
1 Inleiding 

 In mijn bachelorscriptie ben ik met het thema van Nederlandse samengestelde 

adjectieven met versterkende betekenis bezig, vooral met die bijvoeglijke naamwoorden 

die geen equivalenten in het Tsjechisch hebben. De motivatie daarvoor kwam tijdens de 

drie jaren die ik al met de studie van het Nederlands heb doorgebracht. Het komt vaak voor 

dat ik niet in staat ben om bepaalde woorden naar mijn moedertaal te vertalen. Hoewel ik 

de betekenissen van die woorden kan begrijpen. Als een niet-moedertaalspreker van het 

Nederlands heb ik er altijd problemen mee, als een woord geen totale equivalent heeft. 

Daarom heb ik dit thema gekozen om een analyse te maken. Doordat probeer ik ook om 

een overzicht te brengen van al die mogelijkheden die de vertaler in zo een positie heeft. 

Het doel van mijn werk is, met focus op samengestelde adjectieven met 

versterkende betekenis, om te bepalen hoe ik iets naar de doeltaal kan vertalen, als er daar  

eigenlijk niet bestaat. Zou ik me aan de vorm vasthouden en zou ik dus ook een 

samengesteld adjectief in het Tsjechisch zoeken? Of zijn er betere mogelijkheden om de 

betekenis te handhaven?  

Een andere vraag is of het verschil van de frequentie van samenstellingen inderdaad 

zo groot is, tussen een Slavische taal en een Germaanse taal. Heeft dat een bepaalde 

invloed op de vertaalbaarheid van samenstellingen? Als ik de kernwoorden van de 

onderzochte Nederlandse samenstellingen bekijk, komen deze adjectieven in 

samenstellingen met versterkende betekenis ook in het Tsjechisch voor? 

In het eerste deel van mijn scriptie worden de samenstelling in het algemeen en ook 

de samengestelde adjectieven in theoretisch opzicht behandeld. Er wordt verder ook iets 

meers over de versterkende betekenis in de talen zelf geschreven. 

Het andere deel van mijn scriptie gaat over het vertalen als een proces. Daar ben ik 

vooral met de strategie en methode van het onderzoek bezig. Ik probeer om een 

samenvatting van de vertaalmogelijkheden te maken en om de theoretische basis van het 

onderzoek te vormen en te uiten. 

Daarna volgt het belangrijkste deel van mijn scriptie. In het eerste gedeelte daarvan 

bespreek ik de gekozen groep substantieven, de vertaalmogelijkheden, de vorm, de 

karakteristiek en de richting van de analyse. Dit is een soort handleiding bij het praktische 

gedeelte van dit hoofdstuk. 

Het volgende gedeelte dan bevat de analyse van de Nederlandse samengestelde 

adjectieven met betrekking tot hun mogelijke vertaalequivalenten in het Tsjechisch. De 



kernwoorden van die Nederlandse samenstellingen worden op alfabetische volgorde 

gerangschikt. Bij elk woord vermeld ik een paar mogelijke vertalingen in het Tsjechisch, 

samen met een soort beoordeling. Ik probeer om de geschiktheid van de concrete 

uitdrukkingen te bespreken en om de beste vertaalmogelijkheden te kiezen, als het wel 

mogelijk is. 

Na deze analyse, aan het einde van mijn scriptie, wil ik graag de resultaten 

samenvatten en de twee hoofdvragen van mijn scriptie beantwoorden: 

1) Wat is de vertaalbaarheid van de Nederlandse samengestelde adjectieven 

met versterkende betekenis? Zijn er veel of weinig totale equivalenten daarvan in het 

Tsjechisch?  Welke manieren om de samengestelde adjectieven te vertalen zijn ongepast? 

En welke zijn wel mogelijk? Is het gebruik van bepaalde fraseologische uitdrukkingen in 

het Tsjechisch vergelijkbaar met het gebruik van de samengestelde adjectieven in het 

Nederlands? Hoe kunnen we de stijl en de betekenis van de samengestelde adjectieven 

handhaven?  

2) Wat is de frequentie van enkele vertaalmogelijkheden? Op welk gebied 

hebben we de meeste opties om de versterkende betekenis te uiten? Welke van die 

vertaalmogelijkheden zijn frequent en welke zijn alleen marginaal? Zegt dat iets typerends 

over de doeltaal? Wat dan? 

Het doel van mijn werk is dus niet alleen om de samengestelde adjectieven te 

vertalen, maar ook om één van de problematische kwesties van het vertalen aan het licht te 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Samengestelde adjectieven in theoretisch opzicht 

In het volgende hoofdstuk bespreek ik de samengestelde adjectieven in theoretisch 

opzicht. Ik ga iets over de samenstelling van woorden zeggen, zowel over het proces in het 

algemeen als over de frequentie ervan in verschillende talen. 

Ik probeer ook om de samengestelde adjectieven te karakteriseren en om een paar 

opmerkingen over de versterkende betekenis in de taal toe te voegen. 

2.1 Samenstelling als een woordvormingsprocedé 

Samenstelling is één van de manieren om nieuwe woorden in de taal te vormen. Dit 

procedé wordt  in het Tsjechisch bijvoorbeeld door Havránek en Jedlička (1981 : 94-96) 

beschreven. Volgens deze auteurs komen in de Tsjechische taal vooral de samengestelde 

adjectieven en substantieven voor, maar zelden komen we ook de samengestelde 

werkwoorden tegen. De auteurs vermelden ook dat de samenstellingen vooral binnen de 

verschillende vaktermen typerend zijn. In de vaktaal vinden we de samenstellingen veel 

vaker dan in de gewone taal. 

Verder voegen Havránek en Jedlička ook toe dat dat de samenstelling in het 

algemeen niet te populair is in het Tsjechisch in vergelijking met andere talen. 

2.2 Frequentie en karakter van samenstellingen in verschillende talen 

Volgens Čermák (2001 : 146) komen samenstellingen vooral in de Germaanse en 

Fins-Oegrische talen voor. In deze talen vinden we naar de mening van de auteur ook de 

langste samengestelde woorden. Sommige samenstellingen bevatten zelfs bijna vijftig 

letters. Over de samenstelling als een woordvormingsprocedé kunnen we echter allen bij 

die talen spreken die het Latijnse alfabet gebruiken. Één van de voorwaarden voor het 

voorkomen van samenstellingen in de taal zijn de duidelijke grenzen tussen individuele 

woorden. In sommige talen (zoals bijvoorbeeld het Chinees) kunnen we de losse woorden 

niet altijd onderscheiden, en dat geldt niet alleen maar voor de geschreven teksten. 

Bijgevolg is het in bepaalde talen niet mogelijk om de collocaties en de samenstellingen te 

onderscheiden. 

Wat mijn analyse betreft kan ik op basis van de opmerkingen van Čermák twee 

verschijnsels verwachten: Zowel in het Tsjechisch als in het Nederlands komen de 

samengestelde adjectieven wel voor. Maar in het Tsjechisch is het aantal samengestelde 

adjectieven  veel kleiner dan in het Nederlands, omdat het een Germaanse taal is. 



2.3 Karakteristiek van samengestelde adjectieven 

De samengestelde adjectieven kunnen we op twee verschillende manieren 

karakteriseren, qua vorm en qua inhoud of betekenis. 

2.3.1 Morfologische karakteristiek 

Een samengesteld adjectief wordt meestal door twee woorden of delen van 

woorden gemaakt. M.C. van den Toorn (1984 : 167) probeert ook om een paar typische 

Nederlandse prefixen met versterkende waarde te noemen. Behalve de Griekse en Latijnse 

voorvoegsels zijn dat bijvoorbeeld de prefixen aarts-, oer- of reuze-. Die vindt Van den 

Toorn in het Nederlands vrij frequent, in tegenstelling tot de prefixen zoals smoor- of 

dood-. Die worden door de auteur als beperkt in hun gebruik beschouwd. 

Van den Toorn verwijst ook naar het feit dat het eerste deel van een samenstelling 

soms ook alleen (niet in de combinatie met het tweede deel van de samenstelling) kan 

verschijnen. 

Wat de adjectivische samenstelling betreft spreken Hiligsmann en Meurs (2007 : 

301-302) over vijf verschillende vormen van de Nederlandse samengestelde adjectieven 

met versterkende betekenis. Het verschil wordt op basis van het eerste deel van de 

samengestelde adjectieven gemaakt. Volgens Hiligsmann en Meurs kan het eerste gedeelte 

door een substantief, een adjectief, een stam van een werkwoord of een prepositie gevormd 

worden. Behalve deze vier categorien kunnen we binnen de samengestelde adjectieven ook 

zogenaamde pseudo-samenstellingen vinden. Het betekent dat tenminste één van de 

oorspronkelijke woorden (de twee eenheden van de samenstelling) niet apart wordt 

gebruikt. 

2.3.2 Semantische karakteristiek 

Wat de semantiek betreft, blijft de betekenis van het kernwoord (het tweede deel 

van de samengestelde adjectieven) onveranderd, terwijl het eerste deel niet in de letterlijke 

betekenis wordt begrepen. Als we het over de samengestelde bijvoeglijke naamwoorden 

met versterkende betekenis hebben, dan moeten we het eerste deel daarrvan altijd als een 

versterkende element beschouwen. 

Hiligsmann en Meurs (2007 : 302) spreken over twee mogelijke betekenissen van 

deze samenstellingen. De eerste mogelijkheid wordt zoals ‘zeer’ in combinatie met een 

adjectief bepaald, de tweede demonstreren de auteurs op het voorbeeld van het adjectief 

kurkdroog. Dit bijvoeglijke naamwoord kunnen we zowel als zeer droog (de eerste 



genoemde betekenis) ook als met behulp van de vergelijking zo droog als kurk 

interpreteren.  

2.4 Versterkende betekenis 

In mijn scriptie ben ik met de adjectieven met versterkende betekenis bezig. 

Daarnaast probeer ik om deze bijvoeglijke naamwoorden  naar het Tsjechisch te vertalen 

zodat de betekenis min of meer hetzelfde blijft. Om deze reden vind ik het nuttig om een 

paar opmerkingen over de versterkende betekenis in het algemeen toe te voegen. 

2.4.1 Functie 

De versterkende elementen hebben in de taal veel verschillende functies. De 

belangrijkste daarvan is om een bepaalde informatie te benadrukken. Door het gebruik van 

intensiveringen kunnen we bijvoorbeeld toegenomen belangstelling voor iets uiten, de 

aandacht van de luisteraars trekken of een grotere mate van emotionele ervaring 

uitdrukken. 

Versterkingen maken de taal natuurlijk en expressief en sommige uitdrukkingen 

worden daarmee zelfs duidelijker. De versterkte woorden zeggen vaak iets meers over de 

instelling van de woordvoerder. Door versterkingen tonen we ook vaak aan onze positieve 

of negatieve houding ten opzichte van het beschreven feit, daarom staat volgens mij de 

onveranderde betekenis bij de vertaling van de samengestelde adjectieven altijd centraal.  

2.4.2 Gebruik in verschillende communicatieve situaties 

Ook het gebruik van de versterkende elementen kan door bepaalde regels worden 

beschreven. De intensiveringen komen echter in de gewone taal en in de verbale vorm 

voor. In de geschreven teksten kunnen we niet te veel versterkingen vinden. De reden 

daarvoor vind ik het feit dat bij de geschreven teksten vooral drie belangrijke factoren een 

cruciale rol spelen – namelijk zijn dat de voorbereiding, het corrigeren en de inspanning 

om alles een beetje netjes proberen te uiten. 

Met het gebruik van versterkende elementen moeten we maar vrij voorzichtig zijn. 

Sommige uitdrukkingen kunnen in bepaalde contexten raar of ouderwets klinken en te veel 

overdrijving lijkt soms op de kindertaal of op de sprookjesachtige uitdrukkingen. Daarom 

moeten we in het proces van de vertaling ook de geschiktheid qua stijl en het voorkomen in 

de taal in gedachten houden.  

 



3 Theoretische basis van het onderzoek en van het vertalen 

In dit hoofdstuk wil ik de strategie en de methode van mijn analyse bespreken en 

verder wijd ik ook een paar woorden aan elk van die vertaalmogelijkheden. 

3.1 Strategie en methode 

Volgens Levý (1998 : 33-34 ) kunnen we de vertaling van woorden en teksten altijd 

als een keuze beschouwen. Deze keuze maakt de vertaler op basis van de gekozen regels. 

Levý beschrijft twaalf verschillende regels die een vertaler bij de vertaling kan volgen. Ik 

noem alleen maar die regels, die ik in verband met mijn analyse van toepassing vind. 

Naar de mening van Levý moet de vertaling aan de ideeën van de oorspronkelijke 

tekst beantwoorden. Daarnaast zijn bij de vertaling de stijl en de tijd van de 

oorspronkelijke tekst doorslaggevend. 

