De har reist langt nok for dem,» mente De Brouckere. Han reiste seg. «E ska vise Dere noen a' resultatan i 
mellomtia.» Han tok ut tre bøker bundet i rødt lær ut av veggreolen og rakk hver av dem en del. På ryggen til den 
delen Maarten fikk stod det trykt med gullbokstaver mellom doble gullinjer: Zevergem. Da han åpnet den, viste 
den seg å inneholde et tohundretalls enkelt skrivemaskinskrevne sider, med tekster med folkeeventyr, fem eller 
seks per side og kontinuerlig nummererte, i små grupper, og over hver gruppe sto navn og opplysninger om 
informanten. «A' de her delan e det allerede 187 nå, og det blir, når vi e heilt ferdige, nærmere 500,» meddelte 
De Brouckere. 
«Utrolig,» sa Beerta henrykt. 
«Hø,» sa Vanhamme. 
«Og har De ikke tenkt å utgi disse?» ville Beerta vite, «for det jo meget interessant materiale.» 
«Det e neste kapittel,» sa De Brouckere, «det bør De spør professor Pieters om.» 
Som om det var iscenesatt, gikk døren opp og professor Pieters kom inn. «Herr Beerta,» sa han, mens han gikk 
mot Beerta, «e ber om forladelse for at e har latt Dem vente, men det va' non' problemer som ikke konne 
udsettes.» 
Han trykket Beerta hjertelig i hånden. 
«Professor Pieters,» sa Beerta, som hadde reist seg fra stolen, «De er unnskyldt.» 
«Herr Koning,» fortsatte Pieters, og vendte seg mot Maarten, «det e me en fornøyelse å se Dem au her.» 
«Hei herr Pieters,» sa Maarten smilende, og prøvde å rettet sine tidligere feil. Det moret han hvor inntrengende 
denne mannen så på han, med de klare blå øynene i det kullrunde hode. 
«Og De au, kjere venn,» sa Pieters og trykket Vanhammes hånd. 
«Og har dere løst problemet nå?» spurte Beerta. 
«Problemer e til for å løses,» svarte Pieters og tok tak i Beertas arm et øyeblikk, «e regner me at det au e tilfellet 
hos Dere. Heldigvis, for ellers hadde det ikke vært plass til oss.» Han vendte seg mot De Brouckere. «Har De 
reservert bord på restauranten?» 
«Jada, herr rådmann.» 
Pieters kikket med en rask bevegelse på armbåndsuret sitt. «Da foreslår e at vi drar nå. Da kan vi gå dit. Det er 
lige om hjørnet.» 
«Vi er imponert over hva De har fått i stand her,» sa Beerta og pekte på bøkene og kartet. «Det er ganske 
usedvanlig.» 
«Vi gjør vårt beste,» forsikret Pieters, «men om litt, etter lunsjen, har e noe heilt anna, et heilt nytt prosjekt, som 
vi nettopp 'ar satt i gang.» 

