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Niet te doen
Wat ik de raarste soort vind in de categorie modetaal, 

is het woord dat allang bestond, maar dat mensen 
ineens massaal ontdekt hebben. 

 Een tijdje geleden was dat het geval met falend; het woord 
falen bestond altijd al, en falend dus ook, en daar vond niemand 
iets aan, maar ineens vonden alle pubers alles ‘falend’. Dat is 
opmerkelijk. Ze bedachten geen nieuw woord, ze trokken ge-
woon een oud woord tevoorschijn en gingen dat met z’n allen 
gebruiken.
 Momenteel is dit aan de hand met de uitdrukking niet te 
doen. Die bestaat al zolang ik leef, maar was niet zo populair. 
En ineens zag ik hem overal. Dat viel me vooral op toen de foto 
van het aangespoelde vluchtelingenjongetje Aylan Kurdi de  
wereld over ging. De reacties – live en op internet – luidden  
opmerkelijk vaak: ‘niet te doen’. Op de Facebookpagina van Me 
to We, bijvoorbeeld, een platform over het ouderschap, stond als 
onderschrift bij de foto van het jongetje: “Och, jongens. Dit is 
toch echt niet te doen?”
 Het gaat hier trouwens om een afsplitsing van het aloude niet 
te doen. Want je hebt niet te doen in letterlijke zin, zoals in een 
nieuwtje over warm weer: “Werken met dit weer? Niet te doen.” 
Maar de vorm van niet te doen die in de mode is, is figuurlijker. 
Een verdronken jongetje op een foto? Niet te doen. Je kúnt wel 
naar die foto kijken, maar je bedoelt: ik kan dat eigenlijk amper 
aan. 
 Ik denk dat niet te doen in deze betekenis uit de mottenballen 
is getrokken vanwege de reactiecultuur op internet. Mensen rea-
geren op internet op twee soorten berichten: berichten die ze 
leuk vinden, en berichten die ze verdrietig vinden. Bij de leuke 
berichten kun je gewoon op de ‘vind ik leuk’-knop drukken op 
Facebook, of je bedienen van een arsenaal aan vrolijke emoti-
cons. Bij nare berichten (iemand deelt iets over de hond die 
dood is of een beroemdheid die op nare wijze aan zijn eind ge-
komen is) kun je kiezen uit woorden als verschrikkelijk, het op 
Twitter veel gebruikte ach …, of alweer een heleboel emoticons 
met traantjes. Maar er was kennelijk behoefte aan een uitbrei-
ding van de reactiemogelijkheden. En toen dacht een slimme-
rik: o ja, ik kan ook eens ‘niet te doen’ onder die heftige foto 
van een aardbeving typen.
 Zo is het, vermoed ik, gegaan.
 Zelf heb ik twijfels over niet te doen in de betekenis ‘Ik kan 
het niet aan.’ Als iemand een foto van een drenkeling deelt, 
vind ik het uiteindelijk toch beter om er het saaie verschrikkelijk 
onder te zetten. Want niet te doen gaat alleen maar over jezelf. 
Je maakt het leed van de ander tot jouw probleem. En dat vind 
ik, om een andere mode-uitdrukking te gebruiken, niet oké.

aaF Brandt Corstius
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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.

Anne Jongeling
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
De titel van de nieuwe roman van de Amerikaanse 
schrijver T.C. Boyle luidt The Harder They Come. Die 
titel is gebaseerd op een film uit 1972 waarin de ge-
lijknamige reggaehit van Jimmy Cliff voorkomt. De 
film gaat over een Jamaicaanse crimineel, Boyle’s 
roman over het geweld in de samenleving. De au-
teur valt met de deur in huis: een Amerikaanse Viet-
namveteraan is op vakantie in Midden-Amerika, 
waar hij wordt overvallen door een jonge crimineel. 
Hij reageert instinctief door zijn belager in een fata-
le wurggreep te nemen. De toon is gezet, maar hoe 
kreeg ik die toon in de vertaling van de titel?

Hoe hebt u het opgelost?
De muzikale verwijzing van de overbekende sound 
van ‘The Harder They Come’ was lastig, maar de 
tweede zin, “The Harder They Fall”, bood mogelijk-
heden door de omineuze bijklank. Het bracht me in 
eerste instantie op het gezegde ‘Wie wind zaait, zal 
storm oogsten.’ Bekende gezegdes kunnen echter 
een bepaalde oubolligheid hebben, en gezien de 
mate van geweld in de roman – de zoon van de Viet-
namveteraan ontspoort volledig – mocht er best een 
schepje bovenop. Het werd Wie storm zaait, wat het 
oude gezegde in het huidige, gewelddadige tijds- 
gewricht meteen een actuele wending geeft. Dat de 
zoon papavers zaait, was mooi meegenomen.

anne jongeling (1961) vertaalde A Fraction of the Whole van steve 

toltz en Swimming Home van deborah Levy (beide op de shortlist 

van de Man Booker Prize), de biografie van Philip roth, en werk van 

onder anderen zia rahman haider, atticus Lish en rhidian Brook. 

Momenteel werkt ze aan toltz’ tweede roman. 
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