De samengestelde adjectieven met versterkende betekenis vind ik een soort 

fraseologie en daarom ben ik bij het werk aan mijn analyse ook met de regels voor de 

vertaling van fraseologismen bezig: 

Over dit onderwerp meent Kufnerová (1994 : 85-89) dat het inderdaad een 

vertaalprobleem is. Volgens de auteur is de vertaling van fraseologismen één van de 

criteria die de slechte en de goede vertaling wel kunnen onderscheiden. Bij het vertalen 

van fraseologische uitdrukkingen  spreken we inderdaad niet over de echte vertaling, maar 

liever over een soort vervanging, met andere woorden - substitutie. Deze situatie beschrijft 

Kufnerová als situationele equivalent, omdat de vertaalequivalenten en de oorspronkelijke 

uitdrukkingen qua situatie en frequentie met elkaar moeten overeenkomen. De letterlijke 

vertaling staat in de meeste gevallen buiten de vraag. 

Het gebied van fraseologische uitdrukkingen kunnen we dan als vrij dynamisch 

karakteriseren. De populariteit van individuele uitingen varieert vrij sterk en om de 

fraseologismen in de juiste context te zetten blijkt vaak een moeilijke taak te zijn. 

3.2 Vertalen van samengestelde adjectieven met versterkende betekenis 

Voordat ik met de analyse zelf bezig ben, wil ik al die mogelijke 

vertaalequivalenten samenvatten. Bij elke vertaalmogelijkheid voeg ik een beknopte 

toelichting toe. De doel van dit subhoofdstuk is om de manier te bepalen waarop de 

Nederlandse samengestelde adjectieven naar het Tsjechisch vertaald kunnen worden. 



3.2.1 Totale equivalentie 

Door deze term verwijs ik naar het feit dat een samengestelde adjectief naar het 

Tsjechisch letterlijk vertaald kan worden. Dit betekent ook dat zowel het eerste als het 

tweede deel van de samenstelling vergelijkbaar zijn qua hun letterlijke betekenissen. 

Behalve dat blijft bij de vertaling de betekenis van het samengestelde adjectief als een 

eenheid onveranderd. 

Deze categorie staat maar (wat de analyse betreft) buiten mijn belangstelling. 

3.2.2 Niet-equivalente samengestelde adjectieven 

Sommige samengestelde adjectieven hebben in het Tsjechisch geen totale 

equivalenten, maar toch kunnen ze naar de Tsjechische taal met behulp van een 

samengesteld adjectief vertaald worden. De betekenis van deze vertaalequivalent kunnen 

we in dit geval als overeenkomstig beschouwen met die van de oorspronkelijke 

uitdrukking. 

3.2.3 Adjectieven met sterkere betekenis 

Voor bijna alle bijvoeglijke naamwoorden kunnen we in de Tsjechische taal een 

paar synoniemen vinden. Af en toe is de betekenis min of meer hetzelfde, maar soms 

kunnen we de betekenis van deze synoniemen wat sterker vinden. Als het wel zo is, dan 

kunnen we deze synoniemen als de vertaalequivalenten ven versterkende bijvoeglijke 

naamwoorden gebruiken.  

3.2.4 Vergelijkingen 

Vergelijkingen zijn een grote onderdeel van de fraseologie. Het gebruik daarvan 

vind ik in het Tsjechisch vrij populair en volgens mij zijn de vergelijkingen de meest 

voorkomende methode om de betekenis van een adjectief te versterken. Het versterkende 

element en het adjectief in de positie van de kern van de fraseologische uitdrukking 

worden in het Tsjechisch meestal door het woord ‘jako’ verbonden. 

3.2.5 Andere fraseologische uitdrukkingen 

Die idiomen die niet in de vorm van vergelijkingen voorkomen noem ik in het 

kader van mijn scriptie ‘andere fraseologische uitdrukkingen’. Dat zijn verschillende 

spreekwoorden, gezegdes, metaforische uitdrukkingen enz. 



3.2.6 Versterkende bijwoorden 

Het gebruik van versterkende bijwoorden vind ik in de Tsjechische taal te 

onbeperkt en universeel en daarom ben ik in mijn vertaalanalyse met deze categorie niet 

bezig. 

Volgens een onderzoek van Kopřivová (2006 : 180) komen in de combinaties met 

adjectieven vooral deze versterkende bijwoorden voor: velmi, vysoce, nesmírně, 

neuvěřitelně, široce, navýsost, notoricky, přehnaně, neskonale en nadprůměrně. Deze 

versterkende adverbia kunnen we dus in het Tsjechisch als vrij productief karakteriseren. 

3.2.7 Combinaties van bijwoorden en adjectieven 

Tot deze categorie behoren de vaste verbindingen van bijwoorden en adjectieven 

die we soms ook op het gebied van fraseologie kunnen vinden. Deze twee woorden 

vormen in deze combinaties een unieke en vaste eenheid. In tegenstelling tot de 

versterkende bijwoorden is het eerste (versterkende) deel daarvan niet universeel 

gebruikelijk. 

3.2.8 Griekse en Latijnse voorvoegsels 

Deze categorie staat ook buiten mijn belangstelling. Het gebruik van zowel de 

Griekse voorvoegsels zoals mega-, giga- of hyper- ook als de Latijnse voorvoegsels ultra-, 

super- en extra- lijkt in het Tsjechisch vrij universeel te zijn (vooral in de context van de 

hedendaagse taal.) 

3.2.9 Voorvoegsels van Tsjechische oorsprong 

Één van de mogelijkheden om de basis betekenis van de Tsjechische adjectieven te 

versterken is ook het gebruik van de versterkende voorvoegsels van Tsjechische oorsprong. 

Dat zijn de prefixen zoals bijvoorbeeld pře-, plno-, pra- of vele-. Ik ben van mening dat 

deze mogelijkheid vandaag slechts marginaal is. Bij een groot deel van de adjectieven 

komt volgens mij deze manier om de betekenis van de woorden te versterken helemaal niet 

in aanmerking. 

 

 

 



4 Analytisch deel van het onderzoek  

Dit hoofdstuk is het praktische deel van mijn scriptie. In dit gedeelte probeer ik om 

de enkele samengestelde adjectieven te vertalen. Daarvoor ga ik ook iets zowel over het 

corpus (de gekozen adjectieven) als over de Tsjechische equivalenten (de 

vertaalmogelijkheden) zeggen.  

4.1 Over de gekozen groep adjectieven en vertaalmogelijkheden 

Het corpus van mijn analyse (de gekozen adjectieven) is op een studie door 

Hiligsmann en Meurs gebaseerd, die onder de naam ‘Het gebruik van samengestelde 

adjectieven met een versterkend betekenisaspect in het Nederlands’ ( In: Verslagen en 

mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. 

Jaargang 2007,  2007, p. 301–316.)
1
 werd gepubliceerd. Dit onderzoek is van het 

Vlaamstalige gebied afkomstig, maar ik heb geen onderscheid gemaakt tussen Vlaanderen 

(en het Vlaams) en Nederland (en het Nederlands). Wat mijn scriptie betreft, noem ik de 

taal van beide gebieden ‘het Nederlands’.  

Afhankelijk van dit onderzoek heb ik in een aantal stappen het corpus van mijn 

scriptie gekozen: 

I. Ik heb het onderzoek bestudeerd, met nadruk op de praktische delen (de taken zoals 

modelzinnen en andere oefeningen) en op de resultaten van de studie. 

II. Al die samengestelde adjectieven die in de antwoorden van de respondenten 

voorkomen (op basis van de gepubliceerde resultaten) heb ik dan samengevat.
2
 

Sommige samengestelde adjectieven kunnen zowel de versterkende betekenis als 

de letterlijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld het woord steenrijk. Dat kunnen we 

op twee verschillende manieren interpreteren – heel erg rijk of rijk aan stenen. Met 

het tweede geval, met de mogelijke letterlijke betekenissen van de samengestelde 

bijvoeglijke naamwoorden, was ik niet bezig. Mijn analyse werd alleen op de 

versterkende betekenissen van de samengestelde adjectieven gericht. 

III. De samengestelde adjectieven met Griekse en Latijnse voorvoegsels zijn buiten 

mijn onderzoek gebleven, evenals de adjectieven die in het Tsjechisch totaal 

overeenkomstige equivalenten hebben.
3
 

                                                 
1
 <http://www.dbnl.org/tekst/_ver016200701_01/_ver016200701_01_0022.php >, (28-03-2015). 

2
 Zie BIJLAGE 1, p. I. 

3
 Zie BIJLAGE 2, p. III. 



IV. Wat de rest van de samengestelde bijvoeglijke naamwoorden betreft, heb ik een 

lijst gemaakt van de onversterkte en niet-samengestelde adjectieven (de ‘kernen’ 

van de samenstellingen). Die heb ik met hun mogelijke Tsjechische betekenissen 

gepaard.
4
 Het is duidelijk dat sommige adjectieven meer verschillende betekenissen 

in het Tsjechisch hebben. In deze gevallen heb ik alleen maar één van de mogelijke 

betekenissen gekozen, zodat de vertaalmogelijkheden relevant konden zijn voor de 

gekozen betekenis. 

V. Voor die Tsjechische adjectieven heb ik de manieren gezocht om de betekenis van 

die bijvoeglijke naamwoorden te versterken. Met de versterkende bijwoorden 

(zoals strašně, hrozně, šíleně) was ik niet bezig, als het over geen vaste 

uitdrukkingen ging. In de taal is het gebruik van deze bijwoorden in combinaties 

met adjectieven vrij frequent en ook onbeperkt. 

De vertaalmogelijkheden (dat betekent de Tsjechische equivalenten) zijn op 

verschillende bronnen gebaseerd. Namelijk op Slovník synonym a frazeologismů (Bečka, 

1979), Nizozemsko-český slovník (Čermák en Hrnčířová, 2005), Slovník české frazeologie a 

idiomatiky: přirovnání (Čermák, Hronek en Machač, 1983), Slovník české frazeologie a 

idiomatiky: výrazy neslovesné (Čermák, Hronek en Machač, 1988), Slovník spisovného 

jazyka českého (Havránek, Bělič, Helcl en Jedlička, 1989), Ilustrovaná frazeologie (Lada, 

1970), Slovník českých synonym (Pala en Všianský, 1994) en op de websites Onder 

Woorden - Intensiveringen, vergelijken en overdrijven in het Nederlands
5
, 

Českápřirovnání.cz - největší databáze přirovnání na českém internetu
6
 en Slovník 

spisovného jazyka českého
7
. 

Een aanzienlijk deel van de vertaalmogelijkheden is ook op mijn eigen kennis van 

de taal en de fraseologie gebaseerd, omdat ik een moedertaalspreker van het Tsjechisch 

ben. Met de Tsjechische spreektaal ben ik dus in dagelijks contact. 

                                                 
4
 Zie BIJLAGE 3, p. IV. 

5
 <http://www.onderwoorden.nl/intensiveringen/>, (12-04-2015) 

6
 <http://www.ceskaprirovnani.cz/>, (12-04-2015) 

7
 <http://ssjc.ujc.cas.cz/>, (12-04-2015) 



4.2 Concrete voorbeelden van het vertalen 

Hieronder voeg ik de alfabetische lijst van de onderzochte Nederlandse adjectieven 

en hun versterkende samengestelde vormen toe. Bij elk bijvoeglijk naamwoord vermeld ik 

ook de betekenis in het Tsjechisch en de mogelijke vertaalequivalenten.
8
 

 

Arm (straatarm, doodarm) 

De mogelijke betekenissen van het woord ‘arm’ in het Tsjechisch zijn bijvoorbeeld 

de woorden zoals chudý of nemajetný. Op basis van deze betekenissen kunnen we in de 

Tsjechische taal ook een paar niet-samengestelde adjectieven noemen, die wat sterkere 

betekenis hebben: nuzný, ubohý, žebrácký, švorcový. Met deze adjectieven kunnen we 

bijvoorbeeld een mens beschreven die helemaal zonder bezit is. De eerste twee 

uitdrukkingen klinken in de hedendaagse taal een beetje ouderwets. Het vierde adjectief, 

švorcový, verwijst echter naar een tijdelijke toestand (zonder geld te zijn bijvoorbeeld voor 

het ontvangen van het volgende salaris). 

Een andere mogelijkheid is om een vergelijking te maken. In het Tsjechisch komt 

het uitdrukking chudý jako kostelní myš vrij vaak voor. Deze optie is volgens mij de beste 

en de meest voorkomende uitdrukking in verband met versterkende betekenis van het 

woord chudý (arm).  