”Sommerregn” (”Zomerregen” Timmermans z.j.:73-76), dialectvertaling 

Kvelden kom, og duften av hvite roser hang enda i den gule lufta. Pallieter var stille og puffet langsomt på pipa 
si, mens han, lent mot et tre, beskuet det ugrasfrie tunet sitt. Den store luft- og lysgleden hadde sunket ned i han 
sammen med kvelden, og nå var det en overvelmende ro i hjertet hans. Røyken, som steg fra Beginergårdens 
skorsteiner, fløyt ut i ei hvit linje, som ble hengende ubevegelig foran festningstrærne.  
 Tre reine klokkeslag kimte fra det lille klokketårnet, og det var som om det ble slått tre slag på Pallieters 
hjerte. Det lille tårnet stod svart mot den ravgule himmelen, og Pallieter ruslet over festningsvollen, til den hvite, 
ensomme Beginergården. 
 Den grå skumringen trillet langs de små hvite murene, og brosteinene lå bleike. Husene virket med ett 
så høye, de lukkede dørene, og stillheten fylte gata... Bare to svaler sneiet skrikende høyt oppe på himmelen. 
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 Pallieter gikk på tærne, lyttet til stillheten, og gikk inn i kirka. Det var ingen der. De skinnende stolende 
stod alvorstungt på rad, og det evige alterlyset var som et øye. Han satte seg ned, og den konstante rastløsheten 
gjorde at han lukket øynene full av fred. Sjelen hans åpnet seg i han og alt det andre var som en glemt drøm... 
sånn satt han. 
 «Æ he følt Gud, men æ e fortsatt mænske,» sa han. 
Da han kom ut igjen, var det gule forsvunnet fra himmelen, og det hang gråe skyer der- men dagen var ikke død 
ennå. 
 Hos Pallieter stod alle dørene åpne, og det var fortsatt mørkt innomhus. Det var ingen der... 
Under bislagstaket så han spissen på den tunge ljåen glimre, og han fikk lyst til å arbeide med den. På tunet slo 
en svarttrost nå og da ei rekke glade toner, og Pallieter sa: «De såm rægn.» 
 Han gikk for å slå i den lille hestehagen. Han kvesset stålet og det hørtes lang vei i den rolige, tunge 
kvelden. Han skar ljåen gjennom gresset, gresset falt om, og stålet durte. 
 Pallieter slo med store bevegelser, og stod der stor og mørk avtegnet mot den døde dagens bleike lys, og 
lyset gikk ikke av ljåen hans. Det gikk med ett en rasling gjennom gresset og i skumringen så han en kvast gule 
blomster, og rett ved siden av den hodet til Marieke. Han var glad, og hun nærmet seg idet hun sa full av med 
beundring: «De no akkurat såm d va ein kjæmpe som sto å slo». 
 «Låt mæ lokt lett,» sa Pallieter og han presset ansiktet sitt inn i de milde blomstene. 
«Dæm e åt dæ,» jublet Marieke stille. 
«Æ lukte sjæla di i dæm, å kom...» og han tok blomstene i arma si og så takknemlig på henne. Han følte seg som 
en unge. 
 «Kom,» sa han ledende, «Låt oss sætt oss ne, å fortæl mæ no, kor du he plokka deinn derre boketten 
dær.» Han satte seg ned i det nyslåtte gresset og la buketten åpen i fanget. Hun satte seg ned ved siden av han og 
fortalte langsomt, at hun hadde vært med Charlot til Sint Annekens lille feltkapell for å be; underveis hadde hun 
spurt hos en bonde om å få de vakre blomstene, fordi han, Pallieter, så ofte drømte om honningduften deres. 
 De tiet. Trærne stod stille og, fra det mørke kjøkkenet, kom det høylytt rosenkransmumling fra Charlot. 
Med ett sa Marieke vagt: «Ein droppa, d rægne!» Pallieter holdte opp hånda si, og, etter litt venting, klasket en 
stor kald dråpe ned på den. «De like gått såm smeljta smørr,» sa han. 
 Og ut fra den usynlige himmelen falt det langsomt, nå og da, en stor regndråpe. Så her og så lengre 
borte. De hørte dem briste åpene på trærne, følte dem fallle på hendene sine og på nesene sine, og vansmekte på 
de plukkede blomstene. Nå kom det litt mer, som om de ble strødd ut over med full hånd, så var det stille igjen, 
for etter noen hjerteslag, å igjen falle hørbart ned her og der. Hver dråpe fikk en spesiell verdi. 
 Blomsterluktene skjøt løs og fløt langsom, veltende rundt om dem, og svarttrosten inne på tunet støtte 
klare dype klanger ut av en sleipe strupe. Det var vellystens klanger, det lavende vannets kraft på kroppen dens. 
For Pallieter virket det som om den gale fuglen sang med en av de behagelige vanndråpene i nebbet dens, sånn 
bablet, danset og skvulpet de klare tonene rundt. Blant dem var det klanger, som han sugde og smakte på, dro inn 
igjen, for så å uttalte glassklart som en slim klump. 
 Og i kjøkkentet gikk det fortsatt i «Hill deg Maria». Bønnen hennes var som en vekst. Pallieter fanget 
en dråpe med leppen, og så på Marieke, og sa rørt: «E itj denij hærre kvelden te å smelljt tå, Marieke?» 
 Hun så på han og sa ingenting. Han tok hånda hennes, som var bløt, og gjømte den under de ti fingrene 
sine. 
 «Åh, Marieke,» sa han, og han kunne ha knust hånda hennes, for hjerte hans strømmet over av 
kjærlighet, det var som om sjela hans ville rive seg løs. Han trakk henne nærmere seg, men hun bøyde hodet, og 
han så ikke lenger ansiktet hennes. 
 «Marieke,» sa han enda en gang i et sukk. Men hun rørte seg ikke og sa ikke et ord. 
Og de store regndråpene rørte langsomt ved bladene og svarttrosten dro hviskende ut det siste lille stikk av lys 
fra himmelen. Men i kjøkkenet falt stillheten på, og vinduet skjøt plutselig gult lys, og ved døra ropte Charlot: 
«Sjønnj dokk å kom innj, d rægne, å medda'n e snart færdi!» 
 Marieke trakk til seg hånda, reiste seg, og gikk sin veg uten å si noe. Pallieter ble liggende og lide under 
den lykkelige følelsen av at Marieke også elsket han, strakk ut bena, og lot det myke regnet falle ned på han som 
en balsam og beruselse. 

