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Italiaans-Nederlandse lexicografie: Enkele sonderingen in de Italiaanse Van 
Dale∗ 

 
Door Minne de Boer 
 
Inleiding  
 
Dit is geen recensie. Een woordenboekrecensie kan een heet-van-de-naald geschreven 
reactie in de krant zijn, met wat smakelijk gebrachte missers en een superieur toontje. Of 
anders is het een weloverwogen oordeel van een gebruiker na enkele jaren ervaring met 
het nieuwe instrument. In dit artikel wil ik alleen maar wat bespiegelingen geven over 
tweetalige woordenboeken en ze illustreren met de Italiaanse Van Dale (in het vervolg 
IVD, de afzonderlijke delen zal ik aanduiden met NI en IN).1 Een soort oordeel zal daar 
overigens wel uitrollen, maar dat is meer bedoeld om de lezer te laten meedenken.  

Iedere taalgebruiker heeft de beschikking over talloze woorden om zijn ervaring 
met de wereld mee te kunnen 'verwoorden'. Mensen categoriseren de individuele dingen 
en ervaringen die ze tegenkomen en in de beste gevallen hebben ze er ook woorden 
voor; zo niet, dan rekken ze de betekenis van de bestaande woorden wat uit. Er is een 
verschil tussen talige en niet-talige categorieën; zo is het niet moeilijk een categorie te 
vormen van alle personen waarmee een kind in onze tijd van gebroken gezinnen allemaal 
in een familiebetrekking staat, maar er is geen woord voor. Of neem de schoonouders 
van je kinderen: dat is een duidelijk te definiëren categorie, maar er begint pas aarzelend 
een woord als 'medeouder' voor op te komen.2  

Zolang er niet zo'n woord is, hebben we een taalkundige lacune. Vertalers zijn er 
zich vaak pijnlijk van bewust hoezeer talen kunnen verschillen in de benoeming van 
begrippen; wie heeft er bijvoorbeeld een goede oplossing voor 'duurzame ontwrichting' 
van het huwelijk als echtscheidingsgrond? 3  De oplossing van IVD, die we onder 
'duurzaam' vinden, namelijk 'separazione definitiva dei coniugi', is niet zo gelukkig; ze 
lijkt me oorzaak en gevolg te verwarren.  

Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen, die samenhangen met zijn individuele 
levenssituatie. Zijn woordenschat zal dan ook verschillen van die van ieder ander mens, 
in omvang en in betekenistoekenning. Het woordenboek van talen als het Nederlands en 
het Italiaans probeert een doorsnee te geven van het taalgebruik van een heel volk (zoals 
ik maar even voor het gemak zeg, met voorbijgaan van Vlaanderen en Ticino) en bevindt 
zich daardoor in het spanningsveld tussen de grootst gemene deler en het kleinst gemene 

                                                
∗ Dit artikel is eerder verschenen  in het tijdschrift Incontri: rivista europea di studi italiani 19/2 (2004): 155-169. 
Onlangs heb ik het geherpubliceerd in Franse vertaling in mijn bundel Ecrire la grammaire italienne aux Pays 
Bas. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU en Münster: Nodus, pp. 489-509, dat ik hier gaarne in de 
aandacht aanbeveel.  
Ik heb de tekst hier en daar stylistisch aangepast, een paar aanvullingen gegeven die de Franse vertaling mij 
gesuggereerd hebben en enkele recente noten toegevoegd. Er is geen poging gedaan om recenter versies 
van het behandelde woordenboek te raadplegen. 
1 V. Lo Cascio, Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Italiaans en Italiaans-Nederlands, 2 dln, Utrecht-[etc.], 
Van Dale Lexicografie, 2001. 
2 Vgl. het Italiaanse 'consuocero', dat volgens de De Mauro al sinds 1830 bestaat in de betekenis 'padre di 
un coniuge rispetto ai genitori dell'altro coniuge'. Overigens wordt 'medeouder' in het Nederlands meestal 
gebruikt voor gescheiden ouders of voor de ouders van andere kinderen op hetzelfde schoolplein. In de 
Franse versie van dit artikel heb ik de Franse term coparent gebruikt, die dezelfde problemen oplevert. 
3 In de Franse versie van dit artikel heb ik de Franse glosse dislocation durable du mariage gebruikt, die ik heb 
gevonden in een artikel van E. Brongersma 'La nouvelle loi sur le divorce aux Pays-Bas', Revue internationale 
de droit comparé 27/2 (1975): 395-407.  
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veelvoud. Het vertegenwoordigt de grootst gemene deler, omdat het al te particuliere 
wordt weggelaten, zoals de huistaal (in het Italiaans wel lessico familiare genaamd), die ik 
bijvoorbeeld gebruik als ik 'de kat is wandelen' zeg, daarmee bedoelend dat het beest zich 
buitenshuis bevindt. 4  Het kleinste gemene veelvoud, omdat het woordenboek een 
allesweter is, op de hoogte van de meest uiteenlopende ervaringssectoren. Althans, dat is 
de bedoeling: in de praktijk heeft niet alle kennis op gelijke wijze toegang tot het 
woordenboek; het loopt trouwens ook altijd enkele jaren achter op de algemene 
creativiteit van de taalgemeenschap die het vertegenwoordigt.  

Woorden zijn namen van begrippen, begrippen verwijzen naar referentiële 
categorieën. Voor vertalers staan niet de categorieën, maar de individuele referenten 
centraal: hoe geef ik de alano Bendicò uit de Gattopardo weer? 'Buldog', zegt de 
Nederlandse vertaalster, 'great Dane', meent de Engelsman, en de Portugees maakt er de 
bijthond 'cão de fila' van.5 Voor makers van woordenboeken staan de begrippen centraal: 
ze moeten in beide talen de bijbehorende woorden vinden, maar geven hun equivalenties 
uitgaande van de woorden: wat verstaan we eigenlijk onder een 'gattopardo'? Deze 
begripsvorming kan plaats vinden op het niveau van de vaktaal, dan is een alano volgens 
de Fédération Cynologique Internationale een Spaans doggenras, bekend bij fokkers uit 
alle taalgebieden. Maar er is ook een vagere begripsvorming op het vlak van de algemene 
taal; iedere leek kan wel een paar hondenrassen opnoemen. Op dat niveau van 
equivalentie is alano het algemene Italiaanse woord voor het Nederlandse dog. De IVD 
schippert tussen beide niveaus van kennis en probeert Duitse dog, uitgaande van een 
herkenbaar prototype. Pietje-preciezen op beide niveaus komen hierbij niet aan hun 
trekken. Eigenlijk heb ik hier al een centraal probleem te pakken.  
 
Woordenboeken hebben hun geschiedenis  
 
Het woordenboek IVD heeft een lange voorgeschiedenis. Het vervangt het woordenboek 
van Van Goor dat oorspronkelijk onder de naam van Dentici verkocht werd.6 Dat 
woordenboek heb ik altijd met vrucht gebruikt als het om vogel- en vissennamen ging, 
en ook voor teksten uit het interbellum is het onmisbaar, vanwege het tijdgebonden 
vocabulaire (probeer maar eens Cortigiana stanca van Moravia te vertalen, met de 
beschrijving van het interieur van de hoofdpersoon). Voor de rest is het hopeloos 
verouderd. Toen ik in 1964 in Utrecht kwam werken, stond daar een schoenendoos van 
de hoogleraar,7 waarin de medewerkers geacht werden af en toe een woordkaartje te 
werpen voor de herziening van Van Goor. Nadat de tweede druk verschenen was en in 
het NRC Handelsblad afgekraakt, 8  is die schoenendoos geleidelijk naar de zolder 
verhuisd. De IVD, die verschenen is in het jaar waarin ik met pensioen gegaan ben, berust 

