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Iktionaire

De spreker op het pensi-
oencongres had een aan-
tal aspecten van het be-

grip ‘solidariteit’ op een rij gezet. 

1.  Intergenerationeel marktrisi-
co’s dragen met toekomstige 
generaties.

2.  Discretionaire bevoegdheden 
van herverdeling bij bestuur. 

3.  Delen macro-langleven.
4.  Delen micro-langleven.

De zaal zat vol met pensioendes-
kundigen en toch ontstond er al 
snel discussie over wat de spre-
ker nu precies bedoelde.
 Vertalen is, in het ideale geval, 
een ‘zero-sum-game’: er komt 
geen betekenis bij en er gaat 
geen betekenis af. Bij pensioen-
taal als hierboven zie je vaak dat 
de taalsom niet klopt. Na de ver-
taling staat er wat er stond, maar 
er is taal óver.
 Die overtollige taal, had die 
dan geen functie? De mens is van 
nature gemakzuchtig, de extra 
inspanning voor dit rookgordijn, 
welk doel diende die? Vermoede-
lijk heeft dit te maken met het op 
afstand houden van pottenkij-
kers. De pensioenwereld is een 
polder-institutie. Werkgevers, 
werknemers, overheid, alle maat-
schappelijke geledingen besturen 
mee. De uitvoering is in handen 
van hooggekwalificeerde specia-
listen. Die willen met rust gela-
ten worden. Zo ontstaat de ver-
leiding om de zaken net even 
wat ingewikkelder te maken dan 
wat de bestuurlijke pottenkijkers 
nog begrijpen. Die generen zich 
voor hun onbegrip en krijgen dus 
nooit volledig greep op de profes-
sionals. Als zij erin slagen hun 
begripsachterstand in te lopen, 
maken de professionals het wéér 
een beetje moeilijker, enzovoort.
 Zolang de resultaten goed 
zijn, is dit geen probleem. De 
communicatie met de buiten- 

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 uiteinde- 

lijke oplossing.
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Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
“In de roman Papeles falsos, het debuut van de Mexi-
caanse schrijfster Valeria Luiselli (1983), door mij 
vertaald als Valse papieren (2012), staat een hoofd-
stuk met de titel ‘Marca de agua’. Dat is de Spaanse 
vertaling van Watermark, de titel van een essay over 
Venetië van de Russische dichter Joseph Brodsky. De 
Nederlandse titel daarvan, Kade der ongeneeslijken, 
kon ik niet gebruiken, omdat Luiselli iets anders  
met de term voorhad. Met marca de agua verwijst 
Luiselli naar Mexico-Stad. De vertelster zit in een 
vliegtuig en staat op het punt te landen. Ze herin-
nert zich hoe in de vlakte onder haar ooit moeras-
land lag en rivieren stroomden, die in de loop der 
eeuwen allemaal door de metropool werden opge-
slokt.”
Hoe hebt u het opgelost?
“Mexico-Stad ligt dus (net als Brodsky’s Venetië) in 
een netwerk van water en verborgen water – ‘fan-
toomwater’ – en mancha de agua betekent in die zin 
gewoon letterlijk ‘watervlek’ of ‘watermerk’. Het 
eerste klinkt niet mooi en het tweede zou niet cor-
rect zijn. Uiteindelijk stelde ik als hoofdstuktitel 
‘Luchtspiegeling’ voor, waarin zowel het fantoom-
water zit als de situatie van de vertelster in het 
vliegtuig. Gelukkig was de schrijfster net zo enthou-
siast als ik.”   <

Merijn verhulst (1980) vertaalde van valeria Luiselli tot nu  

toe twee romans (Valse papieren en De gewichtlozen) en het 

verhaal Pretoria. 
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Merijn Verhulst is 
een pseudoniem.

wereld beperkt zich tot: het gaat 
prima, hier zijn de groeicijfers. 
Maar dan gaat het mis, er zijn  
tegenvallers en de premiebetaler 
wil weten wat er aan de hand is. 
De pensioenprofessionals zijn dat 
niet gewend en spreken in jar-
gon, de maatschappelijke be-
stuurders beheersen de materie 
niet en kunnen dus ook niet goed 
uitleggen wat er gebeurt. Ze kun-
nen alleen maar hopen dat de 
economie zich snel herstelt, zo-
dat ze terug kunnen naar hun 
vertrouwde modus operandi.
 Houdt de crisis aan, dan zal er 
toch echt een gesprek moeten ko-
men tussen de professionals en 
de leken. Wat doen jullie nu pre-
cies met ons geld en waarom ge-
beurde dit? Vroeg of laat komt 
dan het moment waarop de pre-
miebetaler zegt: aha, maar dan is 
het dus lang niet zo ingewikkeld 
als de professionals deden voor-
komen! Wij werden op een 
dwaalspoor gezet! En dan krijgen 
de professionals straf. Zij moeten 
goedkoper gaan werken en ‘beter 
gaan communiceren’. Dan komen 
er pensioencongressen.
 Waar blijkt dat dat nog best 
moeilijk is. 
 Ik zou het haast vergeten: nog 
even de vertaling.
 “Intergenerationeel marktrisi-
co’s dragen met toekomstige ge-
neraties”: je draagt risico’s met 
generaties of je draagt ze – kuch 
 – ‘intergenerationeel’, niet alle-
bei. En als meerdere generaties 
risico’s dragen, zijn dat per defi-
nitie eerdere en latere.
 De bevoegdheden bij nummer 
twee zijn gewoon bevoegdheden, 
“discretionair” is overbodig. “Ma-
cro-langleven” is de kans dat de 
levensverwachting stijgt, “micro-
langleven” het risico dat individu-
ele deelnemers heel oud worden. 

Jan kuitenbrouwer

Pensioentaal
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