”En grå, bløt dag” (”Een grijs natte dag” Timmermans z.j.:135-141), 
Standaardtaalvertaling 

Gjennom den tykke grå tåka, som lukket utsikten til verden, falt duskregnet fintgrått og kjølig. Trærne skinte 
som grønne frosker. Alt var bløtt. De som gikk ut ble bløte inn til lungene. Fukta, den krøp innendørs, dekket 
vinduene og gjorde veggene klamme. Gulvsteinene svettet, og saltet var bløtt. Dørhåndtakene var bløte, gangen 
var bløt, alt var bløtt til sjela. 
 Og gjennom tåka, fra et svart tre, kurret en ensom turteldue..... 
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Livet hadde trukket sitt siste gisp, og alt stod forlatt og ødelagt. Trærne var klissbløte og sørgelige å se til, med 
deres pjuskete, forvridde greiner. Den rasende, gale, ville vinden hadde revet av alle bladene deres, strødd dem 
opp i lufta, slik at det var noen av dem som gikk like høyt som fugler; andre sprang over veiene med tusener etter 
seg, noen steder havnet de i et hjørne, i en lufteventil, hvor de ikke kunne komme ut og urolig, unådig, iblant 
sammen med et stykke avis, rulle rundt, alltid bare rulle, danse glidende og hoppe rundt, til å bli sprø av. 
 Slik varte bladdansen, ensformig og uavbrutt til regnet slo dem til ro og de råtnet. Trærne sørget som 
mødre over bladene sine... 
 