                                                
4 In de Franse versie heb ik de zin weergegeven met Le chat fait une promenade, en toegevoegd dat de zin ook 
om syntactische redenen slecht te vertalen is: is wandelen is een resultatieve versie van gaat wandelen 'va se 
promener', maar le chat est allé se promener; is een rare zin.  
5 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Leopard, vertaald door Archibald Colquhoun, London [1960],1984; 
Tornasi di Lampedusa, O Leopardo, vertaald door Rui Cabeçadas, Lisboa, z.d. 
6 Beniamino Dentici, Italiaansch Handwoordenboek, 2 dln., Gouda 1926-28. 
7 In de Franse tekst une boîte à chaussures de Mademoiselle le Professeur, met de voetnoot: zij zou geschokt 
geweest zijn als ik haar la professeure genoemd had, zoals tegenwoordig in het Frans gebruikelijk is. In het 
Italiaans was ze la signorina.  
8 In een artikel van Pieter de Meijer, waarvan ik me alleen nog herinner dat de Italiaanse omroep in Van 
Goor 1965 als EIAR was opgegeven, zoals in de fascistische tijd. IVD heeft wel de Rai ontdekt, met drie 
kloeke hoofdletters met puntjes ertussen (waarom eigenlijk?) en een uitleg van de afkorting, die we in een 
tweetalig woordenboek wel zouden kunnen missen, maar de verschillende zenders ontbreken helaas: wie 
weet of iedere student Italiaans onmiddellijk het woord raitre herkent als hij het onverhoeds in een tekst 
tegenkomt. 
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op een heel wat serieuzer werkwijze: onder leiding van Vincenzo Lo Cascio is - midden 
jaren tachtig - een database aangelegd gebaseerd op de toen bestaande Italiaanse 
woordenboeken. De woordenlijst die uit deze database gedistilleerd werd is aan veel 
Italianisten in den lande ter vertaling voorgelegd: alle kritiek die men op de IVD kan 
hebben is daardoor in wezen kritiek op het collectieve niveau van de Nederlandse 
Italianistiek.9 Toen de IN-versie klaar was is het computerbestand waarop het berustte 
omgedraaid en het resultaat is ten behoeve van NI aangevuld met het internationale 
bestand van Van Dale. De omvangrijke financiële en logistieke problemen van dit project 
hebben gemaakt dat het hele project ruim vijftien jaar in beslag heeft genomen; het is 
slechts aan de vasthoudendheid van Lo Cascio te danken, dat het uiteindelijk tot een 
goed einde is gekomen.  

Niettemin is de voorgeschiedenis natuurlijk wel te merken in het resultaat. Dat het 
oorspronkelijke bestand al zo lang geleden opgesteld is heeft zijn gevolgen gehad voor de 
actualiteit van de terminologie, zoals we straks bij de bespreking van de juridische termen 
kunnen zien. Dat er in een late fase nog een vertaling NI heeft plaatsgehad maakt dat er 
een generatiewisseling heeft plaats gevonden: het lijkt me wel mogelijk dat tussen de 
oorspronkelijke en de latere medewerkers in sommige gevallen veertig jaar 
leeftijdsverschil heeft gelegen.  
 
Algemene equivalentieproblemen: cec i  n'es t  pas une pipe   
 
Om een algemene indruk te krijgen van de werkwijze van IVD heb ik een willekeurig 
woord gekozen, en wel 'pijp'. Ik kan de gebruikswijzen vinden onder het lemma 'pijp' 
zelf, waar acht betekenissen, enkele uitdrukkingen en combinaties en enkele zegswijzen 
worden gegeven. Verder zijn er samenstellingen met 'pijp' als eerste lid: van de 41 die de 
Hedendaagse Van Dale (HvD)10 geeft vinden we er hier 20 terug. De selectie is redelijk 
uitgevoerd; de meeste geschrapte woorden horen inderdaad niet tot mijn vocabulaire.11 
Tenslotte zijn er samenstellingen met 'pijp' als tweede lid. Om na te gaan hoeveel er 
daarvan bestaan heb ik een retrograad woordenboek geconsulteerd.12 Dat heeft er 38, 
hoewel een paar frequente, zoals afvoerpijp en schoorsteenpijp merkwaardig genoeg ont-
breken. Van deze 38 vind ik er 13 terug in IVD; dit getal wordt groter als ik 'pijp' vervang 
door een synoniem, zoals (aanvoer)buis, (herders)fluit, (kaneel)stokje of (smeer)poets, zodat 
de ervaren zoeker uiteindelijk toch nog aardig aan zijn trekken komt. Controle van de 
resultaten geeft mij aanleiding tot een aantal opmerkingen, die ik als symptomatisch zou 
willen presenteren.  

Bij blaaspijp (van de glasblazer) lijkt canna da soffio mij beter dan canna da vetraio. Bij 
kachelpijp staat tubo della stufa en bij mergpijp vinden we osso con midollo. Waarom niet tubo da 
stufo en osso col midollo? Met andere woorden: heeft IVD een consequente behandeling van 

                                                
9 Het zou best eens kunnen zijn dat dit niveau niet overhoudt. Er is weinig discussie over lexicale zaken in 
de branche, en Italiaans is ook niet een van de talen waarvan in het tijdschrift De Talen regelmatig 
vertaalproblemen behandeld worden. De vele termenlijsten die ongetwijfeld bij de afzonderlijke vertalers 
bestaan, worden 'gelosamente custodite'. Deze zwakke positie van de tweetalige lexicologie bij Italiaans is 
niet beperkt tot Nederland; in het tijdschrift Lebende Sprachen van Langenscheidt, waar regelmatig 
terminologieverzamelingen verschijnen, moet je Italiaans met een kaarsje zoeken. 
10  Piet G. J. van Sterkenburg & Willy J.J. Pijnenburg. Van Dale groot woordemboek hedendaags 
Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1984 
11  Deze luchtige opmerking stelt wel enkele vragen. Voor het gemak heb ik hier mijn vocabulair 
gelijkgesteld met dat van de Nederlander; uiteraard is het dat van een spreker van het ABN van lichting 
1936. Als de Hedendaagse Van Dale zoveel termen bevat die deze spreker niet kent, rijst de vraag wiens 
Nederlands dit woordenboek eigenlijk vertegenwoordigt. 
12 Wolters ' woordwijzer achterwaards alfabetisch, Groningen 1986. 
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het gebruik van lidwoorden in samenstellingen?13 Pijpkaneel en kaneelpijpje worden beide 
weergegeven als bastoncino di cannella. Het eerste lijkt me echter cannella in bastoncino te 
moeten zijn. Longpijp = bronco staat alleen in IN, niet in NI. De smeerpijp verwijst naar  
smeerpoets, maar tegenwoordig denken we toch eerder aan ecologische problemen en 
vertalen condotta di scarico dell'acqua lurida, wat gereduceerd kan worden tot condotta lurida.14 

Toegevoegd moet worden standpijp = palo dell'antenna (parabolica). Het lemma 
schoorsteenpijp geeft zonder nadere commentaar drie vertalingen: canna fumaria, camino en 
fumaiolo. Dat het hier gaat om drie verschillende onderdelen van de rookafvoer wordt niet 
duidelijk, zodat vertalers hier eigen onderzoek moeten uitvoeren. Hoe kan osso lungo 
zowel de vertaling zijn van pijpbeen als van beenpijp? Een boeiende zoektocht op internet 
leidde mij naar het medische hulpstuk gipskorset met beenpijp, wat ik voorzichtig vertaal als 
corsetto (ortopedico) con gambaletto. Bij pijpenla doemt het spook van de volledigheid op. Een 
vriend van mij herinnert zich dat hij in zijn jeugd bij een oude tante thuis nog een echte 
pijpenla heeft gezien. De cassettino portapipe lijkt me daarom in een woordenboek van 2001 
een typisch spookwoord te zijn, dat er alleen maar staat als achtergrond voor de 
figuurlijke betekenis.15 De vertaling van deze figuurlijke betekenis is trouwens een mooi 
voorbeeld van een geval waarin niet een woord maar zijn definitie wordt vertaald. De 
noodzaak tot zo'n noodgreep heeft IVD in de inleiding aangegeven, naar aanleiding van 
het woord mergpijpje: 'dolce al marzapane e cioccolata', maar het komt me voor dat deze 
werkwijze met de uiterste terughoudendheid toegepast moet worden, want de vertaler 
heeft er weinig aan. Ik ben er zeker van dat een prijsvraag onder de lezers van Incontri 
voor een goede vertaling van 'Café De Pijpenla' een betere oplossing zou geven dan 
'stanza stretta e lunga'.16  

Tenslotte is er wel heel weinig fantasie aan te pas gekomen bij de vertaling van 'dat 
zit in de pijplijn' als 'ce ne stiamo occupando'.17 Welke situatie heeft IVD voor ogen 
gehad? Het typische onderwerp voor deze uitdrukking is 'versie X van een 
computerproduct': 'sta arrivando' lijkt me al wat beter.  

