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beknopte biografie van Marten Toonder

1912: geboren in Rotterdam in een Gronings gezin 

Marten Toonder is van jongs af aan al een verhalenverteller met een grote fantasie

Zijn vader is kapitein op de grote vaart, en brengt Amerikaanse stripverhalen mee

1931: Toonder vergezelt zijn vader naar Uruguay en Argentinië en maakte kennis met Jim 
Davis, een Amerikaanse striptekenaar.

1941 – 1986: de 177 verhalen van Tom Poes en Olivier B. Bommel verschijnen als dagstrip in 
verschillende Nederlandse kranten

1965: Marten Toonder emigreert met zijn gezin naar Ierland

1967: De Bommelverhalen verschijnen in boekvorm (pockets met meerdere verhalen)

2000: terugkeer van Toonder naar Nederland 

2005: Toonder overlijdt in het Rosa Spier Huis in Laren



De eerste aflevering van Tom Poes in de krant:



Verschillende lagen:

Avonturen (kinderverhalen)

Sprookjeselementen / Keltische mythologie / Tolkien

Maatschappelijk engagement / Visionaire blik

Oosterse filosofie (yin yang)

Psychologie van Jung (archetypes, persona vs schaduw)



Relevante maatschappelijke thema's

drugsproblematiek: De dropslaven (1959), De hupbloemerij (1968), De wadem (1979)

wetenschappelijke manipulatie van planten: De toornviolen (1960)

duurzame energiewinning vs. niet-duurzame energiewinning: De bovenbazen (1963)

milieuproblematiek: De bovenbazen (1963), De ombrenger (1971), De zelfkant (1983)

de economische en politieke macht van het grote bedrijfsleven: De bovenbazen (1963)

pulptelevisie als vermaak voor het volk: De liefdadiger (1964)

de rol van de media bij de opkomst van populistische politici: De grote barribal (1965)

een nieuwe munteenheid wordt een hype: De pasmunt (1965)

het nut en de gevaren van kennis in de vorm van 'big data': De weetmuts (1975)

vluchtelingenproblematiek: De andere wereld (1979)

wapenwedloop tussen oost en west: De spalt (1983)



Toonders taalgebruik

Archaïsmen zwerk, laar (in laarboom en laardrup)

Combinaties aaskauw, pofgakker

Leenvertalingen   denkraam, breinpluk

Neologismen bovenbaas, min kukel > minkukel

Samentrekkingen bergbouter, flevelhuisje

Streektalen proeksel, prijkel, wadem

Verhaspelingen oniveren, bavia



minkukel

ʻGeen plus,ʼ verklaarde hij, na een ogenblik aandachtig geluisterd te hebben. 

ʻEen min kukel. Dank u!ʼ

Bron: Het kukel (1963) 



Enige voorbeelden

'Rust moet ik hebben,' mompelde Hocus Pas. 'Volslagen rust. Geen sukkels en rampels, die 
mij de kunst afkijken. Geen bergbouters, die mijn kostelijke wadem gebruiken...'

Bron: De wadem (1980)



Tom Poes staarde hem met groeiende ongerustheid na – en daardoor 
had hij niet in de gaten, dat er achter hem een knoest werd geopend 
in de verknarde boom, die daar stond.

'De kolle wijzel vindt het hier mooi,' mompelde een stem verbaasd.

Bron: De krookfilm (1973)



'Een noelie,' prevelde hij.....   En dit is een kampernoelie zo te zien.

Bron: Het volledig maken (1981)



Een bekend woord van Toonder is denkraam

Waarschijnlijk heeft hij dat uit het Engels 
ontleend en er toen zijn eigen draai aan gegeven:

frame of mind = gemoedsgesteldheid

mindset = manier van denken

mind’s eye = verbeelding



Maanlicht op het laar



Vertaalwerk bij Bommelverhalen:

overleg met de auteur en met taalgebruikers over:

1. Inhoudelijke aspecten

2. Taalkundige aspecten:

idiomatisch taalgebruik

culturele context

gevoelswaarde





Visuele weergave van het vertaalproces:

brontaal→→→→→→→ vertaling →→→→→→→ doeltaal

NL vertaler / Bommelkenner  +  vertaler/sprekers doeltaal  



Vertalingen van het verhaal De bovenbazen:



Bron: Toonder vertaald, uitg. Personalia, 2017



Bron: Die Überdirektoren, vert.: Jacqueline Crevoisier, 1989



Idiomatisch taalgebruik

Uit de beginpagina van De bovenbazen:

… voor dat soort is het leven eigenlijk een pretje.
… für diese Spezies Mensch könnte das Leben ein Spass sein.
… para esta gente, la vida es, en el fondo, una fiesta.
… foar sokken is it feitliks alle dagen rys mei resinen.



Gevoelswaarde

origineel:   “Ollie, jongen,” zei mijn goede vader altijd...