Under kjerreskuret stod Marieke og Charlot med oppbrettede ermer ved den dampende karret, og Pallieter satt på 
knærne og hugget ved. Det var alvorlig stille over landet, kvinnene tidde, og bare huggingen og knirkingen av 
veden gikk et kort stykke gjennom tåka. Man kunne ikke se ut over Nethe, så voldsomt hadde røyken omhyllet 
verden. En hvit natt. Trærne inne på gårdsplassen stod gråe og triste som nytteløse ting. Vag som et skrømt gikk 
det en kar forbi hagen med en svart hund bak seg. Han ble stående og ropte med skjør stemme: «Hei, Pallieter, er 
det deg?» og så slo han ut i en veldig hoste. Da han var ferdig med å hoste, ropte Pallieter: «Det er meg i egen 
høye person!» «Kunne du ha satt meg over elva?... Ellers må jeg ta den omveien». «Hvor skal du hen da, Piet?» 
ropte Pallieter. 
 «Til Beginerskogene for å handle noe ved! Skal du være med? Det er mange gode tilbud!» 
 «Jeg blir med!» ropte Pallieter tilbake, «Vent litt!» Han gikk for å ta på seg frakken sin. 
 «Du kommer tidlig hjem, ja, Pallieter?» spurte Marieke, «jeg skal fortelle deg noe helt fantastisk!» 
 «Får ikke Charlot høre det?» 
 «Jo, men... bare dra, og kom rast tilbake!» hun rødmet litt og strøk bort de brune små krøllene fra panna 
med den vakre underarm si. 
 «Jeg får høre alt!» ropte Charlot harmt til Pallieter «å, jeg skal nok få vite det før deg, må du vite, 
nysgjerrig per!» og så sleskt til Marieke: «Ikke sant, lille venn?» 
 «Sikkert,» sa Marieke, men hun fortsatte å vaske. 
 «Kom igjen, si det da,» manet Charlot, «bare si litt av det da.» 
Så fortalte Marieke det. 
 «Er det sant?» ropte Charlot glad og krevde straks at Marieke holdte opp med å vaske, for det var ikke 
bra og kunne få stygge følger. 
 «Hvor glad blir ikke Pallieter når han får høre dette! La meg si det til han, jeg kan slikt» sa Charlot. 
  Pallieter dro med Piet og hunden hans over vannet, og så videre mot Beginerskogene. De fulgte den 
kronglete stien, for de kjente ikke igjen landskapet gjennom tåka. Trærne vokste stadig som med ett slag opp av 
bakken, gråe, og forsvant igjen etter litt. 
 Regnet hang som fine små perler på Pallieters frakk og bakken var trampet ned til ei feit gjørme, som 
gikk til over anklene. De kom forbi ei oversvømt eng, hvor det stod tre styvde piletrær og sørget, hunden bjeffet 
på en skrikende ravn, som snart fortapte seg i tåka. 
 Pallieter og karen pratet om gårdsvirksomheta, og den svarte hunden tiltet tålmodig bak med hodet i 
bakken. Overalt var det om å gjøre å være stillest, regnet falt uten en lyd og det var ikke det minste sukk. 
Pallieter svettet og slo frakken sin åpen. Endelig kom de under høye trær og tråkket på råttent bladgulv og lyset 
ble mindre. 
 Dette var Beginerskogene. 
Overalt falt det store dråper vann fra trærne, tungt og hult. Da de gikk videre fikk de øye på, grått 
sammenstimlet, ei lita gruppe mennesker stå rundt en kar som ropte tall høylytt. De stod der alle sammen med 
bløte neser og dryppet av regnet. Pallieter og karen presset seg på. 
 Den lille nasale ropestemmen fór raskt opp og ble hengende i de høye, store, bløte trærne. Grå og 
grønne stod de der, de mektige kjempene, så høye selv nå som tåka omhyllet dem. 
 Roperen fulgte med folket til en bøk. O! En bøk som tre voksne menn ikke kunne favne. Den spredte 
seg langt utover og gjemte krona si i tåka: foten dens stod svær og klippefast med mange vilt kronglete og langt 
løpende armer i grunnen. Et mønstertre. Skogens konge. Da Pallieter tenkte, at denne kjempen skulle felles om 
noen dager! Nei! Det kunne han ikke gå med på og han sa til treet: «Gro!» og ropte en så stor sum til roperen, at 
han nesten falt om og bare med store anstrengelser kunne gi fra seg et «solgt». 
 Nå hadde Pallieter et tre, men et tre, min herre, som det kanskje ikke fantes maken til. Det var bare et 
tre, men han var glad for det, som om han hadde fått hele verden. «Treet mitt,» sa han. «Når de andre har falt ned 
kommer du til å stå her, det lover jeg deg! Voks, få blar og nøtter, voks som du vil, og gjem kaninungene under 
den store foten din, voks!» 
 Han kom for å kjøpe ved for vinteren, og kjøpte et tre. Og i barken skrev han med lommekniven sin det 
eneste han noen gang har skrevet: «Nyt dagen!» 
 Allene trakk han ut av skogen, tvers gjennom den stille skogen, hvor det falt høylytte regndråper 
gjennom tåka. Han tenkte på trærne og på menneskene. Og mens han ruslet slik alene gjennom den forlatte 
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marka og var salig på grunn av et tre, stakk verden der ute full av nød og elendighet, og menneskene var syke 
etter å sørge og levde for å dø. 
 Det slo han som en tresko. Men søren! Hva kunne han gjøre med det? Han var ingen makk! Verden 
ruller videre, han ruller med og det er bare én forskjell og det er: at han nyter det. Å gi eller dele det med andre 
kan en ikke selv med den største velvilje... 
 Da han kom ut av skogen, hørte han fra veien lyden av mang en sliten hestehov og klirringen av løse 
hestesko. Ut av røyken dukket det opp, samstimlende, tjue utlevde hester. De raget høyt på hinkende, 
oppsvulmede hover, og deres gode, tunge hode veide motløst nedover på den lange, senete halsen. 
 Beina stakk ut som knyttnever, og ribbeina som tønnebånd. Det var blinde og skadde iblant dem, og alle 
sprang samstimlende som for å støtte hverandre. En skokk elendighet. Slik ble de drevet til slaktebenken av to 
skitne karer, uten den velgjørenheten endelig å finne ro i ei fet eng. De var som mennesker. Og etter den 
grusomme døden deres spiste menneskene dem opp. 
 «Hvor kommer de fra?» spurte Pallieter den første karen. 
 «Fra Leuve,» sa han morskt. 
 Det var noe som revnet i Pallieter. Bakom gikk den andre karen, og slo den siste hesten, som haltet 
veldig, med bakdelen av pisken mot de støle beina, han slo og fortsatte å slå, av rein vane. Da rant Pallieters 
hjerte over og uten å tenke seg om, gikk han bort til karen og ga han et klaps rett i fjeset, slik at han tumlet ned 
på huk. Men karen, som ikke var lammet, vippet seg bannende opp og ga Pallieter et blått øye; men vår helt tok 
kveletak på karen og begge rullet ned i gjørma. Den andre karen kom løpende til for å redde kampfellen sin, men 
Pallieter slepte han med ned på bakken, og ropte: 
 