Algemene conclusie van deze paragraaf: over het algemeen worden redelijke tot 
goede vertalingen gegeven, maar er is een soort algemene slordigheid in de details, die 
maakt dat de gebruiker niet echt fiducie in de oplossingen heeft en zelf veel langs andere 
weg zal moeten controleren. Bovendien moeten de vragen die de gebruiker stelt niet te 
recent van aard zijn.  

 
 
 

                                                
13 Jacques Brinker wijst mij op een soortgelijk probleem met bidone di latte, moet zijn bidone del latte 
'melkbus'. 
14 Er bestaat geen Franse term voor dit begrip, zoals blijkt uit de benaming le smeerpijp voor de afvoerbuis 
langs het Albertkanaal, die bekend staat als een van de beruchte travaux inutiles van België. Als we het begrip 
willen omschrijven krijgen we iets als acqueduc pour recueillir les eaux polluées en misschien kunnen we als 
vertaler acqueduc pollué creëren. In de versie uit 2004 had ik hier canale lurido di scolo gefabriceerd, maar voor 
condotta lurida heb ik tenminste een attestatie op internet gevonden (05.09.2013). 
In de Franse versie van dit artikel heb ik verwezen naar Piet de Smeerpoets, alias Struwwelpeter van de 
kinderboekauteur Heinrich Hoffmann, die in het Frans Pierre l'Ébouriffé heet en in het Italiaans de rijmende 
naam Pierino Porcospino draagt. 
15 Inmiddels is er een 'Woordhoek'-column van Ewoud Sanders verschenen (NRC 28.07.2013) onder de 
titel Pijpestelen, waarin de auteur opmerkt dat hij zich nooit rekenschap had gegeven van de letterlijke 
betekenis van pijpenla. 
16 Het probleem wordt nog nijpender wanneer het waarschijnlijk is dat er wel een woord bestaat. Bij 
piepbeest vond ik als 'vertaling' een definitie. Maar welke Italiaanse moeder vraagt aan haar kind: 'Dov'è il tuo 
animale di plastica che emette un fischio?' Het heeft me een half uur gekost om via Google de vertaling trillino te 
vinden. Had IVD zijn gebruikers dat halve uur niet kunnen besparen? 
17 De Franse Van Dale geeft al een even saaie vertaling: on s'en occupe. 
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Registerproblemen: hoe zeg ik het tegen wie?  
 

In Dentici stonden praktisch geen woorden op het gebied van de seksualiteit. Alleen 
'kloot' heb ik gevonden, maar dat komt waarschijnlijk door het volledigheidsprincipe:18 
het woord had ook andere betekenissen. Vanuit huidig zicht doet dat bijzonder preuts 
aan, maar de woorden in kwestie zullen toen wel niet tot het ABN gehoord hebben, maar 
tot een ander register, en daardoor buiten het zicht van de woordenboekmaker gebleven 
zijn.  

Registers zijn keuzes die samenhangen met gebruikssituaties. Woordenboeken 
hebben daarvoor nogal mechanische labeltjes; het is best zinnig die eens in discussie te 
brengen. Gebruikssituaties liggen niet voor eeuwig vast, maar zijn sociaal bepaald. De 
seksualiteit is nu juist een terrein waar we veel registers kunnen ontdekken, die ook sterk 
in beweging zijn. Bij wijze van voorbeeld kies ik de benamingen voor het 'mannelijk lid' 
en probeer een indeling te maken. Het eerste register is het officiële, waarvan we meteen 
drie varianten hebben: de klassificerende term, gebruikt in woordenboeken en taal-
kundige verhandelingen, namelijk mannelijk lid, of mannelijk orgaan (membro virile of organo 
genitale); de anatomische en medische term: die welke je tegen je dokter gebruikt of die in 
leerboekjes biologie voorkomt, namelijk het latinisme penis (pene); en de bureaucratische 
term, bijvoorbeeld geslacht/sesso, dat je zou kunnen tegenkomen in een proces-verbaal 
over potloodventers.  

Het tweede register zou ik het huiselijke willen noemen, misschien kunnen we de 
term 'gezinstaai' bezigen.19 Het betreft de woorden waarmee in een gezin over het orgaan 
gesproken kan worden; in ons geval kent het een volwassen en een kindervariant: 
piemel(tje) (pisell(in)o; uccello). IVD heeft de neiging verkleinwoorden niet als aparte lemmata 
op te nemen, en kan deze twee varianten daardoor slecht onderscheiden.  

Het derde register is wat ik het informele zou willen noemen: de term van mannen-
onder-elkaar, in vroeger tijden sprak men van straattaal of kazernetaal. De typische 
woorden zijn in het Nederlands pik en lul.20 In het Italiaans cazzo. Dit register bevat maar 
een paar kernwoorden die zich ook erg goed lenen voor betekenisuitbreidingen. 21 
Tenslotte hebben we het speelse register, in twee varianten: de eufemismen die in 
algemene teksten, bijvoorbeeld krantentaai gebruikt kunnen worden (snikkel is een goed 

                                                
18 In de Franse versie spreek ik van het principe d'exhaustivité, waarmee ik het verschijnsel bedoel dat een 
eerste betekenis van een woord geregistreerd wordt ook al is alleen de afgeleide betekenis nog maar in 
gebruik. Een aanhanger van het volledigheidsprincipe zou ook verlangen dat een woordenboek een 
vertaling geeft van het woord zier, ook al kennen we alleen nog maar de uitdrukking geen zier. 
19 Lessico famigliare wordt gebruikt voor de typische uitdrukkingen die in een bepaald gezin gebezigd 
worden. Het bekendst is de uitdrukking als de titel van een roman van Natalia Ginzburg (1963), waarin de 
schrijfster haar ouderlijk gezin beschrijft aan de hand van typische uitdrukkingen die dat gezin gebruikte. 
De Nederlandse vertaling van de roman door J.H.Klinkert-Pötters Vos is Herinneringen – familielexicon. 
Persoonlijk zou ik in dit geval van (onze) huistaal spreken. Dit begrip moet niet verward worden met 
thuistaal, wat een onderwijsterm is voor de moedertaal van de leerling. Het Afrikaans heeft voor datzelfde 
begrip huistaal, gedefinieerd als Huistaal is die taal wat leerders eerste aanleer. In het Engels lijkt zich voor lessico 
famigliare de term familiolect gevormd te hebben, zij het met enige aarzeling, afgaande op Google attestaties. 
In deze contekst heb ik gezinstaal in een andere zin gebruikt, namelijk niet de taal van een gezin, maar de 
taal die in gezinnen in get algemeen wordt gebezigd, als middel om te spreken over typische gezinszaken. 
20 In De Boer (2000) heb ik deze woorden respectievelijk gekarakteriseerd als het agressieve en het slappe 
woord, in het kader van het boek van Pierre Guiraud. Les gros mots. Paris: PUF, 1978, waarin deze auteur het 
fonostylistische effect van de medeklinkers behandelt. In de Volkskrant van 21.02.2012 lees ik Piemel is een 
meisjeswoord, wat overeenkomt met mijn persoonlijke inschatting. 
21 Zie hiervoor ook het in de vorige noot genoemde artikel: M. G. de Boer, 'Le cazzate di Coliandro. 
Osservazioni sintattiche, semantiche e pragmatiche sulle parolacce italiane', Italienische Studiën, 21 (2000), pp. 
35-64. Nederlandse vertaling 'Coliandro lult erop los', hoofdstuk 13 van Woordstudies I. Utrecht: Igitur, 
2009: 337-365.  
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Nederlands voorbeeld; voor het Italiaans vervult uccello onder andere die functie) en de 
creatieve varianten, vooral in allerlei vormen van literatuur (de reviaanse pielemuis is daar 
een mooi voorbeeld van). Dit laatste subregister is bijna onbeperkt uitbreidbaar, zoals 
erotische woordenboeken aantonen, en haalt zijn metaforen overal vandaan. Door deze 
onderscheidingen fietsen nog andere criteria heen. Zo is er een traditie voor voorlich-
tingsliteratuur, waarin het Nederlands onbevangen uit de gezinstaal put, het Italiaans 
liever uit de medische sfeer, zodat piemel in deze teksten met pene vertaald zal moeten 
worden, en alleen piemeltje bij de gratie, als concessie aan het taalgebruik van kinderen, 
met pisellino of uccello vertaald mag worden (in webteksten over 'educazione sessuale' heb 
ik dit laatste als goede raad aangetroffen). Dit correspondeert met een Nederlandse 
ontwikkeling waarin de informele woorden (indertijd schuttingtaai) salonfähig zijn 
geworden.22 Een interessant woord in dit verband is kont, dat mij in de jaren veertig is 
uitgelegd als een typisch woord voor 'jongens op straat', maar dat nu het vroeger gewone 
bibs totaal heeft vervangen.23 De ontwikkeling is van culo naar sedere - waarbij il sederino di 
bebé uit de talkpoederreclame overeenkomt met baby's billetjes - en ik zou dus NI willen 
corrigeren: niet culo, sedere, maar sedere, culo: het lijkt op het eerste gezicht nogal subtiel, 
maar is bij nader inzien vrij wezenlijk. Een soortgelijk geval is het tussenwerpsel shit, dat 
absoluut niet standaard met cazzo kan worden vertaald, zoals IVD wil: ik zie de Italiaanse 
kleuterjuffen al!  