Op het gebied van werkwoordelijke uitdrukkingen kunnen we in de Tsjechische 

fraseologie veel verschillende vaste combinaties vinden: třít bídu s nouzí; být živý z ruky 

do huby; žít o suchém chlebu; smrdět korunou; nemít co do huby; být na mizině; nemít ani 

halíř/floka/vindru; mít vysoko do žlabu; žít ze dne na den; mít jednu kapsu prázdnou a 

druhou vysypanou of být úplně švorc. In de spreektaal is volgens mij de uitdrukking být na 

mizině het gewoonst. Sommige van die andere vaste combinaties lijken meer op de 

poëtische taal of de artistieke stijl. 

 

Bang (dood[s]bang) 

De betekenis van het woord ‘bang’ kunnen we in het Tsjechisch met behulp van de 

woorden úzkostlivý, bojácný, bázlivý, vyděšený en vystrašený beschrijven. Als we bij het 

woord dood (smrt) proberen te blijven, kunnen we in verband met iemand die heel erg 

bang is de combinatie van het bijwoord smrtelně en het adjectief vyděšený gebruiken. Deze 

combinatie beschouw ik overigens als de beste mogelijkheid. 
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Om bij de ‘dodelijke’ connotaties te blijven kunnen we ook gebruik van 

verschillende fraseologische uitdrukkingen maken, zoals trne hrůzou; je k smrti 

vystrašený; strach jím projel až do morku kosti; vypadá, jako by viděl strašidlo; má 

panickou hrůzu; třese se strachy of umírá strachy. 

Vergeleken met deze vaste combinaties blijken de Tsjechische vergelijkingen nogal 

grappig en zeker niet zo ernstig. Deze uitingen, zoals vylekaný/vystrašený jako králík/zajíc; 

bojí se něčeho jako čerta; bojí se jako čert kříže/svěcené vody; vyjukaný jako poledne, die 

klinken eerder familiair en worden vooral met spot gezegd. 

 

Bekend (alombekend, overbekend) 

De mogelijke betekenis van dit bijvoeglijke naamwoord kunnen we in het 

Tsjechisch op basis van het woord známý uiten. Dit adjectief komt in het Tsjechisch ook in 

een samenstelling voor. In de Tsjechische taal wordt ook het samengestelde adjectief 

světoznámý nogal vaak voor. Het gebruik van deze uitdrukking is maar vrij beperkt. 

Hoewel er een sprake van overdrijving is, komt dit woord meestal voor alleen maar in 

verband met iets wat inderdaad bij een brede publiek bekend is.  

In andere gevallen zijn bijvoorbeeld de combinaties van bijwoorden en adjectieven 

geschikt, zoals důvěrně známý, známý široko daleko, všeobecně známý of notoricky známý. 

Dan kunnen we ook bepaalde synoniemen van het woord známý gebruiken. De betekenis 

van de adjectieven vyhlášený, proslulý of věhlasný is zeker een beetje sterker. 

Bij de Tsjechische vergelijking znát jako svý boty wordt de betekenis niet 

gehandhaafd. Deze uitdrukking wordt in het Tsjechisch vooral met de kwalitatieve kennis 

verbonden, en dat geldt ook voor de andere fraseologische uitdrukkingen: být v něčem 

doma; znát něco nazpaměť; znát něco od A do Z. 

Met behulp van voorvoegsels van Tsjechische oorsprong kunnen we het adjectief 

veleznámý creëren. Dit woord is maar voor de gewone spreektaal niet typerend. 

 

Bezopen (straalbezopen, strontbezopen) 

Dronken (stomdronken) 

Zat (ladderzat) 

Met deze woorden spreken we in het Nederlands over iemand die blijkbaar te veel 

heeft gedronken. Dezelfde werkelijkheid wordt in het Tsjechisch met behulp van de 

woorden zoals nalitý, opilý of zpitý geuit. Er zijn ook een paar bijvoeglijke naamwoorden 



met sterkere betekenis, bijvoorbeeld nadraný, namazaný, namol, sťatý, ožralý en 

zrychtovaný.  

Wat de dronkenschap betreft, bevat de Tsjechische fraseologie een heleboel 

relevante uitdrukkingen: být na plech/ na mraky/ na kaši/ na krupici/ na hadry/ na káry/ na 

šrot; být zpitý pod obraz (boží); mít místo mozku z piva kostku; opít se namol of mít 

naložíno. Naar mijn mening komen al deze uitdrukkingen in de taal vrij vaak voor, maar ze 

worden vooral door een soort ‘uitschot’ gebruikt. 

De vergelijkingen zoals ožralý jak dělo/ dobytek/ doga/ duha/ prase/ slíva/ čuně/ 

Dán/ sud/ štěně /zvíře en opilý jak zákon káže zeggen niet te veel over de spreker en 

volgens mij zijn ze in dit geval in de Tsjechische taal ook het meest gebruikt.  

Byl vožralej tak, že říkal psovi slečno., dat vind ik een mooie en grappige 

uitdrukking. Het gebruik van deze zin blijkt echter te marginaal te zijn en daarom is deze 

vertaalmogelijkheid niet geschikt.  

 

Bleek (lijkbleek, doodsbleek) 

De vertaling van het Nederlandse woord bleek naar het Tsjechisch kunnen we door 

de adjectieven bledý, vybledlý of bezbarvý bepalen. In de Nederlandse samenstellingen van 

dit adjectief komen de woorden lijk (mrtvola) en dood (smrt) voor. In de Tsjechische taal 

worden met deze eigenschap (bleekheid) precies dezelfde begrippen  geassocieerd. 

Dat is inderdaad vrij blijkbaar op het voorbeeld van deze combinaties van 

bijwoorden en adjectieven: mrtvolně bledý en smrtelně bledý. Deze vertaalmogelijkheden 

vind ik overigens wel toepasselijk. 

Ook op het gebied van de Tsjechische vergelijkingen kunnen we veel uitdrukkingen 

vinden, die met de dood verbonden zijn. Ik kan een paar voorbeelden noemen, zoals bílý 

jako stěna/křída/vosk/tvaroh/smrt; bledý jako bledule/jako by vstal z hrobu/jako živá 

mrtvola/jako by vstal hrobníkovi z lopaty; šedivý jako popel; být jako průsvitný of být 

bledý, jako by v něm ani krve nebylo. Ook deze uitdrukkingen kunnen we bij de vertaling 

van bovengenoemde samengestelde adjectieven wel gebruiken. Qua stijl en frequentie 

komen ze met elkaar min of meer overeen. 

 

Blij (dolblij, reuzeblij, keiblij, zielsblij) 

Voor de karakteristiek van de betekenis van dit Nederlandse woord kunnen we de 

Tsjechische woorden zoals rád, radostný, potěšený en šťastný gebruiken. De betekenis van 

deze woorden kunnen we ook makkelijk door sommige voorvoegsels van Tsjechische 



oorsprong versterken – veleradostný, přešťastný, přeradostný, rozradostněný. Deze 

vertaalmogelijkeheden komen maar in de hedendaagse taal bijna niet voor, evenals het 

samengestelde adjectief radostiplný. 

In dit geval geef ik de voorkeur aan de fraseologie en de vaste combinaties. De 

werkwoordelijke uitdrukkingen zoals být radostí bez sebe; být v sedmém nebi; být k smrti 

rád of skákat radostí do stropu vind ik juist. 

En sommige geschikte mogelijkheden vinden we ook binnen de Tsjechische 

vergelijkingen. Daarvan kunnen we bijvoorbeeld uitdrukkingen zoals být šťastný jako 

blecha; radovat se jako dítě; mít radost jako malý kluk en zářit jako sluníčko noemen. 

 

Breed (kamerbreed) 

Het woord breed is niet bijzonder moeilijk om naar het Tsjechisch te vertalen – we 

kunnen de woorden široký of širý gebruiken en de betekenis blijkt dan heel duidelijk. Maar 

om een uitdrukking met versterkende betekenis te vinden is in het Tsjechisch helemaal niet 

zo gemakkelijk. Volgens al die onderzochte bronnen (en mijn eigen kennis) zijn er slechts 

twee. 

Één van die mogelijkheden is een niet-equivalent samengesteld bijvoeglijk 

naamwoord: široširý. Dat wordt door de moedertaalsprekers van het Tsjechisch in de 

spreektaal en de gewone communicatieve situaties echter niet gebruikt. Dit adjectief 

behoort eerder tot de uitdrukkingen van de poëtische taal en met de andere 

vertaalmogelijkheid is dat absoluut hetzelfde. 

Binnen de categorie van de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong komt het 

adjectief přeširoký voor. Het gebruik daarvan vind ik maar vrij beperkt, daarom vind ik dit 

bijvoeglijk naamwoord niet van toepassing wat de vertaling van het woord kamerbreed 

betreft. 

Als mogelijke oplossingen beschouw ik de manieren om de betekenis van 

adjectieven te versterken die buiten mijn onderzoek staan: Griekse en Latijnse 

voorvoegsels (superširoký, ultraširoký, enz.) of de versterkende Tsjechische bijwoorden 

(combinaties van het woord široký met de bijwoorden zoals velmi, ohromně, strašně...). 

 

Dom (oliedom, oerdom) 

Als de mogelijke vertalingen van het woord dom kunnen we de Tsjechische 

woorden hlpoupý, omezený of nechápavý beschouwen. Daarbij moet ik zeggen dat ik me 

meer op de mogelijke vertaling in de betekenis zoals een domme mens richt. Omezený en 



nechápavý kunnen we trouwens niet in de uitdrukking zoals een dom idee gebruiken, in dit 

geval is slechts het adjectief hloupý wel geschikt. 

Om een heel erg domme mens te beschrijven zijn er in het Tsjechisch veel 

verschillende adjectieven, bijvoorbeeld blbý, dementní, pitomý, tupý, dutý, zabedněný of 

zasostalý. 

Maar om nog een sterkere betekenis te bereiken is het nuttig om deze adjectieven 

met bepaalde bijwoorden te combineren. Als vaste combinaties kunnen we de 

uitdrukkingen krajně hloupý of úplně blbej beschouwen.  Vooral de tweede mogelijkheid 

vind ik een goede vertaling. 

Geschikte vertaalequivalenten komen maar ook binnen de categorie van 

vergelijkingen voor. Als een voorbeeld noem ik een vrij populaire uitdrukking: být blbý 

jako tágo, die ik ook als geschikt beschouw, zowel qua stijl als wat de frequentie in de taal 

betreft. 

Terwijl het woord přehloupý, een adjectief met een voorvoegsel van Tsjechische 

oorsprong, vind ik helemaal niet adequaat. Dit woord kan volgens mij hoogstwaarschijnlijk 

in de sprookjesachtige  taal voorkomen, wat met het gebruik van de woorden oerdom en 

oliedom niet overeenkomt. 

Betere vertaalmogelijkheden vinden we binnen Tsjechische fraseologische 

uitdrukkingen die met de menselijke domheid worden geassocieerd. Ik noem er een paar 

voorbeelden van, zoals být pitomej až to bučí; mít v hlavě slámu/piliny; mít slepičí rozum; 

být prázdná/telecí/skopová hlava of nebýt doma, když Pánbůh rozdával rozum. 

 

Donker (stikdonker, pik[ken]donker, aardedonker) 

Het woord donker kunnen we naar het Tsjechisch met behulp van de woorden 

tmavý, temný, chmurný, zamračený, zatažený of zelfs ook černý vertalen. 

Als we naar de Tsjechische samengestelde adjectieven zoeken die qua betekenis 

overeenkomstig zijn met die bovengenoemde Nederlandse samenstellingen,  komen we de 

woorden zoals černotemný, temnotemný en černočerný tegen. 

De mogelijke uitdrukkingen door de Tsjechische vergelijkingen vind ik maar 

handiger: tma jako v hrobě; tma jako v pytli/v ranci; temný jako noc/eben/stín. Bijna al die 

vaste combinaties (vooral de eerste twee) komen in de Tsjechische spreektaal vrij vaak 

voor. 



De frequentie daarvan is met het voorkomen van de fraseologische uitdrukkingen 

tma, že by se dala krájet en černočerná tma vergelijkbaar. Toch klinken deze twee 

vertaalmogelijkheden wat poëtischer en misschien ook een beetje ouderwets. 

 

Dood (morsdood) 

De basis betekenis van dit woord kunnen we naar het Tsjechisch als mrtvý of 

zesnulý vertalen. Een sterkere betekenis daarvan kunnen we maar door het gebruik van 

verschillende expressieve woorden bereiken. In het Tsjechisch kan ik bijvoorbeeld de 

bijvoeglijke naamwoorden zdechlý en chcíplý noemen. 

Wat de fraseologie betreft, maak ik een onderscheid tussen twee verschillende 

taalcontexten: doodgaan en dood zijn. 

