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Deze handleiding bevat instructies voor het vertalen van songteksten.
Aan het eind van deze handleiding vind je een lijst met titels van liedjes, voorzien van een korte omschrijving
van de inhoud.
Van de songtekst moet een Nederlandse vertaling worden gemaakt.
In het eerste hoofdstuk vind je een algemene aanpak, met tips voor vertalen.
Het tweede hoofdstuk bevat analyseopdrachten in de vorm van een stappenplan, ter voorbereiding op het vertalen.
Het hoofdstuk ‘Aan de slag’ bevat concrete vertaalopdrachten.
Bij elke songtekst kom je bij het vertalen problemen tegen die te maken hebben met vorm en inhoud.
De lesbrief is gericht op deze twee aspecten:
1

Het zijn songteksten; die moet je dus kunnen zingen! Maak er daarom een goedlopende vertaling van.
Waar het origineel rijmt, moet de vertaling ook rijmen.

2

Elk liedje gaat ergens over en vertelt meestal een verhaal. Je vertaling moet dan ook een verhaal vertellen.
Natuurlijk moeten zinnen en woorden van de originele tekst en de vertaling op elkaar aansluiten,
maar het is belangrijker dat je het verhaal vertelt dan dat je de woorden letterlijk vertaalt.

Gouden vertaaltips
Zes gouden vertaaltips van Erik Bindervoet & Robbert-Jan Henkes (de vertalers van onder meer alle songteksten
van The Beatles en Bob Dylan).
Tip 1 Je vertaalt een liedje dat gezongen wordt op een melodie die al bestaat. Zing daarom altijd mee met je vertaling.

Alleen dan merk je of je vertaling in het liedje past. Je mag natuurlijk wel eens smokkelen, afhankelijk van het lied
en/of de artiest, maar het mooiste is als je vertaling meeloopt met het origineel.
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Tip 2

Waar moet je beginnen met vertalen? Als je een regel of titel maar lang genoeg in je hoofd laat rondgaan, schiet de
vertaling je vaak plotseling te binnen. En als je die vertaalde regel of titel eenmaal hebt, kun je op basis daarvan
verder bouwen aan je vertaling. Gewoon zomaar beginnen is veel moeilijker, of je moet het willen houden bij een
Mama-Appelsap*-achtige vertaling, alleen gebaseerd op klank, hoewel dat ook tot mooie resultaten kan leiden.
* Het programma ‘Timur Open Radio’ op radio 3FM heeft een item over Mama Appelsap – ‘verkeerd
verstane’ songteksten – kijk dus eens op http://timur.bnn.nl/.

•

Verkeerd verstane songteksten worden ook wel ‘mondegreen’ genoemd. De ‘mondegreen’ dankt zijn
naam aan een strofe uit het Schotse gedicht ‘The Bonny Earl of Murray’. De eerste strofe van dit
gedicht eindigt met de tekst ‘They have slain the Earl of Murray / and they laid him on the green’. Als
kind verstond de Amerikaanse schrijfster Sylvia Wright dit als ‘They have slain the Earl of Murray /
and the Lady Mondegreen’. In 1954 vernoemde zij het verschijnsel van ‘verkeerd verstaan’ naar de
naam van deze niet-bestaande dame.

Tip 3

Durf fouten te maken. Het gaat erom dat je niet al te voorzichtig moet zijn. Bedenk dat je altijd de muziek hebt die
het gevoel van de woorden steunt. Soms is een liedtekst banaler en normaler dan je altijd dacht toen je hem in de
oorspronkelijke taal hoorde. Óf juist vreemder. Liedjes hebben vaak woorden of zinnen die niet kloppen. Als je
vertaalt, kun je je best vreemde dingen permitteren.

Tip 4

Verlies niet uit het oog wat het liedje bijzonder maakt. Zoek uit waarom de woorden er staan zoals ze er staan.
Ga op zoek naar de kern.

Tip 5

Leef je in. Wat gebeurt er in het liedje? Wat wordt er gezegd en waarom? Waar gaat het eigenlijk over? Vraag je dit
af: wat zou ik zeggen als mij zoiets overkwam? Als je dat bedacht hebt, kun je meer kanten op met je vertaling.

Tip 6

Parafraseer. Vertel het verhaal na in je eigen woorden. Je hoeft niet meteen te proberen letterlijk te vertalen. Als je
weet wat er staat en je kunt het op verschillende manieren anders zeggen, heb je vanzelf een ruimere woordkeus.