Een andere ontwikkeling is de institutionalisering van de informele termen in de 
sexsites, waar ze een soort van warenmerk worden: pijpen wordt standaard fare il pompino 
(en niet bocchino, de enige term die IVD geeft).24  

Dit is niet de plaats om een uitgebreide verificatie van dit onderwerp uit te voeren. 
Dat is een mooi onderwerp voor een scriptie van een onbevangen student, die mijn 
voorlopige opmerkingen ook nog generationeel kan corrigeren.25 Ik beperk me tot enkele 
kanttekeningen.  

IVD hanteert in wezen vier registeraanduidingen. De gebruikte termen zijn in dit 
geval anatomisch (mijn register 1), populair ('pisello') of informeel ('pistolino') (mijn 
register 2); vulgair (mijn registers 3 en 4) en eufemistisch (waarschijnlijk kindertaal, want 
het enige voorbeeld is pipì voor plasser of piemel). Ik krijg geen duidelijk beeld van de 
consistentie van deze onderscheidingen door het boek heen. Voor het hier gekozen 
voorbeeld zijn de equivalenten niet zo gek; op andere terreinen is er wel iets op aan te 
merken. Wat totaal ontbreekt is de vrouwelijke tegenhanger op het gezinstaalniveau. Nu 

                                                
22 Een interessante beschouwing over deze ontwikkeling vinden we in Fons Moerdijk, 'Doe je "neuken" 
zo? De weerslag van de seksuele revolutie in de lexicografie van het Standaardnederlands', in: Jan Stroop, 
(red.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal, Amsterdam 2003, pp. 341-351. Dit artikel geeft 
ook de 39 termen die de (eentalige) Van Dale voor 'neuken' geeft; ik laat aan de lezer over om na te gaan 
wat IVD daarmee doet. 
23 Dat geldt ook voor IVD, die het als bips spelt, het vertaalt met popò en het daardoor in de schertsende 
sfeer trekt. Misschien is het ook wel in het komische register terechtgekomen; ik zag het onlangs nog in een 
column van Beatrijs Ritsema aldus behandeld worden. 
24 Deze standaardisering van de terminologie is vergelijkbaar met wat er in supermarkten gebeurt, waar wat 
wij eens kropsla noemden (lattuga) nu botersla heet. Onnodig te zeggen dat deze ontwikkeling nog niet zijn 
neerslag in de IVD heeft gekregen, ondanks de interessante pseudo-italianismen als vlinderoni en koffie 
frappino (dit laatste in de bijlage van de Volkskrant van 15.11.03). 
In de Franse versie heb ik hieraan toegevoegd: Dit voorbeeld betrof het ideolect van de auteur. Op 
Wikipedia leer ik dat botersla in werkelijkheid een beter verkoopbare variant van kropsla is. Blijft het punt dat 
in het commerciële aanbod van de pornografie de namen van de producten gestandaardiseerd lijken te 
worden. 
25 Onder de vele gebruiksmogelijkheden van cazzo heb ik het tussenwerpsel met verdomme vertaald (zie De 
Boer, op.cit.). IVD heeft kut en dat zou wel eens op een generatieverschil kunnen wijzen. 
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is dit in het algemeen een delicaat terrein, maar waar veel grovere termen niet ontbreken 
is de afwezigheid van woorden als fessurina of buchino toch opvallend. Een beetje zoeken 
op internet onder 'educazione sessuale' kan al heel wat helpen. Een algemeen punt is een 
soort vergroving van de equivalenten, wat misschien te maken heeft met een te ruim 
begrip 'vulgair', dat nuances uitsluit. De alwetende IVD is op dit terrein misschien erg 
jeugdig en niet al te subtiel in zijn equivalenten.  
 
Vaktaalproblemen: de wereld van de hondenrassen 
 
Iedere activiteit schept zijn eigen vaktaal. Wie handwerkt of knutselt, wie een sport 
beoefent of een hobby koestert, gebruikt woorden die niet alle taalgebruikers bezigen of 
zelfs kennen. Dat gebeurt al bij twee kinderen die zelf de regels van hun spel opstellen; 
het andere uiterste is dat een gezaghebbende instantie een bepaalde terminologie oplegt, 
waarvan niet afgeweken mag worden. Vaktaaldeskundigen uit de school van Eugen 
Wüster zijn geneigd die laatste situatie als de normale te beschouwen, maar de waarheid 
ligt in het midden: zoals in alle communicatieve situaties wordt ook bij vaktalen door de 
deelnemers aan het discours onderhandeld over de te gebruiken termen, of het nu 
wijnkenners betreft of computerdeskundigen, muzikanten of rechtsgeleerden. Ook het 
woordenboek zal een middenpositie moeten kiezen, al is het van nature geneigd tot een 
terminologische benadering.  

Ik kan willekeurig welke vaktaal bij de kop pakken: ik kies die van de 
hondenrassen. Iedere spreker van het Nederlands kan antwoorden op de vraag: wat is dit 
voor hond?, ook al is het maar een vuilnisbakkenras (bastardo, zegt de IVD). Wie nog met 
het leesplankje van Ligthart en Scheepstra gewerkt heeft,26 kent de kees en de does en 
heeft er een beeld van. De internationale kynologenvereniging heeft zo'n 350 rassen 
erkend: hierbij is wel een keeshond, maar geen does, wel een schapendoes, een kleine 
Drentse herdershond. De does van het leesplankje is een soort poedel; in Dentici staat hij 
dan ook vertaald als barbone. IVD heeft hem niet: het is geen erkend ras. 

De keeshond wordt door IVD weergegeven door volpino. Dat is eigenlijk een 
verwarring tussen onderrassen van een Europees ras. Aangezien de meeste uit het Duitse 
taalgebied komen is de internationale naam spitz. Dit ras heeft zeven erkende 
onderrassen. De wolfspitz is in Nederland en de Engelstalige wereld bekend als keeshond; 
het is het ras dat in de achttiende eeuw geassocieerd werd met de patriotten (ook 'kezen' 
genaamd). Later werd deze hond vanwege zijn waakzame karakter veel op schepen 
gehouden. De gemiddelde schofthoogte is 49 cm. De Italiaanse volpino is de kleinste kees, 
met een schofthoogte van circa 27 cm.  