Voor de werkelijkheid van het sterven worden door de moedertaalsprekers van het 

Tsjechisch de uitdrukkingen natáhnout bačkory; zatřepat papučemi of natáhnout brka 

gebruikt. 

Als we maar over het feit dat iemand of iets al dood is spreken, dan gebruiken we 

de vaste combinaties zoals být bradou vzhůru; ležet na prkně; hryzat hlínu; být pod drnem 

of „Už ho žerou červi!“. 

Hoewel er in het Tsjechisch vrij veel dysfemistische uitdrukkingen in de betekenis 

van doodgaan en dood zijn voorkomen, beschouw ik er geen van als absoluut geschikt en 

relevant. Volgens mij komen in het Tsjechisch geen intensiveringen voor die vergelijkbaar 

met het Nederlandse samengestelde adjectief morsdood zijn. Op basis van gevonden 

vertaalmogelijkheden kan de oorspronkelijke betekenis niet gehandhaafd worden. Dit 

concrete voorbeeld kan misschien weer door een combinatie van het adjectief mrtvý en een 

bijwoord (dočista, zcela, úplně) worden opgelost. 

 

Dun (flinterdun, splinterdun) 

De betekenis van het woord dun  kunnen we op basis van de Tsjechische woorden 

zoals tenký, štíhlý, hubený en slabý bepalen.  

Om deze betekenis nog sterker te maken, kunnen we ook andere uitdrukkingen 

gebruiken, bijvoorbeeld teničký, teninký of tenoulinký. Volgens mij zijn de beste 

vertaalmogelijkheden van deze samengestelde adjectieven de bijvoeglijke naamwoorden 

tenoučký en tenounký. Die zeggen genoeg over de eigenschap van iets of iemand maar 

tegelijkertijd is het gebruik daarvan vrij onbeperkt. 



Dat kunnen we zeker niet over het gebruik van Tsjechische vergelijkingen zeggen, 

hoewel er relatief veel uitdrukkingen zijn die het woord tenký bevatten. Deze vaste 

combinaties zijn vooral alleen met de dunheid van een mens verbonden. Daarom vind ik de 

vergelijkingen zoals tenké jako hůlky/ drátky/ sirky/ špejle of tenký jako tříska/ nit/ nudle/ 

vlásek/ lupínek/ papír/ proutek/ oteklá nit niet van toepassing. 

 

Duur (peperduur, keiduur) 

De intensiveringen van het woord duur komen zowel in het Nederlands als in de 

Tsjechische taal vaak voor. Maar toch zijn er in het Tsjechisch geen totaal equivalente 

uitdrukkingen om de woorden peperduur en keiduur te vertalen. Om de adjectieven drahý, 

nákladný en neúsporný sterker te maken, gebruiken de sprekers van het Tsjechisch meestal 

de versterkende bijwoorden. Over die heb ik het maar in dit deel van mijn scriptie niet. 

Het woord mastný kan in bepaalde contexten als ‘heel duur’ worden verklaart. Naar 

mijn mening is dit bijvoeglijke naamwoord liever een synoniem, de betekenis is volgens 

mij niet sterk genoeg. Dit beschouw ik dus als geen goede vertaling. 

De combinatie van het woord drahý met een voorvoegsel van Tsjechische 

oorsprong betekent ook geen goed resultaat. Předrahý komt in het normale taalgebruik 

helemaal niet voor. 

De situatie is wat beter op het gebied van vaste combinaties van bijwoorden en 

adjectieven. De uitdrukking přemrštěně drahý is in bepaalde gevallen wel gebruikelijk, 

maar helaas ook met een beperking. Deze vaste combinatie verwijst naar iets dat niet 

alleen te duur is, maar wat ook van onvoldoende kwaliteit is in verhouding tot de prijs. 

De fraseologie dan biedt ook een paar mogelijke vertalingen: stát krvavé/ hříšné/ 

nekřesťanské peníze. 

 

Eenvoudig (doodeenvoudig, poepeenvoudig) 

Jednoduchý, prostý en obyčejný, dat zijn de mogelijke betekenissen van dit 

adjectief in het Tsjechisch. Sommige Tsjechische bijvoeglijke naamwoorden benadrukken 

deze eigenschap met behulp van expressieve uitdrukkingen, bijvoorbeeld lehoučký en 

snadňoučký. (De eerste benoemde wordt in het Tsjechisch vooral in de combinatie met het 

bijwoord úplně voor.) 



Het gebruik van de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong vind ik in dit geval 

weer niet geschikt. Prajednoduchý, přesnadný en přelehký klinken bijzonder raar en 

ouderwets in de context van de hedendaagse taal. 

Een relevante vertaalmogelijkheid beschouw ik de vaste combinatie van het 

bijwoord trapně en het adjectief jednoduchý. Hier wordt de betekenis gehandhaafd, zowel 

als bij de fraseologische uitdrukkingen lážo plážo en levou rukou. 

Naar de enorme eenvoudigheid van iets verwijzen ook de vergelijkingen 

jednoduchý jako facka/ pár facek/ násobilka; být jako pro blbé/ jako pro voly; jak nic en jít 

jako po drátkách/ jako po másle. Al deze fraseologismen zie ik als passende 

vertaalmogelijkheden. 

 

Gek (stapelgek, knettergek, knotsgek, goedgek) 

In de Nederlandse taal wordt de kern van zelfs meerdere samenstellingen door het 

woord gek  vertegenwoordigd. Het is dan een beetje verrassend dat de Tsjechische 

equivalenten van dit woord – bláznivý, šílený, pošetilý, ztřeštěný – komen in geen 

samengestelde bijvoeglijke naamwoorden voor. 

Er zijn een paar niet-samengestelde adjectieven met sterker betekenis, maar hier 

zou ik graag een onderscheid maken. De bijvoeglijke naamwoorden praštěný en střelený 

kunnen wel ook positieve connotaties hebben, terwijl nepříčetný, zběsilý en pominutý 

vooral met negatieve connotaties worden geassocieerd. 

Met negatieve bijbetekenissen worden ook bepaalde vergelijkingen verbonden, 

zoals být jako smyslů zbavený;  řádit jako pominutý en být jako utržený ze řetězu. 

En bij de andere fraseologische uitdrukkingen is het vergelijkbaar, ik noem een 

paar voorbeelden: popadl ho rapl; nemít to v hlavě v pořádku; nemít všech pět pohromadě; 

přeskočilo mu; kape mu na karbid; straší mu vě věži; šplouchá mu na maják; ruplo mu v 

bedně. 

 

Gelukkig (dolgelukkig, doodgelukkig, zielsgelukkig) 

De definitie van het woord gelukkig kunnen we in het Tsjechisch door de 

adjectieven šťastný, spokojený en blažený bepalen. Om deze basis betekenis nog sterker te 

maken kunnen we sommige fraseologísche uitdrukkingen gebruiken. 

Één van de bekendste en populairste mogelijkheden om het bijvoeglijke 

naamwoord šťastmý te versterken is de vergelijking být šťastný jako blecha, die ik één van 

de beste vertaalequivalenten vind. 



Binnen de fraseologie is deze maar niet de enige geschikte uitdrukking, ze zijn er 

veel meer, zoals mít kliku; být dítětem/miláčkem štěstěny; mít z pekla štěstí; být na vrcholu 

blaha; být na výsluní of vyhřívat se na výsluní štěstí. Behalve de laatste twee uitdrukkingen 

komen ze in de taal ook vrij frequent voor, daarom beschouw ik ook deze 

vertaalmogelijkheden wel geschikt. 

De versterkende betekenis kunnen we ook door een combinatie van adjectief en 

bijwoord bereiken, nadpozemsky šťastný en navýsost spokojený kunnen we als min of meer 

vaste combinaties omschreven. 

Přešťastný, een adjectief met een voorvoegsel van Tsjechische oorsprong, klinkt in 

dit geval verrassenderwijs niet ouderwets of raar, terwijl het woord přeblažený wel.  

 

Gevaarlijk (levensgevaarlijk, aartsgevaarlijk) 

Het bijvoeglijke naamwoord gevaarlijk wordt naar het Tsjechisch door de 

adjectieven nebezpečný, riskantní en hazardní vertaald. Als we naar de eerste 

samenstelling, levensgevaarlijk, kijken, dan blijkt de gelijkenis met de Tsjechische 

uitdrukking být životu nebezpečný vrij opvallend. Volgens mij zijn deze twee begrippen 

(qua semantische criteria) niet vergelijkbaar of tenminste niet gelijk. Terwijl het adjectief 

levensgevaarlijk een soort overdrijving kan uiten, de Tsjechische uitdrukking být životu 

nebezpečný wordt meestal in de letterlijke zin gebruikt. De betekenis van být nebezpečný is 

zeker veel zwakker dan de betekenis van být životu nebezpečný, maar de tweede 

uitdrukking beschrijft een specifieke eigenschap (dat iets tot de dood kan leiden). 

In de woordenschat van het Tsjechisch kunnen we ook andere fraseologische 

uitdrukkingen vinden, zoals tančit/ spát /stát na sopce; život mu visel na vlásku; mít nad 

hlavou Damoklův meč; jít o kůži/ krk/ kejhák of bijvoorbeeld hazardovat se životem. 

Iets wat heel erg gevaarlijk is beschrijven we door een combinatie van bijwoord en 

adjectief - smrtelně nebezpečný. Dat komt zowel in de gewone communicatieve situaties  

als bijvoorbeeld in de journalistieke stijl voor. Daarom vind ik deze uitdrukking het best. 

 

Goed (beregoed, steengoed, keigoed) 

De betekenis van het adjectief goed kunnen we op veel verschillende manieren 

interpreteren. Ik besteed mijn aandacht vooral aan de goedheid van een mens. Een goede 

mens kunnen we in het Tsjechisch met behulp van de woorden dobrý, laskavý, hodný of 

správný bepalen. 



De betekenissen van de woorden bezvadný, perfektní, úžasný, vynikající, skvělý, 

super, báječný, senzační en výborný blijken een beetje sterker, maar nog wat sterkere 

betekenis kunnen we door het gebruik van fraseologische uitdrukkingen krijgen. Het 

gebruik en het voorkomen van de uitdrukking být jako anděl vind ik vrij marginaal, maar 

mít srdce (jako) ze zlata is in de Tsjechische taal wel gebruikelijk, die vind ik een tamelijk 

goede vertaalequivalent. Být jako víno wordt met de goedheid als een menselijke 

eigenschap liever niet geassocieerd. 

Tussen de verschillende mogelijkheden om te uiten dat iemand een goede mens is 

vinden we ook twee andere verschillende idiomen: mít srdce na dlani en být dobrák až do 

morku kosti. 

Op het gebied van vaste combinaties verbonden met het adjectief dobrý komt de 

uitdrukking nadpozemsky dobrý voor. Wat de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong 

betreft, kennen we bijvoorbeeld het bijvoeglijke naamwoord předobrý, dat echter niet te 

populair in het Tsjechisch is. 

 

Goedkoop (spotgoedkoop) 

Niet te veel verschillende mogelijkheden zijn er in het Tsjechisch om het 

bijvoeglijke naamwoord spotgoedkoop te vertalen. Als de basis betekenis van het adjectief 

goedkoop beschouwen we in het Tsjechisch de woorden levný of laciný. 

Binnen de vergelijkingen vinden we de uitdrukking být jako zadarmo, maar dit 

idioom vind ik niet te frequent in onze taal.  

In de Tsjechische taal komen andere fraseologische uitdrukkingen vaker voor, 

bijvoorbeeld být za hubičku/ za babku/ skoro zadarmo. Deze vertaalequivalenten zie ik als 

min of meer passend, dus ik zou de voorkeur aan deze vertaalmogelijkheden geven. Verder 

kunnen we ook de uitdrukking být za korunovou/ halířovou cenu vinden, die in de 

hedendaagse taal vrij ouderwets klinkt. 

Wat de vertaling van dit samengestelde adjectief naar het Tsjechisch betreft, 

kunnen we ook twee vaste combinaties van een bijwoord en het bijvoeglijke naamwoord 

levný gebruiken, namelijk směšně levný en trapně levný. Maar volgens mij wordt de 

betekenis van het samengestelde adjectief spotgoedkoop niet onveranderd gehandhaafd in 

deze twee  vaste combinaties.  

 

 

 



Groot (reuzegroot, levensgroot) 

Het adjectief groot is in het Nederlands een woord met brede toepassing. Daarom 

komt die bijvoeglijke naamwoord in veel verschillende contexten voor. Het gebruik en de 

betekenis van het Tsjechische woord velký zijn daar wel vergelijkbaar mee. Die andere 

vertaalmogelijkheden van het adjectief groot zijn in de Tsjechische taal bijvoorbeeld de 

woorden mohutný en vysoký. 

