
De scriptie Denken over vertalen van Alžběta Havlínová getuigt van enthousiasme voor het 
onderwerp, een brede belangstelling voor het fenomeen vertalen en een goed analytisch 
vermogen. De scriptie is ook vatbaar voor enige kritiek, die met name de onevenwichtige 
opbouw betreft. 

De doelstelling van deze scriptie is de situatie van literair vertalen in Nederland en 
Vlaanderen in de tweede helft van de twintigste eeuw in kaart te brengen, zowel op het gebied 
van wetenschappelijke opvattingen als op het gebied van de maatschappelijke situatie ervan in 
het literaire veld. Daaraan vooraf geeft de scriptieschrijfster in het kort de geschiedenis van 
het schrijven en denken over vertalen in het huidige Nederland en Vlaanderen van de 
Middeleeuwen tot aan het midden van de twintigste eeuw. 

Zij heeft vervolgens haar aandacht gericht op de voornaamste personen die zich in de 
loop van de tweede helft van de 20ste eeuw op theoretische dan wel praktische wijze met 
literair vertalen bezighielden. Daarnaast wil haar scriptie ook een praktisch overzicht geven 
van vertaaltijdschriften, vertaalprijzen, vertaalgenootschappen, vertaalfondsen en instituties in 
Nederland en Vlaanderen waar literair vertalen bestudeerd en gedoceerd werd en wordt. En 
alsofhet niet genoeg is krijgt haar scriptie ook arbeidssociologische kanten, waar zij de 
arbeidsomstandigheden van literair vertalers en de situatie op de vertaalmarkt wil schetsen; 
Ook stelt zij de verhouding theorie praktijk aan de orde, waar zij een paar vertalers zelf aan 
het woord laat over hun vertaalopvattingen. 

De veelheid aan aandachtpunten doet al vrezen dat niet alle onderwerpen even diepgaand 
behandeld worden en dat blijkt ook zo te zijn. Het historische hoofdstuk verwijst naar de in 
1991 opgerichte bekende reeks Vertaalhistorie onder de redactie van Dirk Delabastita, Theo 
Hermans en Luc Korpel, die het vertalen als cultuurhistorisch gegeven behandelt, met 
aandacht voor de status van vertalers, en hun opvattingen en normen uit de historische 
vertaalpraktijk. De scriptieschrijfster heeft van deze reeks slechts summier kennis genomen. 
Een illustratie. In de scriptie staat onder verwijzing naar Luc Korpel, dat de vertaling zich 
steeds minder manifesteert als origineel werk. (scriptie p.13) Korpel echter constateert drie 
benaderingen in de periode 1750-1820, namelijk (1) waarin de relatie tussen vertaler en lezer 
hoogste prioriteit heeft, en waarin de vertaling min of meer los staat van het origineel, als 
tekst op zichzelf, en (2) waarin groeiende aandacht is voor het karakteristieke van het 
origineel; (3) de derde vorm waarin de vertaling als creatio, als het scheppen van een origineel 
werk wordt gezien, staat dan nog in de kinderschoenen, aldus Korpel. Graag hierop een 
reactie. (Korpel p.131). 

In het kernhoofdstuk over vertaalopvattingen in de tweede hel ft van de twintigste eeuw wordt 
dieper op de materie ingegaan, en ontstaat een goed beeld van het denken over vertalen in 
Nederland en Vlaanderen. De opbouw van het hoofdstuk is minder gelukkig, omdat 
sociologische observaties, literaire instituties als prijzen en de internationale context in 
hetzelfde hoofdstuk behandeld worden. De behandeling van de internationale context op 
zichzelflevert een zinvolle achtergrond op voor de Nederlands-Vlaamse reflectie op het 
denken over vertalen. 

De polysysteemtheorie van Even-Zohar heeft inderdaad grote invloed op vertaalreflectie 
gehad, maar de scriptie zou meer helder kunnen zijn in de uitleg van dit belang. Wat de 
beschrijving van deze theorie betreft zou ik de schrijfster wi1len vragen dit belang nogmaals 



uiteen te zetten met gebruikmaking van termen als context en functie van literatuur in relatie 
tot bv. tekst en aut eur. 

Bij het vervo 19 van het onderzoek over de jaren '70 en'80 vanafbladzijde 30 ligt de nadruk 
mijns inziens te veel op onderzoeksgroepen en initiatieven en te weinig op de theorie. Zo is 
niet duidelijk wat de implicatie van de volgende zin is: 

Het descriptieve en empirische paradigma vormde, zoals in het geval van de 'Amsterdam-Antwerpen
Leuven-Nitra-Tel Avivgroep' een bindend element van de 'Contactgroep Vertaalwetenschap' 

Vanafp. 34 tot 36 'introduceerť Alžběta 'een fragment van de secundaire literatuur over 
vertalen, die als beeld kan dienen van de publicatieactiviteiten in het Nederlandse taalgebied'. 
Van wie zijn deze teksten, van de uitgever, van recensenten, en wie zijn dat dan? Of er op 
theoretisch gebied nieuwe wegen ingeslagen worden in deze secundaire literatuur wordt uit 
deze presentatie niet duidelijk. 

Het meest op haar gemak is de scriptieschrijfster bij de beschrijving van het literaire veld van 
de vertaalkunde. Institutioneel vertaalonderzoek, vakdidactiek, vertaalgenootschappen, 
organisaties, tijdschriften, prijzen en fondsen, tijdschriften, ze zijn in deze scriptie uitvoerig 
gedocumenteerd, evenals de winnaars van de Martinus NijhoffPrijs. Zo ook de hoofdstukken 
over de praktij k, over de vertaalmarkt, en de relatie van N ederland versus Vlaanderen, die 
laten zien hoezeer de scriptieschrijfster het terrein verkend heeft en thuis is in deze materie. 
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