
O N Z E  T A A L  2 0 1 6  •  4

19

Van Aaf tot z

Kortduits

M ijn stiefzoon van 15 zat aan de keukentafel zijn 
Duits te leren en ik keek vol medelijden toe. Duits 
is de oplichter van de middelbare school; je denkt 

een vak te gaan volgen dat je makkelijk zal vallen, want ja, 
het is Duits: gewoon Nederlands met een Duits accent. Maar 
dat blijkt dan een taal met allerlei naamvallen, voorzetsels 
met naamvallen die erbij passen, en Goethe. En woorden en 
uitdrukkingen die precies lijken op Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen, maar die dan nét wat anders blijken te bete-
kenen. En een bijgeleverde leraar Duits met wie je onwille-
keurig toch een beetje te doen krijgt (misschien pas op je 
veertigste, maar toch) omdat hij je Duits moet leren en ook 
wel weet dat niemand daar zin in heeft.
 Zelf herinner ik me eindeloze leessessies, hardop, met de 
hele klas, in Faust. Lange uren waren dat. Vast ook voor onze 
lerares, die echter, hoorde ik laatst, nog steeds Duits geeft op 
mijn oude school. Een doorzetster. Een ‘Durchsetzerin’? Nee, 
dat is vast net weer iets heel anders, in dat lastige Duits.
 Maar kort na die meewarige blikken van mij op de berg 
huiswerk die ik zelf gelukkig nooit meer hoef te maken – ik 
redde me na de middelbare school in Duitsland toch wel met 
Nederlands met een Duits accent – las ik in het AD dat er nu 
‘Kortduits’ bestaat. Dat is Duits, maar dan makkelijk. Heel 
makkelijk. Eigenlijk nog makkelijker dan een heleboel andere 
talen, zelfs dan het toch al heel makkelijke Engels of Spaans. 
 In het Kortduits verdwijnen voorzetsels. Als voorbeeld gaf 
de krant de zin ‘Kommst du Bahnhof oder hast du Auto?’ Dat 
betekent letterlijk: ‘Kom je station of heb je auto?’ Je kunt 
ook zeggen: ‘Ich bin noch Büro’ (‘Ik ben nog kantoor’) of je 
kunt het lidwoord weglaten: ‘Er hat Tor geschossen’ (‘Hij 
heeft doelpunt gescoord’). Volgens het AD was het Kortduits 
ontstaan doordat Turkse immigranten die de taal niet goed 
spraken, zelf een eenvoudiger Duits ontwikkelden. En nu 
wordt het via de sociale media verspreid.
 Ja, dat kan zo zijn. Maar toch. Wij hebben hier ook immi-
granten die de taal niet goed kennen, en we hebben ook  
sociale media. Toch wordt een vereenvoudigde ‘immigranten-
grammatica’, zoals ‘de huis’ zeggen, wat sommige immigran-
ten in Nederland doen, hier nog niet zo breed gebruikt. Van 
Kortnederlands is geen sprake.
 Misschien is het Kortduits zo populair aan het worden om-
dat het Duits, met al zijn aus, bei, mit, nach, seit, von, zu en 
ook nog der, das en die, gewoon te moeilijk was. Moeilijker 
dan het Nederlands. Een gevalletje wet van de remmende 
voorsprong. De moeilijkste talen zullen het eerst makkelijk 
worden.

AAF BRANDT CORSTIUS

VERTAALD DOOR ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de taal aan. 

In deze rubriek presenteert elke maand een vertaler zijn  

of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke  

oplossing.

Jan Pieter van  
der Sterre

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
In zijn boek The Sense of Style geeft de Amerikaanse 
taalkundige Steven Pinker schrijfadviezen – universele 
regels, maar ook regels die vooral opgaan voor het  
Engels. De Nederlandse vertaling (Gevoel voor stijl)  
kan dan ook nuttige diensten bewijzen in onze ver- 
engelsende samenleving. 
 In het boek komen talloze voorbeeldzinnen voor, en 
het bleek uiteindelijk onontkoombaar die allemaal in 
het Nederlands te vertalen. Een van die voorbeeldzin-
nen was “Rarely is the question asked: is our children 
learning?”, afkomstig uit de mond van de voormalige 
president van Amerika George Bush, een notoire taal-
blunderaar. De correcte versie ‘… are our children …’ 
bevat een ongemakkelijke herhaling (‘are our’) en die 
probeerde hij te vermijden door is te gebruiken. 
Hoe hebt u het opgelost?
Met veel piekeren vind je als vertaler misschien een 
grammaticaal equivalent dat in de buurt komt, bijvoor-
beeld ‘… is zijn kinderen aan het leren’, dat dan gezegd 
zou worden ter voorkoming van ‘… zijn zijn kinderen 
aan het leren’. Maar een Nederlandse vertaling die pre-
cies het Amerikaanse probleem weergeeft (een gram-
maticaal juiste zin die moeilijk uitspreekbaar is vervan-
gen door een bijpassende ongrammaticale zin) was 
eenvoudigweg niet te vinden. Daarom heb ik besloten 
in dit soort gevallen de fouten gecorrigeerd weer te  
geven, dus hier ‘… zijn onze kinderen aan het leren’. 
 Wel heb ik een enkele keer tegen dit principe gezon-
digd; in het drukproefstadium werd de verleiding soms 
te groot. Bij de bespreking van to lie (‘liggen’) en to lay 
(‘leggen’) bijvoorbeeld, is “Lay Down Sally” (uit een 
song van Eric Clapton) omgezet in ‘Ga leggen, Sally’. 
Dat paste mooi bij de opgeruimde toon van het boek.
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