Binnen de synoniemen van die bovengenoemde woorden vinden we ook een paar 

bijvoeglijke naamwoorden met een sterkere betekenis, zoals velikánský, setsakramentský, 

obrovský, obří, ukrutánský, gigantický, ohromný of hrozitánský. Al deze woorden vind ik 

geschikt, maar wij moeten de aandacht erbij houden dat de betekenissen van deze woorden 

niet precies hetzelfde en vergelijkbaar zijn. Dat kan ik door het gebruik het woord ohromný 

demonstreren. Ohromný rozdíl kunnen we naar het Nederlands als een zeer groot verschil 

vertalen, maar ohromný člověk kan zowel een lange mens als een buitengewone mens zijn. 

Wat de kwantitatieve beoordeling betreft, komt het woord velký in de Tsjechische 

fraseologie in veel verschillende vergelijkingen voor, bijvoorbeeld být velký jako almara/ 

Goliáš/ gorila/ hora/ hovado/ hrom/ kobyla/ mašina/ obr /slon /tele/ hrad/ stodola/ Brno/ 

barák/ kráva/ prase of vrata od stodoly. 

Er zijn ook twee vaste combinaties die het bijvoeglijke naamwoord veliký bevatten: 

ukrutně veliký en nadpozemsky veliký. 

In het kader van woorden met versterkende voorvoegsels van Tsjechische 

oorsprong wordt het adjectief převeliký gebruikt, maar het lijkt bijna op de sprookjes- of de 

kindertaal. 

 

Heet (bloedheet, snikheet, kokendheet, loeiheet) 

Het adjectief heet komt in het Nederlands tenminste in vier verschillende 

samenstellingen voor. Wat de Tsjechische vertaalequivalenten van dit woord betreft, zijn 

er geen. De woorden zoals horký of pálivý vormen geen samengestelde adjectieven met 

versterkende betekenis. 

De betekenis van de bijvoeglijke naamwoorden spalující, pražící, žhavý, rozpálený, 

vařící en parný is nogal sterker, maar met betrekking tot de samengestelde adjectieven 

bloedheet, snikheet, kokendheet en loeiheet blijkt dat niet genoeg. 

In dit geval vind ik het gebruik van vergelijkingen vrij passend. Horký jako v peci/ 

pekárně/ pekle; být jako ve výhni of horký jako na Sahaře zijn van toepassing vooral als we 

het over het weer hebben. De uitdrukkingen pálit jako čert/ ďábel of horký jako kamna/ 



cihlička/ dvířka od kamen worden met name bij de karakterisering van hete of brandende 

objecten gebruikt. 

Binnen de fraseologie is er ook sprake van andere idiomen. De volgende 

uitdrukkingen beschrijven een mens die last van de hitte (ook tijdens ziekte) heeft: jen 

hořet; být v jednom ohni. 

Het bijvoeglijke naamwoord horký komt ook in een vaste combinatie voor. In het 

Tsjechisch wordt door de moedertaalsprekers de uitdrukking nesnesitelně horký (en dan 

ook een vaste combinatie met een adjectief - nesnesitelné horko) vrij vaak gebruikt. 

 

Hoog (torenhoog, huizenhoog, metershoog) 

De vertaling van het adjectief hoog naar het Tsjechisch wordt op basis van het 

bijvoeglijke naamwoord vysoký gemaakt. Hierbij moet ik vermelden dat ik bij de analyse 

van het woord hoog en bij het zoeken naar geschikte vertaalequivalenten in de Tsjechische 

taal alleen maar met de hoogte als een natuurkundige (fysieke) eigenschap bezig ben. De 

contexten zoals een hoog salaris (vysoký plat) of hoge eisen (vysoké nároky) blijven buiten 

mijn onderzoek. 

Enorm hoge objecten kunnen ook door de woorden zoals vysokánský, vytáhlý of 

čnící beschreven, de betekenis wordt daardoor min of meer gehandhaafd. Het woord 

vytáhlý wordt maar in het Tsjechisch vooral in verband met een lange mens gebruikt, 

terwijl het adjectief hoog in het Nederlands niet in verband met het substantief mens wordt 

gebruikt.  Daarom vind ik het geen goede vertaling. 

In betrekking tot de hoogte kan ik ook een paar Tsjechische vergelijkingen noemen: 

vysoký jako topol/ bidlo/ věž/ šibenice/ jedle/ chmelová tyč. Vooral bij de uitdrukking 

vysoký jako věž  is de overeenkomst met het Nederlandse samengestelde adjectief 

torenhoog tamelijk opvallend. In dit geval (samengestelde adjectieven met het woord hoog 

als de kern) zou ik dus de vertaling door de bovengenoemde vergelijkingen  verkiezen. Die 

vind ik vrij passend. 

Bij de idiomatische uitdrukking být vysoký, že by mohl šacovat eroplány is het 

gebruik met het bovengenoemde adjectief vytáhlý vrij vergelijkbaar, daarom beschouw ik 

dit idioom niet van toepassing. 

Převysoký, het bijvoeglijke naamwoord dat door een Tsjechisch voorvoegsel wordt 

versterkt, klinkt volgens mij te poëtisch en sprookjesachtig. 

 

 



Jaloers (stikjaloers) 

De betekenis van het woord jaloers wordt naar het Tsjechisch met behulp wan het 

bijvoeglijke naamwoord žárlivý vertaald.  

Om een erg jaloerse mens te beschrijven kunnen we ook de adjectieven nevraživý 

of řevnivý gebruiken. Het tweede genoemde komt in de Tsjechische spreektaal niet te vaak 

voor en daarnaast moet ik bij deze twee bijvoeglijke naamwoorden nog een opmerking 

toevoegen. Hoewel de betekenis van deze adjectieven iets als heel erg jaloers is, blijkt het 

gebruik ervan vrij beperkt. Deze bijvoeglijke naamwoorden worden  in verband met 

liefdesrelaties niet gebruikt. Door deze woorden beschrijven we liever een verhouding 

tussen twee concurrerende rivalen. 

Met betrekking tot een liefdesrelatie worden in het Tsjechisch wel de volgende 

twee vergelijkingen gebruikt, žárlit jako čert/blázen of být žárlivý jako Othello. Beide 

komen in onze taal vrij vaak voor en wat de vertaling van het samengestelde adjectief 

stikjaloers betreft, zijn ze volgens mij qua stijl en betekenis geschikt. 

Een andere uitdrukking die we binnen de fraseologie kunnen vinden is sžírat se 

žárlivostí, die ik op basis van de semantische inhoud niet te sterk (of tenminste niet sterk 

genoeg) vind. Hier ligt de nadruk op het feit dat iemand wel jaloers is, de beoordeling van 

de mate ervan staat echter niet centraal.  

In de vaste combinaties prudce žárlivý en divoce žárlivý wordt de betekenis van het 

woord stikjaloers bevredigend gehandhaafd. 

 

Jong (piepjong) 

De basisbetekenis van het woord mladý, de Tsjechische equivalent van het 

Nederlandse bijvoeglijke naamwoord jong, kunnen we in het Tsjechisch door het gebruik 

van expressieve vormen versterken, bijvoorbeeld de adjectieven mlaďoučký, mladičký, 

mladinký en  mlaďoulinký. Deze vertaalmogelijkheden vind ik trouwens in dit geval het 

meest geschikt. Een bijzondere positie heeft het adjectief novopečený, die in het Tsjechisch 

ook als één van de synoniemen van het woord jong wordt beschouwd. Dit bijvoeglijke 

naamwoord gebruiken we min of meer slechts als iemand een nieuwe functie, status of een 

nieuwe rol krijgt. Voor de Tsjechische taal is vooral de combinatie novopečený otec 

typerend. Deze uitdrukking zegt maar niets over de leeftijd van de vader (otec). 

De idiomen být mladý/ zelený/ neostřílený zajíc worden ook meestal liever met een 

functie of rol verbonden, met betrekking tot de leeftijd worden vooral  de uitdrukkingen 

být ještě neopeřené mládě en ještě mu teče mléko po bradě gebruikt. Maar in deze twee 



idiomen vinden we vaak ook sprake van arrogantie of een soort aanfluiting en daarom 

worden ze door die wie het aanbelangt nogal negatief waargenomen. 

De bijvoeglijke naamwoorden pramladý en přemladý, die door voorvoegsels van 

Tsjechische oorsprong worden versterkt, beschouw ik ten opzichte van de hedendaagse taal 

niet gebruikelijk. 

 

Kalm (doodkalm) 

Het adjectief kalm kunnen we naar het Tsjechisch als tichý of klidný vertalen. Qua 

inhoud zijn deze twee bijvoeglijke naamwoorden wel vergelijkbaar (in bepaalde 

contexten),  maar niet precies hetzelfde. Wat de analyse betreft, blijf ik liever bij de tweede 

mogelijke betekenis, het woord klidný. 

Binnen de Tsjechische vergelijkingen vinden we meerdere vertaalmogelijkheden. 

De uitdrukking klidný jako beránek/ovečka komt in de Tsjechische taal vaak voor, maar 

volgens mij komen de betekenis van deze uitdrukking en de betekenis van het 

samengestelde adjectief doodkalm met elkaar nier overeen. Als ik iemand als klidný jako 

ovečka beschrijf, heeft dat meestal positieve connotaties. Volgens mij wordt deze 

uitdrukking vaak met een soort gehoorzaamheid verbonden. De volgende vergelijkingen,  

mít nervy jako z ocele/ze železa en mít nervy jako provazy/špagáty, benadrukken vooral de 

eigenschap om kalm te blijven. Rekening houdend met deze verschillen beschouw ik de 

vergelijkingen niet als goede vertaalequivalenten. 

Daarentegen de andere idiomen, zoals bijvoorbeeld reagovat se stoickým klidem/ s 

ledovým klidem/ s klidem Angličana/ se svatým klidem; ticho po pěšině; nepohnout ani 

brvou; být se zatajeným dechem en být bez dechu beantwoorden aan de semantische 

criteria, de betekenis blijft volgens mij bijna onveranderd. 

Één van de goede mogelijkheden is ook om de vaste combinaties van bijwoorden 

en adjectieven te gebruiken: stoicky klidný, ledově klidný, božsky klidný en vooral hrobově 

klidný, omdat in deze combinatie wordt door de dood ook een rol gespeeld, zowel als bij 

het samengestelde adjectief doodkalm. 

De adjectieven met Tsjechische voorvoegsels, překlidný en veleklidný, zou ik bij de 

vertaling van het adjectief doodkalm niet verkiezen, qua stijl zijn ze naar mijn mening te 

verschillend. 

 

 

 



Lekker (kiplekker, keilekker, berelekker) 

Voor de niet-moedertaalsprekers van het Nederlands blijkt de betekenis van het 

bijvoeglijke naamwoord lekker een groot geheim, met een beetje overdrijving gezegd. Op 

basis van de geselecteerde samengestelde adjectieven – kiplekker, keilekker en berelekker, 

besluit ik om de betekenis zich lekker te voelen te gebruiken. Als de kernbetekenis voor de 

mogelijke Tsjechische vertaalequivalenten beschouw ik dan de bijvoeglijke naamwoorden 

zdravý en fit. 

Over de lichamelijke conditie van een mens wordt in het Tsjechisch door het 

gebruik van vergelijkingen zdravý/fit jako rybička en být jako čiperka gesproken. Vanuit 

mijn oogpunt beschouw ik deze vertaalequivalenten als bijzonder geschikt. Cítit se jako 

ryba ve vodě wordt in de Tsjechische taal eerder met de gemoedstoestand van een mens 

verbonden en daarom wordt de betekenis van de geanalyseerde samengestelde adjectieven 

niet bewaard. 

De andere idiomen, být v plné síle; být ve formě; být plný sil en mohl by skály 

lámat, die vind ik best adequaat. Deze zijn volgens mij de beste vertaalequivalenten, samen 

met de vergelijkingen zdravý/fit jako rybička en být jako čiperka. 

 

Lief (poeslief) 

Het bijvoeglijke naamwoord lief heeft in het Tsjechisch veel verschillende 

betekenissen, op basis van de mogelijke vertalingen. Sommige van de vertaalequivalenten 

zijn bijvoorbeeld de adjectieven drahý, milý, roztomilý,  líbezný, vlídný en přívětivý. 

Als we de basis betekenis van deze woorden niet sterk genoeg vinden, is het 

mogelijk om de woorden zoals sladký, medový, lichotivý, zlatý en srdečný te gebruiken. 

Die maar, volgens mij, in de gewone taalgebruik niet te vaak voorkomen. Deze 

bijvoeglijke naamwoorden zijn vooral voor de artistieke stijl en geschreven teksten 

typerend. 

Mít srdce jako na dlani is een vergelijking, die vooral positieve connotaties heeft. 