Nog
een
tip

Er zijn verschillende vertaalhulpmiddelen, maak er gebruik van!
•
•
•
•
•

gebruik een online synoniemenwoordenboek zoals synoniemen.net
gebruik een woordenboek
gebruik een internetwoordenboek
probeer vertaalprogramma’s zoals translate.google.nl en www.bing.com/translator
gebruik een rijmwoordenboek (maar alleen als je het echt niet meer weet)

Vertaalhulpmiddelen zijn dus niet verboden. Maar gebruik naast woordenboeken ook altijd je eigen verstand, en
vooral: je eigen creativiteit en originaliteit! Want je kunt haast altijd kiezen uit verschillende rijmwoorden,
synoniemen en zinsconstructies.
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Songtekstanalyse

Stap 1. Print de originele songtekst uit. Let op: er zijn vaak onvolledige (of onjuiste) songteksten op internet te vinden.

Gebruik de juiste tekst. Nummer alle regels, dat biedt straks houvast.
Stap 2.

Bekijk de clip op Youtube, luister aandachtig en zing hardop mee met het origineel. Er zijn soms ook karaokeversies in omloop – gebruik deze later voor het testen van je vertaling.

Stap 3.

Parafraseer de tekst. Vertel in je eigen woorden waar de songtekst over gaat, regel voor regel, zin voor zin. Je mag
in je omschrijving zoveel zinnen, woorden en lettergrepen gebruiken als je maar wilt.

Stap 4.

Zoek het ritme van de tekst. Hoeveel lettergrepen heeft elke regel? Welke lettergrepen zijn beklemtoond?
Onderstreep die. Daar moet ook in de vertaling de nadruk komen te liggen. Tel de lettergrepen van elke regel en zet
het aantal achter de regel. Het Duitse woord ‘Frühstück’ en het Nederlandse ‘ontbijt’ hebben dezelfde betekenis en
hetzelfde aantal lettergrepen, maar hebben een andere klemtoon.

Stap 5. Waar rijmt de tekst? Er zijn verschillende soorten rijm: eindrijm, beginrijm, alliteratie, tussenrijm, klankrijm en

bijna-rijm. Kun een voorbeeld geven van eindrijm? Zoek ook voorbeelden van beginrijm, alliteratie, tussenrijm,
klankrijm, bijna-rijm. En geef alle soorten rijm in het refrein met een eigen kleurtje aan.
Stap 6. Welke culturele (taal)verschillen kom je tegen? Wat doe je met woorden die gebruikt worden voor verschijnselen en

begrippen die specifiek zijn voor de Engelse, Franse of Duitse cultuur en die in het Nederlands geen of slechts een
gedeeltelijke equivalent kennen, of andersom? Hoe zou je in het Frans hagelslag vertalen? Of in het Engels
Sinterklaas? En hoe vertaal je in het Nederlands Number Ten (als aanduiding voor Downing Street 10, het adres van
de ambtswoning van de Britse Premier)?Je kunt de Engelse, Franse of Duitse woorden overnemen en ervoor zorgen
dat de betekenis uit de rest van de zin duidelijk wordt. Je kunt het ook vervangen door een begrip uit het Nederlands dat misschien niet precies hetzelfde betekent, maar dat de betekenis of strekking ervan wel benadert: het
Torentje.

Aan de slag
Een vertaling begint niet bij het eerste woord, en dan van woord tot woord van begin tot eind. Voor een songtekst
kun je – nadat je de gouden vertaaltips hierboven hebt gelezen en de songtekst hebt geanalyseerd met behulp van
het stappenplan – het best bij het refrein beginnen. Want meestal bevat het refrein de ‘belangrijkste’ zinnen, het
verhaal of de strekking in een notendop.
Waarschuwing:
Op internet zijn heel veel slechte kant-en-klaar-vertalingen van songteksten te vinden.
Het heeft geen zin om zo’n internetvertaling te kopiëren en als vertaling in te leveren.
Het is wél leuk (en leerzaam) om zo’n internetvertaling te bekijken en van commentaar te voorzien.
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Opdracht 1.
Vertaal het refrein regel voor regel met Google Translate
Wat vind je van het resultaat? Verzin oplossingen voor de fouten die je ziet.
Noteer de goed vertaalde woorden of zinsdelen - misschien kun je deze straks gebruiken.