Een woordenboek dat alleen de algemene termen vermeldt zou dus kees =spitz 
moeten vermelden en eventueel bij volpino zetten: kleine Italiaanse kees. Bij uitvoeriger 
vermelding komt keeshond overeen met wolfspitz. De schapendoes wordt in de IVD vertaald 
als pastore belga. Dat is een aperte fout; hij wordt verward met de Belgische herder, waar 
hij weinig mee gemeen heeft. 

De conclusie kan alleen zijn dat in de IVD op dit vakgebied de informele termen 
niet betrouwbaar zijn en de officiële niet opgenomen zijn. De grens tussen beide wordt 
overigens steeds vager, omdat hondenbezitters tegenwoordig meer aandacht hebben 
voor stamboomkwesties en de exacte benaming van hun hond, zodat de algemene taal 
hier redelijk veel vaktaal heeft opgenomen. Omgekeerd is de vaktaal schatplichtig aan de 
algemene taal; uit de toevalligheid van de rasontwikkeling en naamgeving heeft zich een 

                                                
26 In de Franse versie heb ik dit uiteraard moeten uitleggen. Ik heb gesproken van de planche de lecture van 
Hoogeveen, een leesmethode met 17 woorden die alle grafemen van het Nederlands bevatten, elk voorzien 
van een afbeelding, waaronder de beide honden waarvan hier sprake is. Op Wikipedia heb ik onvoldoende 
informatie kunnen vinden over de vraag of andere landen soortgelijke leesplankjes ontwikkeld hebben. 
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zeer heterogene verzameling namen ontwikkeld, waaraan veel talen hun bijdrage hebben 
geleverd. Schapendoes is op dat niveau een Italiaans woord geworden. 

Dit is maar één voorbeeld van de complexe verhouding tussen vaktaal en algemene 
taal. Iedere vaktaal zal in dezen een eigen verhaal hebben. Woordenboeken zullen hierbij 
een positie moeten innemen en die ook expliciet moeten verwoorden, al is het maar in de 
fase van samenstelling. Dat is een grote uitdaging voor verder lexicaal onderzoek. 

  
Vaktaal: vragen aan de juridische medewerker  
 
De huidige algemene taal is doorspekt met vaktaalelementen. Veel mensen, wier 
gezinssituatie in de problemen is gekomen, hebben te maken met juridische aspecten van 
het gezin. Ze vragen hulp aan de krant, in casu aan de 'matrimonialista' (niet in IVD) van 
de Corriere della Sera, Cesare Rimini. Ik heb uit de website van de Corriere della Sera van 13 
november 2003 de twintig laatste vragen en antwoorden geplukt en daarvan een 
woordenlijstje van zo'n 45 termen gemaakt, die ik in de IVD wil nalopen. Opvallend is dat 
de vragenstellers, die toch moeite hebben met de spelling van woorden als legittimo, hun 
hand niet omdraaien voor dure woorden als corrispondere of addebitare als ze pagare 
bedoelen. De algemene taal is erg gejuridificeerd. Mijn lijstje laat zien dat het in principe 
alleswetende woordenboek niet meer geheel bij de tijd is; een mooie 'spia' is het woord 
convivente, dat ik met partner zou vertalen, maar waarvoor hier voordeurdeler gekozen is, 
ongetwijfeld geïnspireerd door ervaring met belastingsnuffelaars, maar dan toch wel van 
een aantal jaren geleden. Mijn algemene indruk is dat IVD betrouwbaar is voor de meer 
traditionele begrippen, die al bestonden toen het bestand voor het eerst verzameld is, dat 
het soms een wat verouderde keus van termen heeft, niet volledig is in de 
woordafleidingen, en het totaal laat afweten bij de recente ontwikkelingen. Ik zal dit met 
enkele voorbeelden illustreren.  

Onder de termen die geen probleem opleveren vind ik bij separazione en divorzio 
respectievelijk scheiding van tafel en bed en echtscheiding; bij comunione dei beni gemeenschap van 
goederen, bij convivere samenwonen; bij economicamente indipendente financieel onafhankelijk; bij 
riconoscere il figlio het kind erkennen; bij pari diritti e doveri gelijke rechten en plichten; bij rata di 
mutuo premie van de hypotheek; bij riconciliazione verzoening en bij scioglimento del matrimonio 
ontbinding van het huwelijk. Zelfs oneri economici als equivalent van financiële lasten is wel uit 
IVD te reconstrueren.  

Wat ouderwetse vertalingen betreft: alimentatie wordt alimenti, maar in mijn tekst is 
sprake van de assegno divorziale, en kinderalimentatie (niet in IVD) is zonder meer een assegno 
di mantenimento dei figli. Het taalgebruik is hier subtiel, want bij alimenti di mantenimento 
hebben we te maken met onderhoudsvoeding, bijvoorbeeld voor rashonden, dat dan in 
tegenstelling staat tot de alimenti di crescita of groeivoeding. Onverenigbaarheid van karakters 
wordt braaf incompatibilità di caratteri, maar hoeveel mooier is niet het hier gevonden 
contrasto caratteriale? Vechtscheiders kunnen zich ernstig opwinden over hun casa coniugale; 
de echtelijke woning is alleen maar een dak (tetto coniugale, IVD) als hij moedwillig verlaten 
wordt; de ruzie gaat niet alleen over het dak.  

Onzekerheid over de woordvorming hebben we bij de onderhuur. IVD geeft 
subaffittare, maar dat er sprake is van een contratto di subaffittanza moeten we maar raden; we 
hadden ook subaffitto kunnen hebben, de gebruiker kan de keuze niet raden. Erger is het 
gesteld met de woordfamilie van affidare: affidare un bambino a uno dei genitori wordt 
weergegeven met toewijzen (misschien zou het ouderlijk gezag over ... toekennen preciezer zijn), 
maar bij genitore (non-)affidatario laat de IVD ons volkomen in de steek, 27  voor 

                                                
27 Dat is niet helemaal waar: ik vond hem onder 'bezoekrecht'. Maar wie zoekt daar nou? 
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'(niet)verzorgende ouder' hebben we een notaris-site op het web nodig. Ook affidamento 
congiunto gezamenlijk gezag heb ik niet in IVD kunnen vinden. Na uitgebreid speuren op het 
web concludeer ik dat een matrimonio concordatario het best als kerkelijk huwelijk met civiel 
effect kan worden weergegeven. Vertalers hebben niet altijd de tijd voor zoveel speurwerk. 
De alimentatie heeft een base di calcolo (betalingsgrondslag), die in beide delen ontbreekt. 
Voor geregistreerd partnerschap kies ik unione registrata; het resultaat is een coppia di fatto, een 
samenwonend stel (is hokken voor convivere niet wat achterhaald, IVD?). Hoe zit het met de 
famiglia di fatto? Een feitelijk gezin is een belastingterm en kan ook slaan op een 
samenwonende oma en kleinzoon. Vertalers van de pauselijke uitspraak van 16 juli 2003 
proberen "de facto" familie, maar de poging wijst al op een lexicale lacune in het 
Nederlands.  

De rapporti concordati in mijn tekst kunnen we omgangsregeling noemen, de alternanza 
dei week end een weekendregeling; possibilità di visita moeten we misschien omschrijven met het 
(klein)kind af en toe mogen zien. Laten we eerlijk zijn, NI heeft regolamento del diritto di visita. 
België heeft het bezoeksrecht, maar in Nederland gaan we uiterst creatief om met het 
woord omgang.  

