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Waaghalzen

Een woord dat je nog maar zelden hoort, is speculeren, ‘iets 
opkopen bij het vooruitzicht van een prijsverhoging’. Tot 
de jaren tachtig was dat anders. Speculatie was een be-

langrijke oorzaak van de Grote Depressie in de jaren dertig, en 
sindsdien stond de speculant in een kwaad daglicht. In de VS 
werd speculatie wettelijk aan banden gelegd, tot die restricties 
in de jaren tachtig weer werden teruggedraaid, als onderdeel 
van de liberalisering van de financiële sector. Maar het begrip  
– speculeren, speculant – kwam niet terug. Het onderscheid tus-
sen investeren en speculeren, tussen verdiend en onverdiend  
inkomen, werd geruisloos opgeheven. Speculeren heette voort-
aan ook ‘investeren’. De taal van het neoliberalisme. Speculeren 
met aandelen: ‘optiehandel’. En opnieuw werd speculatie, maar 
deze keer incognito, de oorzaak van een grote financiële crisis.
 Met het woord ondernemer is het andersom: dat hoorde je 
voor de jaren tachtig zelden, en tegenwoordig voortdurend. 
Werkgeversvereniging Actiz vertegenwoordigt ‘zorgonder- 
nemers’, terwijl ik bij gezondheidszorg toch eerder aan een  
‘instelling’ denk dan aan een ‘onderneming’. Dit voorjaar werd 
op televisie een serie interviews uitgezonden met ‘toponder- 
nemers’. Van de elf ondervraagden was misschien de helft  
inderdaad ‘ondernemer’, de overige waren managers, bedrijfs-
leiders. Een ondernemer is beledigd als je hem ‘bestuurder’ 
noemt, maar een bestuurder zal niet protesteren als je hem  
‘ondernemer’ noemt.
 Vroeger spraken vakbondsmensen van ‘de werkgevers’, ‘het 
bedrijfsleven’ of ‘de particuliere sector’, maar ook zij hebben het 
tegenwoordig over ‘ondernemers’. ‘Vroeger’ wil in dit geval zeg-
gen: voor Margaret Thatcher. Thatcher was bepaald geen vijand 
van het grootkapitaal, maar haar ware vrienden waren de kleine 
ondernemers. “The shopkeepers, or what we today call a small 
business owner.” Haar soulmate Ronald Reagan zei in 1988 te-
gen een zaal vol Russische studenten: “De pioniers van vandaag 
zijn de ondernemers, mensen met visie, met de moed om risi-
co’s te nemen en de durf om onbekend terrein te betreden.”
 Een abstract deelgebied maakt plaats voor het onverschrok-
ken individu zonder wie dat deelgebied zou verkommeren. Het 
bedrijfsleven, de particuliere sector, die moet je in de gaten 
houden en reguleren, anders maken ze er een potje van, dat 
weet iedereen. Maar de ondernemers, de waaghalzen die (met 
hun ‘durfkapitaal’) de economische bloedsomloop op gang  
houden – die moet je natuurlijk de ruimte geven. Die moet je 
vooral aanmoedigen en faciliteren. ‘De ondernemer’ is een neo-
liberaal frame.

Jan kUiTEnBroUwEr

wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. in deze nieuwe rubriek presenteert elke maand een 

vertaler zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de 

uiteindelijke oplossing.

Gerda 
Baardman

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
“Mijn moeilijkste vertaalprobleem is natuurlijk dat 
waarmee ik op dit moment worstel – want dat is 
nog niet opgelost. Zodra de oplossing is gevonden, 
vergeet je de hele kwestie meestal snel. Lastig was 
een geval in Life of Pi van Yann Martel. Daarin 
krijgt een kok in een reddingssloep op volle zee  
levendige visioenen van eten. Hij beseft wel dat 
het gerecht dat hij voor zich ziet ‘a figment of his 
imagination’ (‘een hersenschim’) is, maar die ge-
dachte leidt meteen tot de associatie: ‘figs!’ ‘Vijgen! 
O, wat zou ik nú zin hebben in een vijg!’”
Hoe hebt u het opgelost?
“De eerste gedachte van mijn co-vertaler Tjadine 
Stheeman en mijzelf was dat de vijg waarschijnlijk 
het veld zou moeten ruimen voor een ander groei-
sel of misschien zelfs voor iets niet-plantaardigs, 
afhankelijk van onze oplossing voor ‘figment of his 
imagination’. De ervaring leert echter dat zoeken, 
piekeren en tobben, zelfs gericht brainstormen, 
meestal niet helpt. Als je er niet meteen uitkomt, 
kun je het probleem het best even vergeten, een 
sterretje in de tekst zetten, verdergaan en rustig op 
de verlossende inval wachten. Die komt doorgaans 
pas als je iets plezierigs doet wat niets met vertalen 
te maken heeft, zoals koffiedrinken met een vrien-
din. Die middag dronken we dus samen koffie. We 
hadden het over van alles en nog wat – en ineens 
wisten we het: het gerecht in kwestie lijkt de man 

‘heel goed te prui-
men’ en bij die  
gedachte krijgt hij 
een hevige trek in 
‘pruimen’.”

Gerda Baardman (1952) 
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