Door deze uitdrukking wordt meestal een echt lieve mens beschreven. Terwijl de andere 

vergelijkingen eerder ironisch klinken: být jako dobrá hodina; být jako Panenka Maria;  

být jako anděl; být jako med; být, jako když másla ukrajuje of být jako mílius. Wie op deze 

manier gekarakteriseerd wordt, heeft zelden een hart van goud. En ook deze uitdrukking 

kan trouwens letterlijk naar het Tsjechisch vertaald worden – mít srdce ze zlata. Dit idioom 

wordt in het Tsjechisch met positieve bijbetekenissen verbonden en daarom is het volgens 

mij niet van toepassing. In het Nederlandse samengestelde adjectief poeslief  wordt een 



soort wantrouwigheid inbegrepen, daarom vind ik vooral de ironische vergelijkingen 

geschikt. 

Behalve mít srdce ze zlata komt binnen de fraseologische uitdrukkingen ook být 

samý med a cukr voor. Die is, net zoals veel van de bovengenoemde vergelijkingen, een 

eerder ironisch commentaar. Daarom beschouw ik dit idioom ook een goede 

vertaalequivalent.  

Als we bij de ironische betekenis van het woord poeslief  blijven, kan ik in dit geval 

ook de versterking door Tsjechische voorvoegsels gebruiken. Bijvoorbeeld het gebruik van 

de bijvoeglijke naamwoorden  přemilý en velemilý vind ik in deze context wel toepasselijk. 

 

Lui (aartslui, aardslui, hondslui, keilui) 

Op basis van de betekenis kunnen we  het Nederlandse adjectief lui met de 

Tsjechische bijvoeglijke naamwoorden líný, lenivý en zahálčivý verbinden. Deze worden 

kunnen we dan als de semantische kern in veel verschillende Tsjechische fraseologische 

uitdrukkingen vinden. 

Ik noem alleen maar een aantal populairste vergelijkingen. Één van de meest 

voorkomende is zeker de uitdrukking být líný jako veš/  valach/  vůl, die we in de 

spreektaal enorm vaak kunnen horen.  Dan zijn er ook andere vertaalmogelijkheden, zoals 

sedět jako bluma/ buchta;  být jako čamrda, ale přišitá; být líný jako kanec; mít se k 

něčemu jako lačnej k sraní; být do práce jako lev – zařvat a lehnout si; válet se jako 

pecivál; sedět jako pecka of být líný jako svině. Vooral het laatste genoemde idioom is in 

de hedendaagse taal vrij populair, daarbij moet ik maar een opmerking hebben. In de 

Tsjechische taal (vooral wat de jeugdtaal betreft) verschijnt de vergelijking ‘jako svině’ 

steeds vaker  in combinaties met allerlei bijvoeglijke naamwoorden (en ook bijwoorden). 

Het gebruik van dit soort vergelijking blijkt in het hedendaagse Tsjechisch vrij onbeperkt 

en universeel te zijn. 

Behalve vergelijkingen vinden we in de Tsjechische fraseologie veel andere 

uitdrukkingen die met de luiheid zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld válet se za kamny/ za 

pecí; ležet na líné kůži; být lechtivý na práci; kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš; 

čeká, až mu budou pečení holubi lítat do huby; vyhýbat se práci jako čert kříži; být kůže 

líná; být líná veš of být líný na krok. Wat de vertaling van de samengestelde bijwoorden 

aartslui, aardslui, hondslui en keilui betreft, denk ik dat ik vooral de laatste twee 

mogelijkheden zou wel kunnen verkiezen. 

 



Mager (graatmager, doodmager, broodmager, keimager) 

De basis betekenis van het woord mager kunnen we naar het Tsjechisch door het 

adjectief hubený vertalen.  

Met nadruk op een grotere mate van slankheid zijn ook de woorden zoals vyzáblý, 

vychrtlý, šlachovitý, hubeňoučký of vyhublý van toepassing. Hun betekenis kunnen we 

zeker wat sterker beschouwen.  

Aan de slankheid betreffende uitdrukkingen is de Tsjechische fraseologie vrij rijk, 

vooral wat de vergelijkingen betreft. Tot marginale gevallen behoren de uitdrukkingen 

zoals být jako bič/ bidlo; jakoby cvrčky louskal; jakoby čtrnáct dní nejedl; být jako duch/ 

chroust/ chrt/ komár/ koza/ chroust/ křížala; být jako opuchlá/ oteklá/ těhotná nit; být jako 

nudle; když se svleče, jako když odejde; být hubený jako pes/ sirka/ souška; být jako za 

groš kudla; mít břicho jako obrácený lavor; mít zadek, jako když babička sepne ruce of 

bijvoorbeeld mít zadek jako dva kmíny. Sommige idiomen daarentegen komen in de 

Tsjechische spreektaal vrij vaak voor, net zoals být jako z kozy duch; být jako lunt; být jako 

nic; být jako střízlík/ sušinka/ špejle; být jako třasořítka/ věchýtek/ vyžle; být vysušený jako 

treska of být jako chrastítko/tintítko. Bij de vertaling van de vermelde samengestelde 

bijvoeglijke naamwoorden zou ik waarschijnlijk juist deze fraseologische uitdrukkingen 

verkiezen.  

Binnen de fraseologie vinden we ook een aantal uitdrukkingen die we als geen 

vergelijkingen kunnen beschouwen. Ik noem de populairste: být kost a kůže; být vyhublý/ 

vychrtlý na kost; být lehká/ muší/ pérová váha en žebra bys mu mohl počítat. Die ik bij het 

zoeken naar de mogelijke vertaalequivalenten zou ook in overweging nemen. 

Wat het woord hubený betreft, verschijnt het in de vaste combinatie nezdravě 

hubený, die naar een enorme (ongezonde) slankheid verwijst. 

  

Moe (doodmoe, hondsmoe) 

De adjectieven unavený en utahaný kunnen we als de Tsjechische 

vertaalequivalenten van het Nederlandse bijvoeglijke naamwoord moe beschouwen. 

Als we de sterkere betekenis van de samengestelde adjectieven doodmoe en 

hondsmoe willen bereiken, dan kunnen de woorden zoals dodělaný, utrmácený, 

podlomený, přetažený, udolaný of upachtěný toepasselijk zijn, want er is sprake van 

expressiviteit. 

Wat de vertaalmogelijkheden betreft, niet alleen op het gebied van de Tsjechische 

vergelijkingen, maar ook in het algemeen, zijn in dit geval deze uitdrukkingen het meest 



geschikt: být vymačkaný jako citrón; být jako vymačkaný citrón; být jako po bále; být 

utahaný jako čokl; být jako po flámu; být jako chcíplý; být utahaný jako kočka/ kotě/ kůň; 

být jako zvadlá lilie; být utahaný jako pes; být jako polámaný/ přelámaný/ přejetý/ 

přeražený/ převálcovaný/ rozmlácený/ zpráskaný. 

Met andere woorden kunnen we een grote moeheid ook door een idiomatische 

uitdrukking být na smrt/k smrti unavený uiten. Met de bovengenoemde twee idiomen is de 

vaste combinatie van het bijwoord smrtelně en het bijvoeglijke naamwoord unavený wel 

vergelijkbaar wat de semantische inhoud betreft. Al deze vertaalequivalenten beschouw ik 

vrij geschikt. Wat de stijl betreft komen ze volgens mij met de samengestelde adjectieven 

doodmoe en hondsmoe overeen en verder bevatten ze ook de woorden geassocieerd met de 

dood (na smrt, k smrti, smrtelně). 

  

Naakt (poedelnaakt, spiernaakt) 

Voor de analyse van de vertaalmogelijkheden van het bijvoeglijke naamwoord 

naakt verkies ik de betekenis ‘zonder kleren te zijn’. Dit feit kunnen we in het Tsjechisch 

met behulp van de adjectieven nahý, nahatý, svlečený en soms ook holý beschrijven. 

Verwijzingen naar de Bijbelse mythen vinden we zowel in de vergelijkingen nahý 

jako Adam (als we het over een naakte man hebben) / nahá jako Eva (in de beschrijving 

van een naakte vrouw) als in de uitdrukking být, jak ho Pánbůh stvořil / jak na svět přišel. 

Deze uitdrukkingen gebruiken we in de betekenis ‘volledig naakt te zijn’, daarom 

beschouw ik ze als adequate vertaalequivalenten. 

De verwijzing naar de Bijbel en het verhaal over Adam en Eva spelen een rol ook 

in het volgende idioom - být v rouše Adamově (Dat wordt over naakte mannen gezegd.) / 

být v rouše Evině (Dat wordt over naakte vrouwen gezegd.) 

Binnen de vaste combinaties van bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden komt de 

uitdrukking dočista nahý voor, die inderdaad de toestand van de volledige naaktheid 

letterlijk beschrijft. Daarom vind ik dit idioom ook een vrij goede vertaalequivalent. 

  

Nat (kletsnat, doornat, kleddernat, zeiknat, drijfnat, strontnat) 

Als de betekenis van het Nederlandse adjectief nat kunnen we in het Tsjechisch de 

bijvoeglijke naamwoorden mokrý en vlhký beschouwen. 

Om een grotere mate van de nattigheid te beschrijven kunnen we de adjectieven 

zmáčený,  promáčený of promočený gebruiken, die in bepaalde contexten een sterkere 



betekenis hebben (vooral in de combinaties met versterkende bijwoorden zoals úplně, 

naprosto of totálně). 

Vooral als we over een mens spreken, kunnen we deze eigenschap met behulp van 

verschillende fraseologische uitdrukkingen  beschrijven, zoals bijvoorbeeld být mokrý jako 

hastrman; kape to z něj jako z hastrmana; být mokrý jako hnůj/ houba/ káně/ myš; být jako 

rousňák of být, jako by ho do vody hodil. 

In dit geval vind ik de beste vertaalmogelijkheid het idioom být mokrý skrz naskrz, 

dat zeker een versterkende betekenis heeft en in de Tsjechische taal het vrij vaak 

voorkomt, in tegenstelling tot de bovengenoemde vergelijkingen. Bovendien vind ik deze 

uitdrukking (de vaste combinatie van de bijwoorden skrz naskrz en het bijvoeglijke 

naamwoord mokrý) aan de Nederlandse samengestelde bijvoeglijke naamwoord doornat 

gelijkwaardig. 

  

Nieuw (gloednieuw, (spik)splinternieuw) 

Met betrekking tot het Nederlandse adjectief nieuw, dat we naar het Tsjechisch als 

nový, nedávný of novodobý vertalen, komen in onze taal noch vergelijkingen noch andere 

fraseologische uitdrukkingen voor. Er zijn ook geen samengestelde adjectieven of 

synoniemen met sterkere betekenis. 

Hoewel er in de Tsjechische taal niet te veel mogelijkheden zijn om de Nederlandse 

samengestelde adjectieven gloednieuw en (spik)splinternieuw te vertalen, vind ik de 

vertaling van deze twee bijvoeglijke naamwoorden geen onmogelijke taak. 

Het bijvoeglijke naamwoord nový komt in het Tsjechisch in twee vaste combinaties 

(van een bijwoord en een adjectief) voor. Dat zijn zbrusu nový en fungl nový. Deze twee 

uitdrukkingen vind ik in onze taal zo populair en vaak voorkomend, dat ik ze als perfecte 

vertaalequivalenten beschouw. Wat de stijl en de betekenis betreft, komen beide vaste 

combinaties met de Nederlandse samengestelde adjectieven met versterkende betekenis 

overeen. 

De vraag blijft, of er een relatie bestaat tussen de uitdrukkingen zbrusu nový en 

spik(splinternieuw), omdat we de betekenis van het substantief splinter naar het Tsjechisch 

als tříska kunnen vertalen. 

  

Rijk (schatrijk, steenrijk) 

De betekenis van het adjectief rijk kunnen we naar het Tsjechisch als bohatý 

vertalen. Om dit een beetje meer te specificeren  kies ik ook de mogelijke vertaling 



zámožný. Wat het bijvoeglijke naamwoord rijk betreft, ben ik alleen maar met de betekenis 

‘vermogend te zijn, veel geld en goed te hebben’ bezig. 

Op het gebied van synoniemen komen ook sommige versterkingen voor, zoals 

zazobaný, prachatý of movitý. De vraag is of deze woorden wel de rijkdom of eigenlijk de 

jaloezie van de spreker benadrukken. 

Enkele mogelijkheden vinden we ook binnen de Tsjechische vergelijkingen žít si 

jako baron; mít peněz jako hnoje; mít peněz jako šlupek; mít se jako hrabě/kníže; žít si jako 

král; mít peněz jako smetí; být zazobaný jako sysel of mít peněz jako želez. In dit geval 

beschouw ik al deze versterkingen relevant. Die zou ik bij de vertaling wel kunnen 

gebruiken. 