 «Holle bolle 
 nye sålle 
 holle bolle 
 bø!» 
 
og han klubbet de to geneverluktende hodene skikkelig mot hverandre. 
 «Og om dere slår hestene igjen, spiser jeg dere opp! Udyr!» Pallieter gikk sin vei, mennene skrek etter 
han ei stund, men rørte seg ikke. Da han kom hjem luktet det av ny kokt kaffe. Fransoo satt foran den mumlende 
Mechlenske komfyren og pratet med Marieke. Charlot dekket bordet. 
 «Hva har skjedd med øyet ditt!?» ropte de alle tre. 
 «Jeg gikk på et træ,» sa Pallieter. «Men, la oss drikk kaffe, for jeg er så sulten.» 
Men Charlot kunne ikke holde på den gode nyheten; hun visket den i øret hans. 
 «Hva er det du sier?» ropte Pallieter av glede. «Er det sant, Marieke?» 
Marieke nikket bekreftende og ble rød inn til håret. Han hoppet bort til henne, tok tak i henne og kysset henne på 
den våte munnen slik at hun måtte gispe etter luft. 
 «Julebrød,» ropte Pallieter, «spekuloos og vin! Lenge leve nykommeren! Hent pastoren, Charlot!» 
Raskt som lynet hadde Charlot dyttet på seg et annet skjørt, og gikk smilende for å hente pastoren... Den gode 
herren gratulerte Pallieter, og strøk Marieke faderlig over kinnet. 
 Og han sa blidt: «Pallieter, gutten min, dere kan ikke reis ut i den store verden, nå som det kommer et 
barn, dere må bli boende her på vårt salige Netheland!» Men Pallieter sa: «Det er bare utsatt litt. Når barnet er 
født, drar vi uansett, og jeg skal gjøre mitt beste for å få deg med.» 
 De drakk den nykokte kaffen, spiste julebrød og melk, nederlandsk ost, kokt skinke, og mye annet godt. 
Så kom Charlot med en veldig gammel vin, «Den er fra Jesusbarnets tid,» sa hun. De tente en sigar og krøp tett 
inntil den koslige Mechlenske komfyren. De fortalte om ditt og datt, men oftest hang det en god stillhet rundt om 
dem. Etter oppvasken kom Charlot å satte seg ned med dem, i håp om å få le mye. Marieke satte med den 
snorkende Tybaert på fanget. 
 En røyksky omhyllet dem, og skumringen falt fløyelsaktig inn. Knapt hørbart tikket regnet mot 
vindusruta, som man ikke kunne se noe igjennom grunna tåka, ble gråere og gråere. Hodene ble skjult i mørket, 
bare ovnen og de tre sigarene rødmet i den muldgråe skumringen. De knappe ordene deres ble hengende i lufta 
sammen med den, lavt og dempet. 
 Varmen gjorde godt og virket dugelig inn på dem. Noen gang var det en lang stillhet, hvor det ikke var 
en lyd å høre, og så kom regnet og fikla på ruta. Og i en slik stillhet, som fra en fløyselsstrupe, framførte 
pastoren et dikt av Gezelle. Ingen hadde snakket om Gezelle, eller berørt kunsten og... allikevel lot det til å være 
noe som hørte denne kvelden til. Det vokste naturlig som en blomst. Langsomt, rent og stille, men med all 
fromheten til et stort menneskehjerte lød det. 
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Appendix 2 De commentaren  