Opdracht 2.
Wat zijn de belangrijkste woorden in het refrein?
Vertaal de belangrijkste woorden op verschillende manieren. Gebruik hiervoor eerst
een woordenboek en daarna een synoniemenwoordenboek. Komt de titel van het liedje
in het refrein voor? Let ook op het aantal lettergrepen van de belangrijkste woorden
– probeer een vertaling te vinden met net zoveel lettergrepen.
Tip

Schrijf alles op wat je bedenkt. Alles kan bruikbaar zijn, en als je het niet opschrijft,
vergeet je het misschien. Zelfs als je denkt dat een idee géén goed idee is, schrijf het
toch op! De beste vertalingen zitten vol goede vondsten die meteen zijn opgeschreven
toen ze bedacht werden. Hoe meer je opschrijft, hoe beter je vertaling straks wordt.

Opdracht 3.
Vertaal het refrein, regel voor regel
Vertaal nu het refrein, met behulp van alle tips en hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Zing je refrein hardop, dan
kun je (laten) horen of het loopt. Dit is nog maar het begin van je vertaling – naast het refrein zijn er ook nog
coupletten.

Opdracht 4.
Vertaal de coupletten, regel voor regel
Ieder couplet vertelt een deel van het verhaal. Schrijf op waar het eerste couplet over gaat. Hoe sluit dit couplet aan
op het verhaal van het refrein (jouw refrein)? Bekijk de structuur van de coupletten (rijm en ritme). Let ook op
herhalingen – soms komt een woord verderop in het liedje terug, en soms worden zinnen of delen van zinnen
herhaald. Zorg ervoor dat zo’n herhaling ook in je vertaling zit.
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4.a. Lijst van concrete liedjes

Concrete liedjes vertellen een echt verhaal, waarin iets gebeurt of gebeurd is.
De vertaling van zo’n liedje moet dit verhaal ook vertellen.
Hier een lijst van concrete liedjes met een korte karakterisering:

Engelse liedjes
• ‘The Lazy Song’ – Bruno Mars
Beschrijving van wat Bruno doet als hij een dag helemaal nergens zin in heeft.
http://www.youtube.com/watch?v=fLexgOxsZu0

• ‘Last Friday Night’ – Katy Perry
Meisje vertelt wat er de vorige avond tijdens het feesten allemaal is gebeurd.
http://www.youtube.com/watch?v=KlyXNRrsk4A
• ‘A Bad Dream’ – Keane
Beschrijving van een nachtmerrie.
http://www.youtube.com/watch?v=WbLoYVnh4sY
•

•

‘House Of The Rising Sun’ – The Animals
Over een bordeel in New Orleans (en dat je daar niet naartoe moet!)
https://www.youtube.com/watch?v=MgTSfJEf_jM
‘Foundations’ – Kate Nash
Meisje ergert zich ziek aan haar vriend, en terecht.
http://www.youtube.com/watch?v=OG9fW2ZEsSE

Franse liedjes
• ‘Le métèque’ - George Moustaki
Over een onweerstaanbaar iemand in de ik-vorm.
http://www.youtube.com/watch?v=MV8fGf-N06A
• ‘Les bourgois’ - Jacques Brel
Over mensen aan wie je een hekel hebt.
http://www.youtube.com/watch?v=dCHi5apc1lQ
• ‘Je suis venue te dire que je m’en vais’ - Jo LeMaire & Flouze
Over het uitmaken.
http://www.youtube.com/watch?v=C9_GpNM_SyQ
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•

•

‘Paris s’éveille’ - Jacques Dutronc
Parijs wordt wakker om vijf uur ’s ochtends.
http://www.youtube.com/watch?v=7whXkifG_ms
‘Milord’ - Edith Piaf
Een straatmadeliefje zingt een heerschap toe zich helemaal te laten gaan.
http://www.youtube.com/watch?v=bGoM7hqWU0Y

Duitse liedjes
•

•

•

‘Autobahn’ - Kraftwerk
Heel korte tekst over een heel lange autorit over de eindeloze autobaan.
http://www.youtube.com/watch?v=iukUMRlaBBE
‘Skandal im Sperrbezirk’ - Spider Murphy Gang
In München moet het bordeel dicht en een schandaal is geboren...
http://www.youtube.com/watch?v=CGzNoiB1cG4 (tekst en muziek)
‘Unbeschreiblich Weiblich’ - Nina Hagen
Een lofzang op de onafhankelijkheid en de vrijheid van de vrouw.
http://www.youtube.com/watch?v=ZLqzr29m6E4

