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De Craemer

West-Vlaamse? 

Op de sociale media zag ik een artikel met deze titel: 
‘17 Beautiful Words to Make You Fall in Love with 
the Flemish language’. Er stond niet Dutch maar  

Flemish, en misschien was het vooral dát wat mijn aandacht 
trok. In de inleiding werd verteld dat ‘Flemish’ geen taal op 
zich is en nog steeds ‘Dutch’ is, maar wel zijn eigen woorden-
schat heeft. Ik vond de lijst best wel aardig, met woorden als 
goesting, vieruurtje, koffiekoek, toespijs en smossen. Schoon-
heid moet je delen, en dat deed ik op Twitter, al voegde ik 
eraan toe dat ik het woord stinkpatees (‘zweetvoeten’) nog 
nooit had gehoord. 
 Meteen kreeg ik een privébericht van een vrouw: “Natuur-
lijk kent gij dat woord niet, gij spreekt niet eens echt Vlaams, 
en ge zijt ook geen echte West-Vlaamse!”
 Normaal reageer ik niet wanneer mensen mij zure reacties 
toesturen, maar nu maakte de venijnige ondertoon me be-
nieuwd. Waarom, vroeg ik, ben ik geen echte West-Vlaamse? 
Ik ben in West-Vlaanderen geboren en getogen en er na een 
paar jaar Brussel zelfs naar teruggekeerd. Meteen kreeg ik 
antwoord: dat ze wist dat ik er woonde, maar dat, wanneer 
ik op radio of tv kom, je niet kunt horen dat ik een West-
Vlaamse ben, en ze dat schandalig vond. “Het lijkt wel alsof 
ge beschaamd zijt voor je West-Vlaamse afkomst en die wil 
verbergen. Ge schrijft vaak lovend over je dialect; waarom 
laat ge daar dan niets van horen wanneer ge spreekt?” En 
dan, de interessantse zin uit haar bericht: “Het zou je veel 
echter maken.”
 The times, they are a-changin’: werd dialect in mijn jeugd 
nog verketterd als een uiting van marginaliteit, vandaag vin-
den sommigen je sympathieker wanneer je het dialect van  
je geboortestreek laat horen. De vrouw verwees onder meer 
naar mijn collega-auteurs Herman Brusselmans en Tom  
Lanoye, die wél met een duidelijk regionaal accent spreken. 
Zelf probeer ik bij publieke verschijningen altijd zo keurig 
mogelijk Nederlands te praten. Waarom? Omdat ik, ten eer-
ste, Nederlands heb gestudeerd en het mijn plicht vind om in 
een bepaalde context keurig te praten, en ik, ten tweede, wil 
dat iedereen me begrijpt – van Ieper tot Groningen. Ik heb 
zowel dialect als tussentaal in verschillende columns vurig 
verdedigd, maar het daarbij ook steeds over het belang van 
de context gehad. Jammer dat mensen denken dat mijn ver-
dediging betekent dat ik de standaardtaal in de prullenbak 
wil gooien. Nog jammerder is het dat sommigen menen dat 
Standaardnederlands spreken je minder echt maakt. Onecht 
zou ik pas zijn wanneer ik mijn geliefde dialect in de strijd 
gooi om lezerszieltjes te winnen.

ANN DE CRAEMER

VERTAALD DOOR ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. In deze rubriek presenteert een vertaler zijn of haar 

weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke oplossing.

Annelies Jorna
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent  
tegengekomen?
Ik ben de vaste vertaler van David Almond, een au-
teur die erg eigenzinnig met de taal omspringt – zoals 
in zijn prachtige dystopische roman Het ware verhaal 
van het monster Billy Dean (2012), die helemaal fone-
tisch geschreven is. De vertaling was één grote puz-
zel, die talloze versies vergde om tot gelijkwaardig 
Nederlands te komen: te veelomvattend om er hier 
dieper op in te gaan. 
 Ook zijn magisch-realistische jeugdboek De jongen 
die met piranha’s zwom (2015) was een waar ver-
taalfestijn, vooral door de vele woordspelingen en 
-grapjes die speels aaneen worden geregen. Het boek 
speelt zich af in een havenstadje vol werklozen, waar 
een ‘enspicteur’ rondrijdt, met zijn ‘Daft boys’, de 
knokploeg van de dienst DAFT: “Departmint for the 
Abolishun of Fishy Things” (‘afschaffing van alles 
waar een lugje aan zit’). De enspicteur bedient zich 
het hele boek door van lachwekkende wartaal. Zo 
verhaspelt hij in een van zijn tirades de uitdrukking 
rhyme nor reason (‘rijm noch rede(n)’, oftewel ‘onzin’) 
tot “rhyme nor raisin” (‘rijm noch rozijn’). Wat moest 
ik verzinnen voor die woordspeling? En als tweede 
puzzel: wat was een bruikbaar Nederlands equivalent 
voor het acroniem DAFT, waarin ook het stompzinni-
ge schrikbewind (het Engelse daft betekent ‘dom’, 
‘gek’, ‘absurd’ en alles daartussenin) van de dienst 
doorklonk?
Hoe hebt u het opgelost? 
Van DAFT en Daft boys maakte ik ROT (‘Rottigheid 
Opsporing Team’) en Rotjongens (in hun Rotbusje). 
En de verspreking van de enspicteur moest in verta-
ling een associatie met voedsel behouden, vanwege 
de thema’s ‘armoede’ en ‘aan de kost zien te komen’ 
die in het boek een rol spelen. Uiteindelijk verzon ik 
daarom “(…) d’r klopt letterlijk en frituurlijk niks 
van!”
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