Het gebruik van andere fraseologische uitdrukkingen, zoals bijvoorbeeld být za 

vodou; mít nahrabáno of být těžký pracháč blijkt ook adequaat te zijn. Alleen patřit mezi 

horních deset tisíc vind ik te marginaal om bij de vertaling van de geanalyseerde 

samengestelde adjectieven gebruikt te kunnen worden. 

De versterkingen door de vaste combinaties van bijwoorden en adjectieven 

královsky bohatý en pohádkově bohatý vat ik ook als vrij geschikt op. Vooral de 

verbinding van het samengestelde adjectief schatrijk met de Tsjechische equivalent 

pohádkově bohatý vind ik vrij passend. 

In de gewone spreektaal komen de versterkingen door voorvoegsels van 

Tsjechische oorsprong, zoals velezámožný of velebohatý, niet te vaak voor. Daarom zou ik 

deze vertaalmogelijkheden niet gebruiken. Qua stijl komen deze adjectieven met de 

Nederlandse samengestelde  bijvoeglijke naamwoorden niet overeen. 

  

Saai (oersaai, doodsaai) 

De basisbetekenis van het bijvoeglijke naamwoord saai kunnen we naar het 

Tsjechisch met behulp van de adjectieven nudný, otravný, únavný of jednotvárný vertalen. 

Om de saaiheid van iemand of iets te beschrijven kunnen we in het Tsjechisch ook 

een samengesteld adjectief gebruiken – suchopárný. Maar de betekenis van dit bijvoeglijke 

naamwoord is volgens mij niet sterk genoeg om het als een goede vertaalequivalent te 

beschouwen. 

Ook bij het bijvoeglijke naamwoord úmorný vind ik de betekenis niet geschikt. 

Volgens mij benadrukt dit woord vooral de lange duur van een situatie, niet de vermoeiend 

karakter. 



Sprake van ironie vinden we in de vergelijking je to napínavé jak kšandy. Omdat 

deze versterking in de letterlijke betekenis juist de tegenovergestelde eigenschap beschrijft 

en omdat het begrip van ironie in dit geval nodig is, zou ik deze vertaalequivalent niet 

verkiezen. 

De volgende fraseologische uitdrukkingen, zoals být nudný k uzoufání; zívat nudou; 

trpět nudou; tady chcípnul pes; být nudný/suchý patron of ukousat se nudou beschouw ik 

in tegenstelling tot de bovengenoemde vergelijking wel geschikt.  

Ik zou dus de voorkeur of aan de fraseologische uitdrukkingen of aan de twee vaste 

combinaties van bijwoorden en adjectieven extrémně nudný en zoufale nudný geven. 

Noch bij de vertaling van de samengestelde adjectieven doodsaai en oersaai vind ik 

de versterking door voorvoegsels van Tsjechische oorsprong  relevant. Velenudný klinkt in 

de context van de gewone communicatieve situaties te onnatuurlijk. 

  

Serieus (bloedserieus, doodserieus) 

Wat het Nederlandse bijvoeglijke naamwoord serieus betreft, kunnen we dat naar 

het Tsjechisch bijvoorbeeld door de adjectieven vážný of seriózní vertalen. Omdat deze 

twee woorden op verschillende manieren begrepen kunnen worden, wil ik de gekozen 

betekenis een beetje verlichten. De verklaring van het bijvoeglijke naamwoord serieus 

wordt in de volgende vertaalmogelijkheden zoals ‘kritiek, ernst en geen grap te zijn’ 

bepaald. 

Deze betekenis kunnen we ook met behulp van de fraseologismen zoals brát něco 

smrtelně vážně; jít do tuhého of být bez legrace uiten. Die vind ik overigens van de beste 

vertaalmogelijkheden. 

De volgende vaste combinatie, smrtelně vážný, vind ik maar absoluut het beste 

vertaalequivalent. Ten eerste zie ik een relatie tussen de Nederlandse woorden bloed en 

dood en het Tsjechische bijwoord smrtelně. En ten tweede  beschouw ik de uitdrukking 

smrtelně vážný (of in de vorm van bijwoorden smrtelně vážně) vrij universeel, wat het 

gebruik betreft. Ik noem slechts een paar voorbeelden, zoals brát něco smrtelně vážně (zie 

de vorige paragraaf), myslet něco smrtelně vážně, být smrtelně vážný (zowel over een mens 

als over een situatie) enz. 

Plnovážný en převážný beschouw ik in de context van de hedendaagse taal als te 

raar. Het versterkte bijvoeglijke naamwoord velevážný  vind ik niet te vreemd, maar toch is 

dat volgens mij niet van toepassing. Ik ben van mening dat dit adjectief vooral in de 



ironische betekenis wordt gebruikt en daarom zou ik het niet als de geschikte 

vertaalequivalent verkiezen. 

  

Trots (ape[n]trots, beretrots) 

Pyšný en hrdý zijn de twee mogelijke vertalingen van het bijvoeglijke naamwoord 

trots naar het Tsjechisch. Als de versterkte betekenis van het woord trots kies ik de 

mogelijkheid ‘te trots te zijn’, dat betekent dat ik met de trots als een slechte menselijke 

eigenschap bezig ben. De betekenis van het woord trots, die ik op het voorbeeld van de zin 

‘Ik ben erg trots op mijn kinderen.’ kan demonstreren, die staat buiten mijn belangstelling.  

Voor de beschrijving van een trotse persoon kunnen we het Tsjechische 

samengestelde adjectief bohorovný gebruiken. Door het gebruik van deze samenstelling 

wordt volgens mij de betekenis van de Nederlandse samengestelde adjectieven 

gehandhaafd. Het probleem is dat de bijvoeglijke naamwoord bohorovný in de spreektaal 

niet te vaak voorkomt. Op basis van de frequentie van dit woord in de taal vind ik dat dan 

geen geschikte equivalent. 

Sommige synoniemen van het adjectief pyšný vind ik qua zijn betekenis sterk 

genoeg om bij de vertaling van de samengestelde bijvoeglijke naamwoorden ape(n)trots en 

beretrots gebruikt te kunnen worden. Als de beste vertaalequivalenten vind ik de 

adjectieven furiantský (hoewel het een beetje ouderwets is), nadutý, nafoukaný, nafučený 

of povýšený.  

Binnen de Tsjechische fraseologie vinden we ook veel verschillende passende 

uitdrukkingen. Op het gebied van vergelijkingen zijn dat chodit jako baron; být pyšný jako 

čert; nadýmat se jako holub; nést se jako hovno na oleji/lopatě; tváří se, jako by sežral 

Šalamounovo hovno; nafukovat se jako krocan; tváří se, jako by sežral všechnu moudrost 

světa; být pyšný jako páv; tváří se, jako by mu patřil svět en nafukovat se jako žába. Al die 

uitdrukkingen zijn volgens mij in de hedendaagse Tsjechische taal gebruikelijk, qua stijl en 

frequentie zijn dus deze uitdrukkingen bevredigend. 

Andere fraseologismen, zoals nadouvat se pýchou; nosit hlavu/nos vzhůru en 

nafukovat se až do nebe, vind ik ook geschikte vertaalequivalenten, net zoals die 

bovengenoemde vergelijkingen. 

Het bijvoeglijke naamwoord přepyšný beschouw ik als een sprookjesachtige 

uitdrukking, daarom zou ik het in dit geval niet gebruiken. 

 

  



Verbaasd (stomverbaasd) 

Het Nederlandse adjectief verbaasd  kan naar het Tsjechisch met behulp van de 

bijvoeglijke naamwoorden udivený, překvapený en užaslý vertaald worden.  

De bijvoeglijke naamwoorden zaražený, vyjevený, ohromený, zaskočený en  užaslý 

vind ik wat sterker, daarom zou ik ze bij de vertaling van het Nederlandse samengestelde 

adjectief stomverbaasd wel kunnen gebruiken. Een sterkere betekenis kunnen we dan 

bereiken met behulp van het combineren van de bovengenoemde adjectieven en bepaalde  

versterkende bijwoorden (úplně, zcela, ...). 

Het moment van de verrassing wordt in het Tsjechisch ook door sommige 

vergelijkingen beschreven, zoals zůstal překvapen, jako kdyby do něho hrom uhodil of 

dívat se na něco jako tele na nová vrata. Die vind ik maar niet volledig toepasselijk. Het 

probleem is dat deze uitdrukkingen niet gebruikelijk blijken wat de zinnen in de eerste 

persoon en in de tegenwoordige tijd betreft. De betekenis van de zin ‘Ik ben 

stomverbaasd.’ kan volgens mij door het gebruik van deze uitdrukkingen niet onveranderd 

blijven. Het gebruik van deze fraseologismen vind ik te beperkt.  

Om deze reden zou ik de voorkeur liever aan de volgende fraseologische 

uitdrukkingen geven: být oněmělý údivem; mít oči navrch hlavy; kroutit na něčím hlavou; 

stát s otevřenými ústy; mít hubu dokořán; mrkat na drát; oči mu lezou z důlků; spíš se 

smrti nadát; to člověku vezme/vyrazí dech; být z něčeho úplně paf. 

  

Vers (dagvers, kakelvers, kersvers) 

De mogelijke vertalingen van het adjectief vers naar het Tsjechisch zijn 

bijvoorbeeld de bijvoeglijke naamwoorden čerstvý en svěží. Maar daarnaast kan het 

adjectief vers verscheidene betekenissen hebben in verschillende contexten. 

Als ik bij de betekenis van de woorden čerstvý en svěží blijf, zijn er in de 

Tsjechische taal twee vergelijkingen: svěží jako jarní vánek en čerstvý jako ranní rosa. 

Deze fraseologische eenheden komen in de Tsjechische taal vrij vaak voor. Wat de 

frequentie in de taal betreft, zijn dus deze idiomen wel geschikt. Maar volgens mij is de 

betekenis van de Nederlandse samengestelde bijvoeglijke naamwoorden dagvers, 

kakelvers en kersvers niet vergelijkbaar met de semantische inhoud van deze twee 

fraseologische uitdrukkingen. Ze kunnen niet in dezelfde contexten gebruikt worden. 

Bij het vertalen van de geanalyseerde samengestelde adjectieven vind ik op alle 

onderzochte gebieden geen passende vertaalmogelijkheden. In dit geval zou ik dus de 

versterking door het gebruik van de versterkende Tsjechische bijwoorden maken. Ik denk 



dat in sommige gevallen ook het gebruik van de voorvoegsels van Tsjechische en Latijnse 

oorsprong wel mogelijk is. 

  

Vervelend (oervervelend, stomvervelend, doodvervelend, strontvervelend) 

Het woord vervelend kunnen we naar het Tsjechisch ook als nudný vertalen, maar 

de volgende vertaalmogelijkheden zijn vooral op de betekenis van de bijvoeglijke 

naamwoorden otravný, protivný en nepříjemný gericht. 

De synoniemen  nesnesitelný en odpudivý vind ik vergeleken met de 

bovengenoemde adjectieven van sterkere betekenis. 

De onaangenaamheid van mensen en dingen wordt in het Tsjechisch ook door 

verschillende fraseologische uitdrukkingen geuit. De vergelijkingen být milý jako hřebík v 

botě; být milý jako vosina v prdeli; být jako za trest; být milý jako trn v patě; být jako veš v 

kožichu; být protivný jako činže; být protivný jako čtvrtodenní zimnice of být protivný jako 

štěnice vind ik wel geschikte vertaalequivalenten wat de samenstellingen met het adjectief 

vervelend betreft. 

De betekenissen van de idiomen je to hořká pilulka en  je to pod psa beschouw ik 

als niet sterk genoeg. In deze uitdrukkingen wordt volgens mij de nadruk op de 

onaangenaamheid van een situatie gelegd, maar er is geen sprake van een erg grote mate 

van die onaangenaamheid. Deze fraseologische eenheden vind ik niet versterkt. 

De vaste combinatie krajně nepříjemný blijkt in dit geval ook gebruikelijk. De 

betekenis van deze uitdrukking vind ik niet zo sterk als bij de fraseologismen, maar ik denk 

dat deze vaste combinatie in de Tsjechische spreektaal vrij vaak voorkomt. 

  

Vlug (vliegensvlug, razendvlug) 

De mogelijke vertaalequivalenten van het bijvoeglijke naamwoord vlug zijn in het 

Tsjechisch de adjectieven rychlý, kvapný, hbitý, čilý, svižný, bystrý of čiperný. De volgende 

vertaalmogelijkheden zijn vooral op de snelheid als een eigenschap gericht. 

In dit geval zijn er in de Tsjechische taal ook een paar samengestelde adjectieven 

met versterkende betekenis. Die beschouw ik bij het vertalen van de woorden vliegensvlug 

en razendvlug als de beste vertaalequivalenten. Namelijk komen in het Tsjechisch deze 

samenstellingen voor: bleskurychlý, bleskorychlý, rychlorychlý en střelhbitý. 