•

‘De Komissar’ - Falco
Een soort rap over politiecommissaris op zijn ronde.
http://www.youtube.com/watch?v=vfb6HlkFr8o

•

‘Junge komm bald wieder’ - Freddy Quinn
Zeemanslied vanaf de vaste wal.
http://www.youtube.com/watch?v=kSYblBKZ75Y

4.b. Lijst van abstracte liedjes

Engelse liedjes
Abstracte liedjes gaan meer over een gevoel of een sfeer, soms met een onduidelijke aanleiding of situatie.
Probeer het gevoel of de sfeer te vangen in je vertaling.
Hier een lijst van abstracte liedjes met een korte karakterisering:
‘Someone Like You’ – Adele
Na een verbroken relatie is de man verdergegaan, maar de vrouw kan hem niet vergeten.
http://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0
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•

‘Just Give Me A Reason’ – Pink ft. Nate Ruess
Man en vrouw proberen problemen binnen hun relatie te bespreken en op te lossen.
http://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI

•

‘Let Her Go’ – Passenger
Je realiseert je pas hoeveel iets of iemand voor je betekent als het (of hij of zij) er niet meer is.
http://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA

•

‘The A-team’ – Ed Sheeran
Meisje worstelt met drugsprobleem.
http://www.youtube.com/watch?v=UAWcs5H-qgQ

•

‘Smells Like Teen Spirit’ - Nirvana
Over de onmenselijke druk van het beroemd- of puber-zijn en hoe moeilijk het is om te communiceren.
http://www.youtube.com/watch?v=R3XIGon2RjY

•

‘Wish You Were Here’ – Pink Floyd
Over gemis.
http://www.youtube.com/watch?v=3j8mr-gcgoI
•

‘Back Down South’ – Kings of Leon
Een nostalgisch verlangen naar het zuiden.
http://www.youtube.com/watch?v=DBOuqyqmtJk

•‘

Passchendaele - After The War’ – Sarah Slean
Over oneindige liefde na de Eerste Wereldoorlog.
http://www.youtube.com/watch?v=De8NimBUBww

Franse liedjes
•

‘Ça plane pour moi’ - Plastic Bertrand
Liedje als een achtbaan over het goede maar gedrogeerde leven.
http://www.youtube.com/watch?v=MsXknE8LOEI

•

‘Complainte pour Sainte Cathérine’ - Kate & Anne McGarrigle
Winter in Canada.
http://www.youtube.com/watch?v=D_WQKYrlsTM

•

‘J’arrive à la ville’ - Lhasa de Sela
Over in de grote stad aankomen.
http://www.youtube.com/watch?v=3nPwpK2pzJM
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•

Non, non, rien n’a changé’ - Les Poppys
Over de vrede die maar niet komt.
http://www.youtube.com/watch?v=V9Po8lSIKww

•

‘So Far away from LA’ - Nicolas Peyrac
Over je ergens ver weg niet meer dan een schaduw voelen.
http://www.youtube.com/watch?v=ipt3ekGv0Mo

Duitse liedjes
•

‘Dreiklangsdimensionen’ - Rheingold
Is het een verklanking van kleuren of een verkleuring van klanken?
http://www.youtube.com/watch?v=EoNOQs0QI68

•

‘Du’ - Peter Maffay
Lied over en aan een ‘jij’ waar je heel je eigen ziel en zaligheid in kan leggen.
http://www.youtube.com/watch?v=nVBUSyupNAM

•

‘Halt mich’ - Herbert Grönemeyer
Over dat je elkaar vast moet houden, want voor je het weet ben je elkaar kwijt.
http://www.youtube.com/watch?v=p-dqrNvpthk

•

‘99 Luftballons’ - Nena
Anti-oorlogslied en pro-ballonnen.
http://www.youtube.com/watch?v=LsU8fRvTeCI (tekst en muziek)

•

‘Da da da’ - Trio
Tweetalig liefdesliedje over wel of geen liefde.
http://www.youtube.com/watch?v=fkP7HrvNgoo

•

‘The Beatles’ - Sie liebt dich
Zoek de 7 verschillen met het Engels!
http://www.youtube.com/watch?v=XV2mKhojlk0

Tot slot
Vertalen in zicht beperkt zich niet tot de hierboven genoemde liedjes, artiesten en genres.
Je kunt ook je eigen favoriete liedje vertalen. Veel succes en plezier!
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