“Vlaams” 

• Goedgekeurd. :-) LOVE IT! 
• Bijzonder goede beschrijvingen van de omgeving, inboedel enz. 
• Het was oké. 
• Het was oké (niets bijzonders). 
• De dialectnuancen/taalverschillen worden niet duidelijk. Ik weet niet hoeveel invloed dat heeft op het 

begrip van de thematiek van de tekst. Het kan toch zijn dat iets verdwijnt? 
• De vertaling heeft een drukproef van het Noors nodig. Sommige woorden zijn fout gespeld en sommige 

uitdrukkingen hadden beter kunnen worden vertaald. Bijvoorbeeld is het in het Noors veel gewoonlijker 
«å kunne» te gebruiken in een zin als «De kan veien» en niet «De vet veien». Verder vond ik het lezen 
van de tekst gemakkelijk, maar deze heeft hier en daar wat fijne afstemming nodig. 

• De taal was veel te formeel. Misschien was het zo in het origineel. Maar dit werkt niet net zo goed in 
het Noors. Het fragment wordt een beetje raar met Belgische en Nederlandse namen, een vernoorsing 
van de namen had misschien geholpen. Dat geldt ook voor de overige teksten. 

• Het is een beetje onnatuurlijk en stijf om de beleefdheidsvorm “De” en “Dem” in het Noors te 
gebruiken, hoewel deze gewoonlijk in het Nederlands is. Let ook erop dat er geen kapitaal in 
bijvoorbeeld “het museeum” en “het stadhuis” mag staan. Lange Nederlandse zinnen met bijzinnen en 
inspringingen, kunnen in het Noors beter gedeeld worden, aangezien zulke zinnen in het Noors niet 
gebruikelijk zijn. Op sommige plaatsen lijkt het alsof men gebruik heeft gemaakt van directe vertaling, 
hier kan de vertaling zich nog meer losrukken van het origineel. Bijvoorbeeld: “oppført en vask”, 
“monumentale skrivebord”, “telefonisk”, “rett om hjørnet”. Deze voelen een beetje onnatuurlijk in het 
Noors. 

• Deze was de beste van de vier vertalingen waaruit de opdracht bestaat, maar de taal is moeilijk en 
getuigt bij tijd en wijle ervan een directe vertaling te zijn, voornamelijk wat betreft het gebruik van 
voorzetsels en syntaxis. Ook zijn verschillende spellingsfouten te vinden. 

