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Zeg …
- Hmmm?
- Wist jij dat je alles wat 

er te zeggen valt, kunt zeggen 
met de duizend meest gebruikte 
woorden?
- O? Is dat zo?
- Ja, dat lees ik hier in een  
recensie van het boek Dingen 
uitlegger, waarin allerlei in- 
gewikkelde dingen worden uit-
gelegd met alleen de duizend 
meest gebruikte woorden. 
- Wow.
- Dat woord staat er dus niet  
in. 
- Welk woord? 
- Wow. Hoort niet tot de dui-
zend meest gebruikte woorden.
- O? Hoe weet je dat?
- Ik heb een lijst gevonden op 
internet. Noem eens een 
woord?
- Duizend?
- Nee, duizend hoort niet bij  
de duizend. Tien en honderd 
wel, dus dan kun je zeggen  
‘tien keer honderd’.
- Keer staat er wel bij?
- O nee. Oeps. 
- En maal?
- Ja maal wel.
- En gebruiken?
- Ja, gebruiken gebruiken we 
vaak.
- Dus je kunt alles zeggen in  
de tien maal honderd meest  
gebruikte woorden. En dus?
- Ja, dus ook. Maar bijvoor-
beeld boek, hoe zou jij dat  
omschrijven?
- Eh, ‘een stapel bedrukt  
papier’?
- Stapel en bedrukt staan er  
niet op.
- Eh, ‘een lang, geschreven  
verhaal in druk’? 
- Ja, dat kan. Of fiets?

Simpeltaal
- Eh, ‘ding waar je op rijdt door 
te trappen’?
- Nee, rijden en trappen staan 
er niet op. 
- Vreemd. Weet je wel zeker of 
die lijst klopt?
- Nee. Het is Wikipedia.
- ‘Auto met twee wielen zonder 
motor’?
- Nee. Motor staat er niet bij. 
Auto wel, trouwens. Moet gek 
zijn, als je zo’n boek schrijft, 
dat je op een gegeven moment 
gewoon weet welke woorden 
wel en niet kunnen. 
- Sjonge jonge, wel een gedoe 
hoor. 
- En dan hebben wij het nog 
over eenvoudige dingen. Die 
schrijver, Randall Munroe, legt 
ook uit wat tektonische platen 
zijn, of een atoombom. 
- O, wat betekent atoombom?
- ‘Een machine om steden te 
verbranden.’
- Ja, vrij sluitende omschrij-
ving. En tektonische plaat?
- ‘De grote platte stenen waar-
op wij leven.’ 
- Ja, klopt ook. En wij lopen bij 
fiets al vast! 
- Ja maar hij kiest natuurlijk 
zelf zijn onderwerpen. Als ’t 
niet lukt, schrap je het lemma 
gewoon. 
- Je zou eigenlijk eens een hele 
column op die manier moeten 
schrijven. 
- Een hele wat?
- Een eh … ‘scherp stukje op 
een vaste plaats in een blad’?
- Goedgekeurd! Of een heel 
nummer van Onze Taal op die 
manier!
- Goed idee. Extra dik! Wordt 
een hit.
- Hit?
- Eh … ‘verkoopsucces’?
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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.

Rutger Cornets 
de Groot

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen? 
Bij de vertaling van Between the World and Me,  
Ta-Nehisi Coates’ geruchtmakende verslag van zijn 
leven en strijd als zwarte in Amerika, stond ik voor 
de keuze tussen blank en wit als vertaling van 
“(people who believe themselves to be) white”,  
zoals het in het boek vaak wordt omschreven. Op 
voorhand leek blank(e) een vanzelfsprekende keuze, 
omdat ik een vertaling niet het aangewezen plat-
form vond voor taalvernieuwing op ideologische 
grondslag. Dat was misschien wat naïef gedacht. 
Taal is altijd politiek: iedereen spreekt vanuit een 
bepaalde sociaal-culturele positie, alleen is die  
sociaal-culturele positie bij gebruik van blank min-
der makkelijk te herkennen dan bij wit. Maar zo 
gaat het altijd bij culturele veranderingen.
Hoe hebt u het opgelost? 
Ik moest denken aan deze regels uit het bekende  
gedicht ‘Regen’ van J.H. Leopold, waarin de hemel 
na een regenbui wordt beschreven: “over is gebleven 
/ het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen /  
een elke kreuk, blank en opnieuw gespannen”. Hier 
drukt blank helemaal geen wit uit, maar blauw, en 
vooral: het vrij zijn van ongerechtigheden. Zelfs in 
deze neutrale context is blank een normatieve term. 
Dat is wit natuurlijk ook, maar dat staat dan ten-
minste in betrekking tot zwart, en niet zoals blank 
tot een ideaal met rampzalige gevolgen, de witte 
Droom waarover Coates in het boek spreekt. 
 Bij een boek dat zijn lezer diens naïviteit wil af-
nemen, kan de vertaler niet achterblijven. Het werd 
dus wit.

Rutger Cornets de 

Groot (Den Haag, 1963) 

is vertaler, en schrijft 

essays over poëzie en 

film. Zie www.cornets-

degroot.com/rhcdg/. 

Momenteel werkt hij 

aan een bundeling van 

oud en nieuw werk  

onder de titel De droom 

in de donkerste coupé.
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