Als van de separazione gezegd wordt dat ze consensuale is (in onderling overleg), dan moet 
er een mediatore familiale aan te pas komen. De advocaten die dat bij ons doen heten 
(echt)scheidingsbemiddelaar; daar is ook al een vereniging voor, zelfs internationaal, vanaf 
1989. Maar als het helemaal misgaat, kan de scheiding leiden tot het syndroom van 
alienazione genitoriale, dat ik na lang zoeken, via de Engelse term, teruggevonden heb als 
ouderverstoting (door, niet van de ouder, wel te verstaan).  

Een laatste probleempje vond ik binnen één lemma, namelijk de tegenstelling 
tussen impegno in impegno economico (financiële bijdrage) en impegno lavorativo (de 
arbeidsverplichtingen die de zorg voor het kind in de weg kunnen staan). Maar dat hoort 
tot de routine van de vertaler.  

Juridische taal is per definitie sterk in beweging, omdat het maken van wetten en 
regelingen nooit ophoudt. Het is dus te begrijpen dat het woordenboek al gauw wat 
achterloopt. Maar jammer is het wel. 

  
Wat doen we met partikels? Het Nederlandse toch   
 
Toen Galilei de rechtzaal verliet, waar zijn theorie van het zonnestelsel op bijbelse 
gronden was verworpen, moet hij in zijn baard gemompeld hebben 'Eppur si muove!' In de 
overlevering ligt het citaat vast en zelfs in vertaling is dat vaak zo: iedere Nederlander 
kent het als 'En toch draait ze/zij'. Het bevat een kernbetekenis van toch: een gedane 
bewering wordt betwijfeld en herbevestigd. Bewering 1: de aarde draait; bewering 2: de 
aarde draait niet; bewering 3: de eerste bewering is juist.28 Deze formulering geeft een 
taalonafhankelijk concept weer en het internationaal bekende citaat levert prachtig 
testmateriaal op om na te gaan hoe de verschillende talen dit concept weergeven: het 
Duits met doch, het Frans met pourtant, het Spaans met sin embargo, het Engels met yet of 
nevertheless, het Portugees met een keuze uit contudo, no entanto en todavia. De equivalenten 
komen van internet en betreffen uitsluitend het Galileicitaat; het is dus niet gezegd dat er 
buiten dit citaat geen andere equivalenten bestaan. En zelfs kunnen we ons afvragen of 
als Galilei Frans had gesproken het Franse pourtant geen andere vertaling had kunnen 
hebben: 'si muove lo stesso'? Even heb ik een visioen gehad van een aardbol die met een 

                                                
28 Deze drietrapsdefinitie heb ik ontleend aan Ad Fooien, 'Niederlàndisch toch und Deutsch doch: Gleich 
oder doch nicht ganz?', Linguistik online, 13.01.2003, http://www.linguistik-online.de/13_01/foolen.html, 
die toch met het Duitse doch vergelijkt. Het verschil in situatie is dat toch en doch ondanks de partiële 
verschillen als equivalente woorden beschouwd kunnen worden, terwijl een Italiaanse tegenhanger van toch 
ten enenmale ontbreekt. 
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verbeten trek om de mond om de zon heen draaide, maar die interpretatie was 
ongetwijfeld ingegeven door het standaardvoorbeeld l'ho fatto lo stesso 'Ik heb het toch 
gedaan'. Het probleem van de deelsynonymie is reëel.  

Neem bijvoorbeeld het zinnetje we hebben ons toch vermaakt. IVD vertaalt het 
uitstekend met ci siamo comunque divertiti. Maar Google geeft naast een reeks voorbeelden 
met dit zinnetje, minstens evenveel voorbeelden met ci siamo pure divertiti, ci siamo divertiti lo 
stesso, en zelfs enkele voorbeelden van het type (nonostante piovesse), ci siamo ugualmente 
divertiti. Conclusie: in deze betekenis heeft toch vier perfecte equivalenten: comunque, pure, lo 
stesso en ugualmente. IVD vermeldt comunque en lo stesso (met vier andere mogelijkheden die 
niet allemaal even overtuigend zijn)29 onder betekenis 1, pure onder betekenis 2 en 
onthoudt ons de vertaling ugualmente.  

Het probleem dat we hebben bij woordjes als toch is drieledig:  
1.  Welke deelbetekenissen van toch kunnen we herkennen, hoe herkennen we ze, hoe 
definiëren we ze en met welke voorbeelden laten ze zich het beste illustreren? (het 
semasiologische probleem van de betekenisstructuur van een woord).  
2.  Als we eenmaal enkele deelbetekenissen geïsoleerd en als taalonafhankelijk concept 
gedefinieerd hebben, welke equivalenten vinden we dan in de andere taal voor die 
concepten? (het onomasiologische probleem van de naamgeving van concepten). 
3.  Welke strategie of strategieën volgen we bij het geven van de equivalenten in het 
tweetalige woordenboek: selectie van de nuttigste equivalenten, indicaties van de 
definitie, contextinformatie, pakkende voorbeelden, en dergelijke, (het lexicografische 
probleem). Dit alles met klemmende beperkingen ten aanzien van de beschikbare 
plaatsruimte en de overzichtelijkheid.  

De keuze die IVD heeft gemaakt is afgeleid van de algemene werkwijze van Van 
Dale voor zijn woordenboeken, zoals die te vinden is in het eentalige woordenboek. Dit 
berust dan weer op de beschrijving in het WNT, die gebaseerd is op een semantische 
ordening van honderden verzamelde citaten. Wie een en ander nauwkeurig nagaat, 
ontdekt grote overeenkomsten, niet alleen in de indeling van het artikel, maar zelfs in de 
afzonderlijke citaten en voorbeeldzinnetjes. Deze semantische keuze sluit andere 
indelingsprincipes uit, hoewel die misschien herkenbaarder categorieën opleveren: het 
type zin waarin toch voorkomt, de plaats die het in de zin inneemt, de vraag of het al of 
niet beklemtoond is, vaste combinaties zoals toch niet, toch al, toch nog en toch wel, de 
gesprekssituatie, en de relatie met voorafgaande zinnen.  

Ik kan wegens plaatsgebrek hier niet uitvoerig op de informatie van het artikel toch 
van IN ingaan; bovendien volgt het de gangbare lexicografische praktijk en kunnen we 
niet eisen dat IVD het wiel opnieuw uitvindt. Toch30 moeten we vaststellen dat het een 
uitstekende scala aan mogelijkheden geeft voor wie beide talen goed kent, maar de 
beginnende vertaalstudent in de kou laat staan, om een complex van redenen:  
1.  Er worden teveel mogelijkheden gegeven: zes equivalenten voor betekenis 1, terwijl 
de identificatie van de betekenissen ook toch nog wel problematisch is.  
2.  De gegeven mogelijkheden zijn te beperkt: terwijl toch is het raar vertaald wordt met 
certo che però è strano, een mooie vondst die trouwens uitvoerig op internet te 
documenteren is, wordt niet gezegd dat comunque è strano, eppure è strano, è strano lo stesso en è 
ugualmente strano perfect aanvaardbare en gedocumenteerde alternatieven zijn, waarnaast 
de geboden vertaling een luxe voor gevorderden is.  
3.  Er is geen informatie over de volgorde, behalve datgene wat we als we slim zijn uit de 
voorbeelden kunnen peuren. Hoe weten we dat *È strano pure ongrammaticaal is en È lo 
                                                