“Een grijze natte dag”: 

• Mooi. :-) 
• Leuk, met dialect in de vertaling! 
• Deze tekst was veel gemakkelijker te lezen dan de eerste. Het gebruik van het Trønders gaf de vertaling 

een eigen tintje, wat mij beviel. Ik stond alleen over een ding verbaasd. Wat betekent het woord “tikka” 
in de zin “Overal var det tikka å være stillest”? Ik zou ook hier een correctie willen aanbevelen. Voor de 
rest was het zeer goed vertaald!  

• Ik vind dat het lezen van dit dialect moeilijk was. 
• Het Trønders gaf een opmerkelijke indruk in een Nederlandse context. 
• Ik had wat problemen met het dialect begrijpen. 
• Ik vind het altijd moeilijk dialecten te lezen. 
• Het was oké dat het in dialect was vertaald, maar het Trønders was zeer moeilijk te lezen, in ieder geval 

voor een Oosterling. 
• De tekst wordt levend door het dialectgebruik. Iets kan echter moeilijk te begrijpen zijn en men moet de 

taal hier een beetje bewerken. Dat is niet noodzakelijk negatief, maar het kan wellicht even duren 
voordat het boek “onder de huid” is gekregen. 

• Hoewel het lijkt alsof de vertaler de taal die in het origineel wordt gebruikt wil weergeven, voelt het 
niet als goed Noors. Ik stel een grotere onthechting van het origineel voor, door de tekst te herschrijven 
zonder het origineel erbij te hebben. 

• Hier wordt de taal nog moeilijker leesbaar en sommige zinnen zijn totaal onbegrijpelijk. Het Trønderse 
dialect ken ik niet goed genoeg om een beoordeling te kunnen geven. 

• Ik vind dat het dialect meer gestandaardiseerd zou moeten worden geschreven om de tekst leesbaarder 
te maken. 
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Amsterdams: 

• Zeer goed. :-) 
• Een versie van het Oost-Osloos lijkt me hier niet opvallend. 
• Leuk met verschillende dialecten. 
• Dit dialect was gemakkelijker te begrijpen en lijkt me veel passender bij de personage De Bruin. 
• Dialekten her var lettere å forstå og virket mer "passende" til figuren De Bruin.  
• Goed gewerkt! :D 
• Men krijgt een goede indruk van de twee mannen. Ik voel dat hun taal overeenstemt met de sociale 

klasse in de samenleving waaruit ze komen, en ook met de belevenissen die ze hebben meegemaakt.  
• Ik begreep niet welk dialect dit hoort te zijn. Woorden als «ær» en «mæi» worden precies op dezelfde 

manier uitgesproken als de originele woorden «er» en «meg», dus ik zag niet de reden voor het anders 
spellen hiervan. 

• Ho[p]eloos. 
• Correctie. 
• Het is fijn dat men gebruik heeft gemaak van een soort Oost-Osloos in deze samenhang, maar de tekst 

wordt een beetje moeilijk en overdreven. 
• Ik stel een verandering voor van die delen die een directe vertaling van een paar uitdrukkingen lijken te 

zijn, zoals: «fyre for kråka», «steke egg i armhula mine». Ik heb deze nooit eerder in het Noors gezien, 
zoek hier liever Noorse equivalenten voor, dan voelt de taal natuurlijker en beter. 

• De taal is moeilijk te lezen. Het dialect, waarschijnlijk Osloos, is slecht. 
• Het is mooi, met het contrast tussen dialect en standaardtaal, maar het dialect kon orthografisch een 

beetje meer standaard gerepresenteerd worden. De voetnoten waren een beetje storend, maar waren 
anderzijds informatief. 

“Zomerregen”:  

• LOVE IT. :-)  
• Het was een goede tekst. 
• Vergeleken met de tweede vertaling werd [mijn] opvatting over de personages erg veranderd wanneer 

ze Bokmål spraken. Een tussenvorm had misschien het beste gewerkt.  
• De tekst wordt een vleugje plechtiger. De humoristische toon in de eerste vertaling verdwijnt. De 

personages komen naar voren als “beschaafder” dan in het eerste fragment. Dit kan misschien een effect 
hebben op hoe de thematiek en het milieu door de lezer worden opgevat. 