Sommige bijvoeglijke naamwoorden zijn al in hun basisvorm sterker wat de 

semantische inhoud betreft, behalve het adjectief bleskový ook bijvoorbeeld de bijvoeglijke 

naamwoorden spěšný en hbitý. 



De fraseologische vergelijkingen rychlý jako blesk/ střela/ šipka; být někde jako na 

koni en být jako namydlený blesk vind ik ook vrij geschikte vertaalequivalenten. De 

volgende vergelijkingen rychlý jako po telegrafu; rychlý, jako když hrom bije of utéct 

rychle, jako když do nich střelí beschouw ik als te marginaal en vooral ook te beperkt met 

betrekking tot het mogelijke gebruik in verschillende contexten. 

De snelheid staat ook in de volgende idiomen centraal: vzít to hopem/ horempádem; 

pohybovat se světelnou rychlostí/ rychlostí blesku; udělat něco co by dup; udělat něco, než 

by pět napočítal/ než by řekl švec/ na to tata; uhánět s větrem o závod of být někde cukem 

letem/ v cuku letu. 

Wat de vaste combinaties van bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden betreft, 

komen in de Tsjechische taal deze uitdrukkingen voor - bleskově rychlý en závratně rychlý. 

Volgens mij kunnen we beide mogelijkheden als passende vertaalequivalenten 

beschouwen. 

Dat geldt echter niet voor het bijvoeglijke naamwoord přerychlý, dat dankzij het 

versterkende  voorvoegsel weer vrij ouderwets of poëtisch klinkt. 

  

Vreemd (keivreemd) 

Er zijn veel mogelijke vertaalequivalenten van het Nederlandse adjectief vreemd in 

het Tsjechisch. Één van de betekenissen kan door het bijvoeglijke naamwoorden cizí, 

zahraniční of  neznámý bepaald woorden. Rekening houdend met het samengestelde 

adjectief  keivreemd is maar mijn analyse vooral op de semantische inhoud van de woorden 

divný, podivný en zvláštní gericht. 

In dit geval blijkt de enige mogelijkheid om de betekenis van deze woorden te 

versterken het gebruik van de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong. Prapodivný en 

prazvláštní vind ik trouwens wel geschikt. Deze bijvoeglijke naamwoorden klinken niet 

raar of onnatuurlijk. De uitdrukkingen zoals pracizí, pradivný, předivný of přepodivný zou 

ik maar in dit geval eerder niet gebruiken. Voor deze adjectieven geldt de vorige verklaring 

niet. 

  

Ziek (doodziek, hondsziek) 

Met behulp van de bijvoeglijke naamwoorden nemocný, chorý of churavý kunnen 

we het Nederlandse adjectief ziek naar het Tsjechisch vertalen. 

De Tsjechische vergelijkingen die met de ziekte en gezondheid worden verbonden 

vind ik in dit geval geen goede vertaalequivalenten. Ik heb er twee redenen voor. Vypadá, 



jako by vstal z hrobu; vypadat jako živá mrtvola; je, jako by vstal z mrtvých; být jako 

přízrak en vypadá, jako když má smrt na jazyku benadrukken nogal de ongezonde uiterlijk 

in plaats van de zwakke gezondheid. En de uitdrukking být jako lazar verwijst in de vorm 

van een vergelijking vooral naar een hypochonder. 

Qua de handaving van de betekenis van die Nederlandse samengestelde 

naamwoorden blijken de idiomen být nad hrobem en být úplný lazar veel beter te zijn dan 

de vergelijkingen. 

In verband met het bijvoeglijke naamwoord nemocný komen ook enkele vaste 

combinaties voor, zoals smrtelně nemocný, těžce nemocný of vážně nemocný. Vertaling 

van de geanalyseerde Nederlandse samengestelde adjectieven door deze drie uitdrukkingen 

beschouw ik als de beste mogelijkheid. 

  

Zoet (mier(en)zoet, suikerzoet, honingszoet) 

De betekenis van het bijvoeglijke naamwoord zoet kunnen we naar het Tsjechisch 

op basis van het adjectief sladký vertalen. Zowel in het Tsjechisch als in het Nederlands 

wordt dit adjectief ook in plaats van de adjectieven lief of aangenaam gebruikt. Volgende 

vertaalmogelijkheden zijn vooral op de letterlijke betekenis van het adjectief zoet (sladký) 

georiënteerd. 

Een sterkere betekenis kunnen we door het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden 

slaďoučký of medový krijgen, die meer expressief klinken. 

Dezelfde eigenschap wordt in het Tsjechisch ook met behulp van vergelijkingen 

beschreven. Binnen de fraseologie vinden we de uitdrukkingen zoals bijvoorbeeld sladký 

jako med/ jako dívčí políbení of sladký jako cecek/ cumel. Het tweede genoemde idioom 

heeft maar vooral negatieve connotaties. 

De bovengenoemde vergelijking sladký jako med vind ik samen met de vaste 

combinatie medově sladký de beste vertaalequivalenten. Als één van de redenen daarvoor 

beschouw ik de overeenkomst in de versterkende elementen: honing (honingszoet) en med/ 

medově. 

De laatste vertaalmogelijkheden, přesládlý en přesladký, vind ik geen geschikte 

vertaalequivalenten. Die worden meestal met negatieve beoordeling van de zoetheid 

verbonden. 

  

 

 



Zot (stapelzot, apezot) 

De bijvoeglijke naamwoorden bláznivý, nerozumný en pošetilý zijn de mogelijke 

vertalingen van het Nederlandse adjectief zot naar het Tsjechisch. 

De betekenis van de synoniemen potrhlý, potřeštěný, střelený, ztřeštěný, ťuknutý, 

praštěný, trhlý en ujetý vind ik sterker, daarom zou ik deze bijvoeglijke naamwoorden ook 

bij het vertalen van de samengestelde adjectieven stapelzot en apezot gebruiken. Deze 

uitdrukkingen kunnen we in de Tsjechische spreektaal vrij vaak horen en daarom 

beschouw ik ze wel geschikt. 

De vergelijkingen být jako třeštiprdlo of potrhlý jako švec blijken in de context van 

de hedendaagse taal een beetje ouderwets te zijn. Deze idiomen zou ik dus bij de vertaling 

van bovengenoemde samenegestelde adjectieven met versterkende betekenis niet 

gebruiken. Wel gebruikelijk vind ik de fraseologische uitdrukking dělá, jako by mu v hlavě 

přeskočilo.   

Být praštěný pavlačí/ pytlem/ pavuzou klinkt in de huidige taal ook vrij raar, maar 

de idiomen vynechává mu motor en přeskočilo mu, samen met de uitdrukking straší mu v 

hlavě/ ve věži, die vind ik goede vertaalequivalenten. 

Als we de vaste combinatie správně trhlý gebruiken, dan wordt de nadruk op de 

positieve perceptie van de zotheid gelegd. 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



5 Conclusie 

In dit hoofdstuk beantwoord ik de hoofdvragen van mijn bachelorscriptie. Ten 

eerste ga ik de vertaalbaarheid van de Nederlandse samengestelde adjectieven met 

versterkende betekenis bespreken en ten tweede zeg ik iets over de frequentie van enkele 

vertaalmogelijkheden in verband met mijn vertaalanalyse. 

5.1 Vertaalbaarheid, ‘NL-CZ’ equivalentie 

Op de volgende grafiek kunnen we de vertaalbaarheid van de onderzochte 

Nederlandse samengestelde adjectieven met versterkende betekenis bekijken. We zien 

bijvoorbeeld hoeveel adjectieven een totale equivalent (dat betekent de letterlijke vertaling) 

in het Tsjechisch hebben. Dan kunnen we ook de kwantitatieve vertegenwoordiging zien 

van de samengestelde bijvoeglijke naamwoorden die een Grieks of Latijns voorvoegsel 

bevatten. (Deze categorie neem ik in de grafiek apart, omdat het gebruik van de Griekse en 

Latijnse voorvoegsels in beide talen vrij universeel en onbeperkt is. De adjectieven met 

deze voorvoegsels worden niet onder die bijvoeglijke naamwoorden met totale 

equivalenten geteld.) Voor de resterende adjectieven komen in het Tsjechisch geen totale 

equivalenten voor. 

 

Op basis van dit schema noem ik twee opvallende inzichten: 

1. Ongeveer een kwart van die onderzochte samengestelde bijvoeglijke naamwoorden 

bevatten de voorvoegsels van Griekse en Latijnse oorsprong. Het gebruik van deze 

Onderzochte samengestelde adjectieven 

Adjectieven met de Griekse en 

Latijnse voorvoegsels 

Adjectieven met totale 

equivalenten in het Tsjechisch 

Adjectieven zonder totale 

equivalenten in het Tsjechisch 



versterkende elementen laat meestal de letterlijke vertaling toe. Dat wordt door de 

vergelijkbare toepassing van deze voorvoegsels in beide talen veroorzaakt. 

2. Slechts een klein gedeelte van de onderzochte samenstellingen (zonder universele 

voorvoegsels) kunnen naar het Tsjechisch letterlijk vertaald worden. Het grootste deel 

ervan moeten we echter naar het Tsjechisch vertalen op basis van andere 

vertaalmogelijkheden en verschillende manieren om de betekenis van de adjectieven te 

versterken. 

In verhouding tot het analytische deel van mijn scriptie zou ik de geschiktheid van 

de verschillende manieren van de vertaling bespreken: 

De adjectieven met sterkere betekenis vind ik qua semantiek vrij vaak niet sterk 

genoeg en de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong klinken in de meeste gevallen 

sprookjesachtig of ouderwets. Daarom vind ik deze twee mogelijkheden grotendeels 

ongepast, hoewel er natuurlijk een paar uitzonderingen voorkomen. 

De vertaling van de samengestelde adjectieven door de Tsjechische vergelijkingen, 

andere fraseologische uitdrukkingen en door de vaste combinaties van bijwoorden en 

adjectieven vind ik goeddeels zowel mogelijk als vrij geschikt. De versterkende betekenis 

van de Nederlandse samengestelde bijvoeglijke naamwoorden wordt op deze manier 

meestal bevredigend gehandhaafd. Fraseologie blijkt dus in dit geval (wat de 

vertaalanalyse betreft) de beste mogelijkheid om de betekenis van de oorspronkelijke 

uitdrukkingen te handhaven. 

Het voorkomen van de samengestelde adjectieven met versterkende betekenis is in 

de Tsjechische taal te marginaal om de geschiktheid daarvan te beoordelen. In sommige 

gevallen van de vertaling vind ik de samenstellingen als vertaalequivalenten wel passend, 

maar de geschiktheid in het algemeen kan ik op zo'n kleine steekproef niet valoriseren. 

5.2 Frequentie van enkele vertaalmogelijkheden 

De fraseologie (zowel de vergelijkingen als de andere fraseologische 

uitdrukkingen) beschouw ik als een zeer productieve manier om de betekenis van de 

adjectieven te versterken. Bovendien blijkt het gebruik van combinaties van bijwoorden en 

adjectieven in de Tsjechische taal ook vrij frequent te zijn. 

Niet-equivalente samengestelde adjectieven komen in de analyse niet vaak voor, 

die vind ik enorm marginaal. En de voorvoegsels van Tsjechische oorsprong staan ook in 

een marginale positie, in vergelijking met de andere vertaalmogelijkheden. En hoewel ze in 



de Tsjechische taal niet bijzonder zeldzaam zijn, qua stijl zijn ze meestal niet van 

toepassing. 

Deze opmerkingen zeggen ook wat over de Tsjechische taal in het algemeen. We 

zien dat de fraseologie in het Tsjechisch een grote rol speelt. Het is ook duidelijk dat de 

samengestelde adjectieven met versterkende betekenis in onze taal geen frequente 

fenomeen zijn, zoals verwacht. Opvallend vind ik ook het beperkte gebruik van 

voorvoegsels van Tsjechische oorsprong, die in de hedendaagse spreektaal bijna niet te 

horen zijn. 

Het volgende schema laat de frequentie van enkele vertaalmogelijkheden
9
 op een 

duidelijke wijze zien. Verschillende delen van de grafiek tonen hoeveel van de 

onderzochte Nederlandse samengestelde adjectieven met versterkende betekenis kunnen op 

elke concrete manier naar het Tsjechisch vertaald worden: 

 

 

 

                                                 
9
 NESA – Niet-equivalente samengestelde adjectieven 

  AMSB – Adjectieven met sterkere betekenis 

  V – Vergelijkingen 

  AFU – Andere fraseologische uitdrukkingen 

  CVBEA – Combinaties van bijwoorden en adjectieven 

  VVTO – Voorvoegsels van Tsjechische oorsprong 
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