Fries:        “Olly jong,” sei ús heit silger altiten...

Spaans: «Oli, hijo mío» solía decir mi padre, que en paz descanse



merkwaardig taalgebruik

Heer Bommel en Professor Prlwytzkofski 

De prof is een wereldvreemde geleerde, die een mengsel van Duits 
en Nederlands spreekt, met soms wat Slavisch erdoorheen



vertaling: James Brockway vertaling: Jacqueline 
Crevoisier
titel: The Flatteners titel: Plattwalzer, 
Personalia verlag, 2014
bron: Bzzlletin 153, 1988

Het platmaken (1969)



https://uitgeverijpersonalia.nl/jacqueline-crevoisier-wint-vertaalprijs/

Uitverkocht maar nog verkrijgbaar via bol.com

https://uitgeverijpersonalia.nl/jacqueline-crevoisier-wint-vertaalprijs/


De ombrenger / Le dégénerateur

'Een ogenblikje, mijne heerschappen. Ik moet u ja zovoort spreken!
Er wordt onverantwoordelijkerwijze met de atmosferische lucht heromgeknoespeld.'

'Un inztant, Mezzieurs. Che tois fous parler zur le champ.
'On caspille d'eine fazon irresponzable l'air de l'atmosvaire!

De ombrenger (1971)
Vertaling: A. Dwilani
bron: Bzzlletin 153, 1988



Professor Prlwytzkofski

'Der goede dag, her Boml,' sprak deze. 'Dit is een schoon moment.
Ziet hier! Ik breng u het eerste gram solium. Ene enorme kapitaal 
en een gans groter kracht, tesamengebald in een kleines doosjen!

Wonderbaar, niet?'

Bron: De bovenbazen, 1963



Professor Prlwytzkofski

Bron: Toonder vertaald, 2017





Creativitieit met stijlregisters

'… I am felicitous, since during the course of the penultimate solar sojourn, I terminated my uninterrupted
categorization of the vocabulary of our post-Norman tongue.'

[bron: Blackadder, The whole damn dynasty, 1999]

= I am happy, because yesterday I finished editing my dictionary of the English language

Bron: Toonder vertaald, 2017



De prof in het Engels:

Bron: Toonder vertaald (2017)



Merkwaardig taalgebruik – vervolg

Tom Poes en Kwetal

Kwetal is een natuurgeest met het uiterlijk van een boskabouter,         
die in een grote, holle eik woont in het Donkere Bomenbos

Bron: De hupbloemerij (1968)    



Kwetals futvoeder

“Zolang het slangetje in de grond steekt, trekt er zapl in de gnom.
Dat gaat altijd maar door, zolang de aarde draait.”

Bron: De bovenbazen (1963)



Bron: Toonder Vertaald (2017)



Toondertaal : fut en zapl

woordenboek: fut → energía, fuerza, empuje
↓

context: fut = levenskracht → fuerza vital, vitalidad 
↓

vertaling: savia = plantensap, levenskracht
(Engels: sapless = futloos)

Kwetals synoniem: zapl = sapje, fijn sap > BINGO!

origineel : fut > (zap) > zapl
vertaling : savia > (saiba) > saibiña 



Kwetal, de breinbaas

(Passage uit De antiloog :)

Kwetal = ik weet 't al !
Fries : Kwittal
Duits : Weissschon
Spaans : Loseya
Engels : Gottit, Knownow

Frans : Saitout/Sétou

Bron: Toonder vertaald, 2017



vertalen van een neologisme:

Bommel: 'Die meneer is ge-gegrepen. Door de wilde wingerd, bedoel ik.' …

Abbas: 'Het zijn de wringerds.' …. 'Ze nemen je gevangen.'

Bron: De andere wereld (1979)



de wilde wingerd = la parra brava

wringerd : parra = wijnstok, wingerd

garra = klauw, greep

wringerd > parra + garra = parragarra

de wringerd la parragarra

'Ze nemen je gevangen' =     'La parra te agarra'



Komische verhaspelingen

'Tolleween!' mompelde commissaris Bas onder de indruk...
'Tolueen en hexachloor,' verduidelijkte professor Prlwytzkofski....

Bulle Bas: 'Heksengloor is niet zo best...'

Bron: Het volledig maken (1981)



Komische verhaspelingen:

Naam van chemische stof verhaspeld door commissaris Bulle Bas in het verhaal 
De Zelfkant (1983):

hexachloor > heksengloor

Voor de vertaling een andere chemische stof gezocht met 
een vergelijkbaar verhaspelingseffect:

bromuros de amonio > brumas del demonio



Voor meer info, zie www.taalmuziek.nl

te bestellen via:

www.uitgeverijpersonalia.nl

www.bol.com

http://www.taalmuziek.nl/
http://www.uitgeverijpersonalia.nl/
http://www.bol.com/

