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De Craemer

Heerlijk troebel

H et behoort nu al tot het meest memorabele taal-
nieuws van 2017: de hoofdeconoom van de Wereld-
bank, Paul Romer, werd in mei van een deel van zijn 

functies ontheven omdat hij zijn medewerkers aansprak op 
hun te ambtelijke taalgebruik. De Wereldbank kreeg in het 
verleden vaak kritiek vanwege de wollige taal in bijvoorbeeld 
het jaarlijkse World Development Report. Romer wilde kortere 
e-mails, presentaties en rapporten, omdat ze volgens hem 
dan beter gelezen worden. Maar dat was buiten de medewer-
kers van de Development Economics Group gerekend, de on-
derzoeksafdeling waar hij het hoofd van was. Ze kwamen in 
verzet tegen zijn taalkundige strijd, die hij moest staken.
 Verzet tegen streven naar helder taalgebruik is mij helaas 
bekend. Twee jaar geleden werd mij gevraagd om voorzitter 
te worden van de ‘Heerlijk helder’-campagne, die door het 
Vlaamse radioprogramma Hautekiet op touw was gezet. Het 
enthousiasme was overweldigend. Zo kwamen er radio- en 
televisiespots met ministers die beloofden werk te maken van 
taalkundige vereenvoudiging in de ambtenarij.
 Maar toen er eenmaal met grote woorden over helder taal-
gebruik geen gratis reclame meer te maken viel, merkte ik 
hoeveel beloftes een dode letter bleven. Zo werd ik uitgeno-
digd op het ministerie van onderwijs, waar mij werd beloofd 
dat helder schrijven deel zou gaan uitmaken van het lespak-
ket. We zijn twee jaar verder en van het ministerie heb ik 
nooit meer iets gehoord. Rond dezelfde tijd vroeg een van de 
grootste Belgische banken mij om hen hun volledige klanten-
communicatie te helpen vereenvoudigen. Toen het de hoge 
heren bij de bank echter duidelijk werd dat lastige zinnen 
herschrijven niet een-twee-drie gebeurt, veranderden ze van 
toon. Wat een groots initiatief zou worden, werd gereduceerd 
tot één workshop binnen het bedrijf. Ik wilde niet langer 
meewerken, niet alleen omdat ik niet hou van gebroken  
beloftes, maar ook omdat mij ter ore kwam dat, net zoals bij 
Romer, het personeel van de bank zich verzette tegen het  
initiatief. Eenvoudiger schrijven vergt grote inzet op korte 
termijn, maar op de lange termijn rendeert het enorm. Al-
leen: breng dat sommigen maar eens aan het verstand. 
 Het is een van mijn grootste taalkundige frustraties: wie 
perfect kan spellen, wordt vaak gezien als een taalgenie. Dat 
helder schrijven op een veel grotere taalbeheersing wijst en 
bovendien maatschappelijk van belang is, gaat er bij velen 
niet in. Laat me, nu het Groot Dictee is weggevallen, een 
voorstel doen: breng één avond lang een show met de meest 
hilarische ambtelijke kromtaalzinnen en laat zien dat het ook 
anders kan. Van verkeerd gespelde zeldzame woorden onder-
vind je geen last, maar van een brief van het gerecht waar 
geen touw aan vast te knopen is wél. 
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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.

Rien Verhoef
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent  
tegengekomen? 
Als romanvertaler stuit ik geregeld op poëziefragmen-
ten die met het oog op hun betekenis in de verdere 
tekst niet onvertaald kunnen blijven. Zo kwam ik 
eens het Shakespeare-citaat “Youth’s a stuff will not 
endure” tegen. In Shakespeares Twelfth Night (in het 
Nederlands Driekoningenavond) zegt de nar:

Then come kiss me, sweet and twenty.
Youth’s a stuff will not endure.

Meestal spiek ik dan bij mijn ‘vakgenoot’ Burgersdijk, 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw de 
complete Shakespeare vertaalde. Omdat het Neder-
lands sneller dan het Engels ouderwets aandoet, 
ademt zijn vertaling eenzelfde afstand tot het Neder-
lands van nu als de zestiende-eeuwer Shakespeare tot 
het huidige Engels. Maar helaas, in

Laat ons kussen, liefste, kozen,
Vóor de jonkheid henenvliedt.

maakt Shakespeares wijsheid deel uit van een door-
lopende regel, terwijl ik meer een soort aforisme  
nodig had.

Hoe hebt u het opgelost?
De volmaakte oplossing bleek te vinden in het ‘Graf-
dicht op Jonkvrouw Isabelle le Blon’ van Vondel:

Zelfs d’allergrootste vreugd,
De schoonheid en de jeugd
En kan niet lange duren.
’t Moet al de dood bezuren.

Het onderstreepte stukje uit Vondels wijsheid had de 
‘perfecte pasvorm’. Dat Shakespeare mogelijk zelfs 
Vondel had geciteerd – in zijn tijd immers een Euro-
pese beroemdheid – was een chauvinistische gedach-
te die gelet op de datering van Twelfth Night (1601-
1602) en het geboortejaar van Vondel (1587) geen 
stand kon houden …

Rien Verhoef (1948) vertaalde 

werk van onder anderen Faulkner, 

Nabokov en Ian McEwan. In 1982 

won hij, samen met Sjaak  

Commandeur, de Martinus Nijhoff 

Vertaalprijs. In 2008 ontving hij de 

Vertaalprijs van het Fonds voor de 

Letteren. In 2013 verleende de 

Universiteit Leiden hem een ere-

doctoraat.
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