29 Frequent is però ci siamo divertiti, marginaal zijn vertalingen met tuttavia en ciononostante, terwijl ma ci siamo 
divertiti eerder een vertaling van maar dan van toch geeft. 
30 Als we op dit woord de drietrapsraket van Fooien toepassen, wordt duidelijk dat bewering 1 is dat we 
eigenlijk het wiel wel willen uitvinden. 
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stesso strano op zijn minst weinig gelukkig? En zijn er geen gevallen waar de plaats van toch 
in de Nederlandse zin bepalend is voor de vertaling?31  
4.  De klemtoon komt niet aan bod, hoewel die bepalend kan zijn voor de vertaling. Het 
zijn toch maar dieren wordt zonder klemtoon op toch: sono solo animali (en daarom hoeven we 
er niet sentimenteel over te worden), en met klemtoon op toch: tanto sono solo animali (en 
dus kunnen we ze rustig afmaken).  
5.  Ondanks de rijkdom aan informatie ontbreken er toch nog (= sempre?) vertalingen. 
Raadpleging van de 21 zinnetjes onder toch in Brinkers Spreekwijzer32 levert ons op zijn 
minst mica op en een gebruik van se, dat we zouden kunnen toepassen in se sono solo 
animali!  
6.  Het woordenboek voorziet niet in het systematisch weglaten van het woord in de 
vertaling. Zie opnieuw se sono animali. En van het liedje dat in het Nederlands begint met 
Waar zijn alle bloemen toch? heb ik twee Italiaanse versies gevonden, de ene is Dove sono finiti 
i fiori (Riccardo Venturi) en de andere Dove mai saranno finiti i fiori (Nives e Tato Queirolo). 
Het woordenboek beschikt niet over een standaardteken voor weglating en dat is toch 
wel raar. Systematisch onderzoek naar dit aspect kan gedaan worden met behulp van 
vertaalanalyses: hoeveel en welke toch's zijn er toegevoegd in de vertalingen uit het 
Italiaans?  
7.  En tenslotte - de praktijk is rijker dan iedere theorie - zijn er gevallen waar toch dubbel 
vertaald kan worden. Zie de vertaling van toch wel als tanto en lo stesso in het zinnetje: nella 
fase di parcheggio, un consiglio, è quello di usare solo il freno per effettuare i piccoli spostamenti, tanto la 
macchina si muove lo stesso 'als het om parkeren gaat (heb ik) een goede raad: gebruik bij 
verplaatsingen op korte afstand alleen maar de rem; de auto komt toch wel vooruit'. Het 
voorbeeld heb ik uiteraard gevonden op mijn speurtocht naar Galilei. Hier laat ik mijn rol 
van woordenboekbespreker even  vallen en vraag ik me af: moeten we als Italianisten niet 
eens serieus de partikelstudie ter hand nemen?  

 
Een proeve van vertaling: de paus i s  goed in vorm   
 
Wat je aan een woordenboek hebt merk je pas in het gebruik. Als testvoorbeeld heb ik 
daarom een vlotte Nederlandse tekst gekozen, deze vertaald en een paar collega's 
gevraagd een vertaling te leveren zonder gebruik van IVD; vervolgens heb ik een aantal 
studenten dezelfde tekst voorgelegd met gebruik van IVD. De bedoeling van deze 
exercitie was na te gaan waar de studenten fouten maken omdat ze IVD gebruikt hebben. 
Ik laat nu eerst de tekst volgen, een column van Jan Mulder uit de Volkskrant van 16 
oktober 2003 over de paus, en daarna een vertaling waarin ik dankbaar gebruik heb 
gemaakt van enkele goede vondsten van mijn collega's. De tekst was speciaal gekozen 
omdat het onderwerp ook in Italië vertrouwd is, al zal het verhaal dat Johannes Paulus in 
Nederland voortdurend op tong getrakteerd werd aldaar minder bekend zijn. Ik geef 
eerst de Nederlandse tekst, dan mijn Italiaanse vertaling en als toegift bij deze versie van 
mijn artikel ook de Franse vertaling die ik gefabriceerd heb voor de Franse versie. 
 
 
 
 
 

                                                
31 Het Galileicitaat krijgt in het Duits ook een onverwachte volgorde: und sie bewegt sich doch! In het 
Nederlands lijkt me die volgorde niet erg acceptabel. 
32 Jacques H. Brinker, met medewerking van M. Silvani, Prisma Spreekwijzer Italiaans, Utrecht 1996 (2e druk), 
pp. 309-311. 
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Goed in vorm  
Teletekst, pagina 121, woensdagmiddag:  
 
'Paus vrij fit bij jubileumviering. Voor tienduizenden mensen op het St. Pietersplein heeft 
de paus een audiëntie gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarig pontificaat. Hij leek 
redelijk goed in vorm.'  
Vrij fit, goed in vorm: wat moet je je daarbij voorstellen?  
Zijn dag begint om vijf uur met een paar rondjes om de kerk. Daarna gaan er een paar 
borden spaghetti en een Vaticaansalade met uitgebakken spek in. Nog voordat hij het 
dessert van oude kastanjepuree aanvalt, schalt zijn ochtendbevel door de gewelven: 'De 
pij. Welke kleur? Kan me geen flikker schelen. Een gewaad!' Zwemmen.  
De verzorger rijdt de pausmobiel naar het bad. Na duizend meter rug veert de kerkvader 
verbluffend hoog op uit het water (de topvorm komt eraan) en eist een motor. Hij wil op 
een Suzuki 750 cc naar het werk. De onderdanen vliegen de stad in om de motor te 
kopen en de paus zegt handenwrijvend tegen een kardinaal: 'Wat gaan we vandaag eens 
doen, Rob?'  
'Hoezo, doen, heiligheid?'  
'Niet twee, maar drie wonderen verrichten, bijvoorbeeld. Aan de slag!'                
Al gauw is ook daar de aardigheid vanaf. Dat komt door zijn uitstekende conditie: de 
adrenaline dwingt hem tot meer actie, dus meer voedingssupplementen. 
 'Wat staat er op het middagmenu, Zwitser? Stoofklei met geslacht Pools vee? Hm. 
Wanneer gaan we weer eens naar Nederland? Ik heb zin in tong. Bel Simon op! 
'Simonis, heer.'                                        
'Zeg ik, Simonis.'                                     
Hij springt op zijn motor en scheurt in recordtijd naar Utrecht. Cheerio. Op de volgende 
vijfentwintig jaar, Johannes Paulus.                                                               
Jan Mulder, Volkskrant, 16.10.03  
 
In discrete condizioni  
Televideo, pagina 121, mercoledì pomeriggio.  
 
'Papa in forma durante la celebrazione del giubileo. Davanti a diecine di migliaia di 
persone riunitesi in piazza San Pietro il papa ha tenuto udienza all'occasione dei 
venticinque anni del suo pontificato. Sembrava abbastanza in forma.'  
In discrete condizioni, in forma: che cosa vuol dire? La sua giornata comincia alle cinque 
con alcuni giri intorno alla chiesa. Poi manda giù un paio di pastasciutte e un'insalata alla 
vaticana con pancetta rosolata. Ancor prima che si butti sulla torta di castagnaccio 
rafferma, il suo ordine mattutino risuona tra le volte: 'La tonaca. Di che colore? Non me 
ne importa un cavolo. Una veste qualsiasi!' In piscina.  
L'infermiere guida la papamobile alla piscina. Dopo mille metri dorso il Santo Padre si 
catapulta dall'acqua a miracolose altezze (sta tornando in piena forma) e ordina una 
motocicletta. Vuole andare al lavoro su una Suzuki 750. I sudditi si precipitano in città e 
fregandosi le mani il papa dice ad uno dei cardinali: 'Cosa proponi di fare oggi, Robè'?'  
'In che senso, fare, santità?'  
'Per esempio, fare miracoli, non due ma tre. Suvvia, al lavoro!'  
Ben presto anche questo comincia ad annoiarlo. Tutto colpa della sua eccellente 
condizione: l'adrenalina lo spinge a intraprendere più attività; quindi ci vogliono altri 
supplementi alimentari. 
'Cosa c'è per pranzo, svizzero? Frattaglie della Polonia, bollite nell'argilla? Eh no. Embè, 
quando faremo un'altra gita in Olanda? Ho voglia di sogliola. Telefona a Simone!'  
'Simonis, monsignore.'  



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2013.  

 13 

'Sì, come dicevo, Simonis.'  
Salta sulla moto, scatta via e raggiunge Utrecht a tempo di record. Salute e cincin. Ai 
prossimi venticinque anni, Giovanni Paolo.  
Jan Mulder, Volkskrant, 16.10.03       
 
En bonne forme 
Télétexte, page 121, mercredi après-midi. 
 