• Ik heb niet gemerkt dat iets in dialect was geschreven, dus was het wat moeilijk om de laatste vraag te 
beantwoorden. Ik wil ook hier een drukproef aanbevelen. 

• De taal was moeilijk te begrijpen en de tekst was moeilijk te begrijpen: “Den grå skumringen trillet 
langs ...” en “De hørte dem briste åpene på trærne, ...” 

De vertalingen in het algemeen: 

• Degelijk werk. Goede vertalingen. Persoonlijk hou ik niet zo veel van dialectvertalingen. Een beetje kan 
wel, maar het kan vlug te ingewikkeld en onoverkomelijk worden. 

• Goede vertalingen! 
• Het is mooi, met het dialect in de vertalingen, maar ik vind dat het een beetje te overdreven was. Ik had 

liever een dialect light. 
• De vertalingen moeten grondig worden doorgenomen, met het oog op syntaxis, het gebruik van 

voorzetsels en spelling. 
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Appendix 3 Statistiek en enquête 
“Vlaams” Gemiddelde Std. Deviation N 
Duidelijkheid 2.50 .945 48 
Begrijpbaarheid 2.42 1.108 48 
Leesbaarheid 2.17 1.018 48 
Herkenbaarheid 2.06 .954 48 
Tevredenheid met standaardtaal 2.73 .765 48 
 
“Een grijze natte dag” Gemiddelde Std. Deviation N 
Duidelijkheid 1.98 .978 48 
Begrijpbaarheid 1.90 1.115 48 
Leesbaarheid 1.63 1.044 48 
Herkenbaarheid 1.83 .883 48 
Tevredenheid met dialect 2.35 1.082 48 
 
Amsterdams Gemiddelde Std. Deviation N 
Duidelijkheid 2.23 .928 48 
Begrijpbaarheid 2.15 1.052 48 
Leesbaarheid 2.15 .967 48 
Herkenbaarheid 2.06 .836 48 
Tevredenheid met dialect 2.38 .890 48 
 
“Zomerregen” Gemiddelde Std. Deviation N 
Duidelijkheid 2.35 .956 48 
Begrijpbaarheid 2.44 1.128 48 
Leesbaarheid 2.33 .975 48 
Herkenbaarheid 2.21 .849 48 
Tevredenheid met standaardtaal 2.71 .798 48 
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De beoordelingsvragen 

Voordat je de vragen beantwoordt is het belangrijk dat je de vertaling nauwkeurig hebt gelezen. Je mag de 

vertalingen raadplegen terwijl je de vragen beantwoordt. 

Vond je de vertaling onduidelijk? Vond je dat de tekst moeilijk te begrijpen was? 

○ Ja, zeer onduidelijk ○ Ja, die was zeer moeilijk te begrijpen 

○ Ja, een beetje onduidelijk ○ Ja, er was iets wat ik niet begreep 

○ Het was oké ○ Die was noch gemakkelijk noch moeilijk te begrijpen 

○ Nee, die was niet onduidelijk ○ Nee, die was goed te begrijpen 

○ Nee, die was zeer duidelijk ○ Nee, die was gemakkelijk te begrijpen 

   

Vond je dat de tekst gemakkelijk te lezen was? Voel je dat je je in de situatie of de personages kunt 
herkennen? 

○ Ja, die was zeer gemakkelijk te lezen ○ Ja! In alles! 

○ Ja, die was gemakkelijk te lezen ○ Ja, in een deel ervan 

○ Die was gemiddeld qua leesbaarheid  ○ Dat weet ik niet echt 

○ Nee, die was een beetje moeilijk te lezen ○ Nee, situaties of personages zijn te vreemd 

○ Nee, die was zeer moeilijk te lezen ○ Nee, ik begrijp personages of situaties niet 

  

Het dialect in het origineel is in deze vertaling 
vertaald in het Bokmål (standaardtaal) of in een 
dialect. Wat denk je hiervan? 

Heb je commentaren bij deze vertaling? 

○ Ik hou ervan!   

○ Het was fijn  

○ Voor mij maakt het niet uit  

○ Ik vind het lastig  

○ Ik vind het zeer lastig  
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