'Pape en forme pendant la célébration du jubilée. Devant des dizaines de milliers de 
personnes réunies à la place Saint-Pierre le pape a tenu audience à l'occasion de la vingt-
cinquième année de son pontificat. Il semblait plutôt en forme.' 
En bonne forme: qu'est-ce que cela veut dire? 
Sa journée commence à cinq heures avec quelques tours autour de l'église. Ensuite il 
gobe une assiette de spaghetti et une salade à la vaticane avec du lard rissolé. Avant 
même qu'il se rue sur le dessert de vieux marrons rassis, son ordre matineux retentit sous 
les voûtes: 'La tunique. Quelle couleur? Je m'en fiche du tout. Un habit quelconque!'  A la 
nage. 
L'infirmier dirige la papamobile vers la piscine. Après mille mètres sur le dos le Saint Père 
saute hors de l'eau à une hauteur surprenante (il se met à exhiber sa superforme) et il 
requiert une moto. Il veut aller au boulot sur une Suzuki 750 cc. Ses sujets se précipitent 
en ville pour acheter la moto et, en se frottant les mains, le pape dit à un cardinal: 
'Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Robby? 
'Comment, faire, votre sainteté? 
'Par exemple, faire trois miracles au lieu de deux. Allez, au boulot!' 
Bien vite il perd son intérêt à cette activité. Cela vient de son excellente condition. 
L'adrénaline l'incite à faire plus d'activité, ce qui requiert plus de suppléments de 
nourriture. 
'Qu'y a-t-il au menu pour le déjeuner, suisse? Des abats polonais cuits dans l'argile? Mais 
non. Quand ferons-nous un autre voyage aux Pays-Bas? J'ai envie de manger de la sole. 
Téléphonez Simon!' 
'Simonis, monseigneur'. 
'C'est ce que je disais, Simonis'. 
Il saute sur sa moto et en temps de record il roule plein gaz à Utrecht. Salut. Aux 
prochaines vingt-cinq années, Jean-Paul. 
 
Het eerste vertaalprobleem is dat fit en in vorm vanwege de afwisseling verschillend 
vertaald moeten worden en dat een van beide equivalenten de sportwereld moet 
oproepen, want die levert de metafoor op die het stukje draagt. We vinden inderdaad fit 
= in forma en goed in vorm = in buone condizioni. Van internet leren we dat in discrete condizioni 
als standaard-uitdrukking voor de toestand van de paus wordt gebruikt.  

De verzorger is onvertaalbaar. De monseigneur die de paus begeleidt is een infermiere, 
de sportverzorgers zijn massaggiatori. Maar wat in ieder geval niet kan, is custode, de enige 
vertaling die IVD geeft en die uit de juridische sfeer stamt. Om in de sport te blijven, voor 
1000 meter rug vinden we dorso onder rugslag, maar dat er geen voorzetsel nodig is blijft ons 
onthouden; het staat ook niet in IN, waar overigens de vertaling rug voor de sportterm 
ook ontbreekt.  

Het pausmobiel staat in NI, niet in IN. Het wordt (onver(anderlijk)) genoemd, wat 
niet waar kan zijn; inderdaad vermeldt een website over het Vaticaan il Padiglione delle 
Carrozze (dove sono conservate anche le "papamobili" ...), waar een duidelijke meervoudsvorm 
wordt gebruikt. Omdat het geslacht van de Italiaanse woorden alleen in IN staat blijven 
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we met de vraag zitten of het il of la papamobile is [Het correcte antwoord is: allebei, met 
een voorkeur voor la].  

Schallen wordt vertaald met squillare, met trompetten als voorbeeld. Het zou me 
echter verbazen als de paus trompetterde. Uitgebakken spek wordt door enkele studenten 
onhandig vertaald met pancetta sciolta friggendo; maar dat is wel de suggestie die ze aan IVD 
ontlenen.  

Het verschil tussen mattutino en mattiniero wordt niet echt goed aangegeven in NI; je 
moet het afleiden uit de vertalingen van respectievelijk ochtendgymnastiek en ochtendmens. 
Vandaar dat dit vaak mis ging. Voor de aardigheid is eraf vinden we uitsluitend oplossingen 
met divertire 'vermaken', die hier niet echt passen.  

Dat de stoofklei ontbreekt, is logisch; dat lijkt eerder op een grapje van de auteur, 
waarvoor we willekeurig welk smerig gerecht kunnen kiezen. Maar voedingssupplementen 
zouden we moeten kunnen vinden.  

En tenslotte is in deze tekst Cheerio niet het equivalent van ciao of addio.  
Conclusie: de vertaler moet steeds beide delen raadplegen en creatief blijven. En als 

het te technisch wordt kan IVD ons in de steek laten. 
  

Conclusie 
 
 'Bartje kan beter' placht de schooljuffrouw te zeggen in de tijd van Dentici. Zij bedoelde 
daar dan mee dat hij niet hoefde blijven zitten, maar toch iets meer aan zijn huiswerk 
moest doen, in plaats van met zijn schapendoes de grote, stille heide op te gaan. Uit de 
sonderingen die ik hier heb uitgevoerd blijkt dat IVD 'beter zou kunnen', maar dan 
misschien juist wat meer onder de mensen zou moeten komen.  

Dit wil niet zeggen dat het een slecht woordenboek is geworden; het tegendeel is 
waar. Wel zullen vertalers waakzaam moeten blijven, speciaal bij het recente taalgebruik: 
gelukkig hebben we nu het internet, dat in veel gevallen, juist met behulp van de hints die 
dit woordenboek geeft, goede vondsten kan opleveren.33  

Een zwakke kant van het woordenboek is dat het vaktalige onderdeel niet door 
vakmensen maar door generalisten is verzorgd. Als gevolg daarvan is het waarschijnlijk 
goed bruikbaar op het niveau van de vaktaalelementen in de algemene taal, maar zullen 
specialisten zich met aanvullend materiaal moeten redden. Dat brengt mij meteen op wat 
er nu moet gebeuren. In de eerste plaats zal de kennisachterstand moeten worden 
ingehaald en ik denk dat dit het beste kan gebeuren door kleine overzichtelijke projecten. 
Als ik in twee dagen een belangrijke uitbreiding van de termen kan vinden op een klein 
juridisch gebied, dan moet het voor een klein team, bestaande uit een jurist en een 
Italianist, best mogelijk zijn om - bijvoorbeeld in een afstudeerproject - grotere sectoren 
van het juridische taalgebruik systematisch aan de orde te stellen. Zoiets hoeft geen 
pretentie van volledigheid te hebben, maar het belangrijkste is dat er een middel 
gevonden wordt om zulke bevindingen publiek te maken. In de tweede plaats zou er toch 
geprobeerd moeten worden om vertaalproblematiek regelmatig aan de orde te stellen. 
Opname van Italiaans in De Talen is ook altijd afgeketst op afwezigheid van vrijwilligers, 
en nu de onderwijsdruk op de medewerkers alleen maar groter wordt zal het niet 
gemakkelijk worden om mensen te vinden, maar ergens moeten we uit de impasse 
geraken.34 In de derde plaats zou er meer aandacht aan lexicale problemen gewijd moeten 

                                                
33 Ondanks de interesse van het IVD-team voor electronische ontwikkelingen is het duidelijk dat er nog 
onvoldoende gebruik is gemaakt van de hulp die het internet kan bieden om de vereiste alwetendheid te 
bereiken. 
34 Weinig passages in dit stuk zijn zo snel gedateerd geraakt als deze, nu we een tijdperk bereikt hebben, 
waarin van overheidswege – met medewerking van de Universiteitsbesturen – een totale afbraak van de 
universitaire vreemde-talenstudie dreigt. 
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worden, al was het maar in de vorm van geregelde congressen of 'convegni'. En tenslotte 
houdt het Nederlandse taalgebied niet bij Roosendaal op.  

Dit is een oproep aan de komende generatie van Italianisten, een wat onverwacht 
slot van een bespreking van de IVD. Maar dit was ook geen recensie. Of toch? 

  
 


