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Inleiding 

Literatuur vormt slechts een fractie van de vertaalde teksten. En juist deze fractie is 

het middelpunt van interesse geworden van een behoorlijk groot aantal wetenschappers, 

schrijvers en vertalers. Die zijn zich er goed bewust van dat vertaalde literatuur een 

essentieel deel uitmaakt van de literatuurstudie. 

Het vertalen van literatuur kan vergeleken worden met de beeldhouwkunst; van de 

hoeveelheid stenen worden maar een paar gekozen en bewerkt tot een artistiek, 

verheven en onvergetelijk werk. Er bestaan ook goede en slechte beelden, net zoals 

goede en slechte literaire vertalingen. 

In het Nederlandse taalgebied werd door de eeuwen heen een groot aantal 

vertaalbeschouwingen geschreven die betrekking hebben op literair vertalen. Door 

middel van de oudere beschouwingen kan de huidige lezer een inzicht krijgen in de 

wijze waarop vroeger over vertalen werd gedacht. Deze teksten vormen ook een basis 

tot het systematisch onderzoek dat vanaf de 20ste eeuw op het gebied van vertalen wordt 

gedaan. 

Halverwege de twintigste eeuw ontstaat een nieuwe wetenschappelijke discipline - de 

vertaalwetenschap, waarvan het de taak is het vertaalfenomeen te behandelen. Literair 

vertalen speelt hierbij een unieke rol. Vertaalwetenschappers en auteurs van 

vertaalbeschouwingen die in Nederland en Vlaanderen werkzaam waren en zijn, hebben 

een belangrijke bijdrage geleverd aan deze jonge wetenschap. 

Dit werk heeft als doel 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. 

Ik zal hierbij mijn aandacht richten op de voornaamste personen die zich in de loop 

van de tweede helft van de 20ste eeuw met het literaire vertalen bezig hielden en hun 

werken die betrekking hebben op het literair vertalen. Ook wil ik een overzicht geven 

van vertaaltijdschriften, vertaalprijzen, vertaalgenootschappen, vertaalfondsen en 

instituties in Nederland en Vlaanderen waar literair vertalen bestudeerd en gedoceerd 

werd en wordt. Naast de academische aanpak van literair vertalen wilik hier ook de 
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omstandigheden waarbij literair vertalers in beide landen werken en de situatie op de 

vertaalmarkt schetsen; en last but not least de houding tot de vertaaltheorie beschrijven 

van een paar vertalers van literatuur zelf. 

8 



1. De voorgeschiedenis 

De studie van het literaire vertalen bevond zich tot halverwege de twintigste eeuw in 

het voorwetenschappelijke stadium. Vertaling behoorde in de eerste helft van de vorige 

eeuw nog steeds tot het randgebied van disciplines als linguïstiek, filologie en stilistiek 

en werd nauwelijks als een zelfstandige discipline beschouwd. In de oudheid was 

vertaling veeleer een praktisch dan een theoretisch probleem en pas sinds de twintigste 

eeuw is het theoretiseren over vertaling in zwang gekomen. 

Ook het aantal Nederlandse vertaalbeschouwingen vóór de helft van de twintigste eeuw 

was veel lager in vergelijking met de periode vanaf 1950. Theo Hermans heeft in 1991 

een bibliografische lijst van studies over Nederlandse vertalingen samengesteld; het was 

een poging om de bestaande secundaire literatuur over Nederlandse vertaal geschiedenis 

te inventariseren. Deze lijst bevat 1278 titels, waarvan slechts 382 vóór het jaar 1950 

werden gepubliceerd! 

Er werd niettemin door de eeuwen heen veel over literair vertalen en over vertalers 

geschreven en de Lage Landen vormden in dit opzicht geen uitzondering. Vertalen en 

schrijven over vertalen was meestal de taak van erkende schrijvers en dichters, die de 

werken van een andere cultuur in hun land wilden voorstellen. 

De meeste vertaalbeschouwingen werden al sinds de Middeleeuwen verbonden met 

literair vertaling, hoewel er lang geen scheiding van genres bestond. 

In het volgende stuk wordt in het kort de geschiedenis van het schrijven en denken over 

vertalen in het huidige Nederland en Vlaanderen tot de helft van de twintigste eeuw 

geïntroduceerd. I Omdat de vertaalgeschiedenis nog geen eigen periodisering kent en 

vertaalbeschouwingen vaak samenhangen met taal- en cultuurbeschouwingen uit de 

concrete periode, baseer ik me hier op de gebruikelijke periodisering uit de algemene 

literatuur- en cultuurgeschiedenis. 

Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op de reeks Vertaalhistorie, waar een volledig inzicht 
verkregen kan worden in de manier waarop er in De Lage landen over vertaling voor de helft van de 
twintigste eeuw werd geschreven. 
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1.1 De Middeleeuwen 

In de periode van de Middeleeuwen werd het gebied van het huidige Nederland en 

België gevormd door allerlei hertogdommen, graafschappen en bisdommen waar men 

Diets2 sprak. Schrijven en lezen was een voorrecht van de adel, geestelijkheid en van de 

ambtenaren, dus een klein percentage van het volk. 

Zoals Bert Besamusca en Gerard Sonnemans in hun inleiding tot de middeleeuwse 

Nederlandse beschouwingen over vertalen schrijven, zoekt men in de 

Middelnederlandse letterkunde vergeefs naar een theorie over het vertalen. Er zijn 

echter teksten bewaard waarin de auteur over het vertaalwerk en over de taak van de 

vertaler schrijft. 

Vertalen had toen een heel breed betekenisdomein en met de vertaalde teksten werd 

veel gemanipuleerd. Het is meestal niet duidelijk wat men precies onder vertalen 

verstond. Zelfs de huidige term 'vertalen' had 500 jaar geleden een aantal varianten, 

zoals bij voorbeeld keren, oversetten, translateren, volgen, verduytschen. (Besamusca, 

Sonnemans 1999:8) 

Het is heel moeilijk om een grens te trekken tussen vertaalde teksten en teksten die hun 

inspiratie in vreemdtalige (meestal Latijnse) werken hebben. Er kan in ieder geval 

zonder twijfel gezegd worden dat de Nederlandse letterkunde met vertalingen begint. 3 

De eerste Nederlandstalige beschouwingen over vertalen zijn te vinden vooral in 

kanttekeningen en inleidingen tot vertaalde werken. Schrijven over vertalen was toen 

dus de taak van de vertalers zelf, die vaak tegelijkertijd bekende schrijvers en dichters 

waren. (als voorbeeld kan Jacob van Maerlant genoemd worden). 

Er werden echter ook allerlei vertaal kritieken geschreven, en dat vaak ook met 

betrekking tot de eigen vertaalde teksten. 

Het grootste deel van de vertaalde teksten werd met godsdienst verbonden; de taal 

waaruit het vaakst werd vertaald was het Latijn. Populair waren ook vertalingen van 

ridderromans en niet-religieuze teksten uit het Frans. De leken konden dus door middel 

van vertalingen de Bijbel of de werken van klassieken in volkstaal lezen. 

verzameling van onderling min of meer verwante dialecten 
Hier kan als voorbeeld de Sint-Servas legende door Henric van Veldeke genoemd worden die 

gebaseerd is op een Latijnse tekst. 
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Interessant is het feit dat termen zoals 'vrije' en 'letterlijke vertaling' al voor het jaar 

1550 aan bod komen. De vertalers beseften toen dus al dat er allerlei vertaalstrategieën 

bestaan. 

Vele middeleeuwse vertalers werkten niet anoniem. Als ze over hun vertaalwerk 

schreven, waren ze heel bescheiden; ze verontschuldigden zich bij voorbeeld vaak voor 

de potentiële fouten in hun veltaling. Dat had te maken met de algemene 

levensbeschouwing in de Middeleeuwse maatschappij, waar God de centrale rol speelde 

en men bescheiden diende te blijven. 

1.2 Renaissance en de Gouden eeuw 

In de loop van de vijftiende eeuw werden in de Lage landen de Rederijkers 

geïntroduceerd. Dat veroorzaakte een verhoogde interesse in het vertalen; er werd veel 

vertaald, maar ook veel over vertalen geschreven. Deze interesse had ook te maken met 

uitvinding van de boekdrukkunst en het levensstandaard van de burgerij die vaak geen 

Latijn beheerste en de werken van klassieken wilde lezen. Latijn en Frans waren echter 

in deze periode niet de enige talen waaruit in de Lage landen vertaald werd. De 

geleerden beseften toen al dat andere culturen een grote invloed konden hebben op hun 

cultuur4 en dat vertalingen een directe impact hadden op de originele brontaalliteratuur; 

daarom werd er veel in en uit verschillende talen vertaald. Vertalingen speelden toen 

een grote rol bij de vorming van de Nederlandse taal; 'Daardoor zouden de zwaktes van 

het zo verwaarloosde Nederlands vanzelf aan de oppervlakte komen en verholpen 

kunnen worden.' (Portegies, Rijghard 2003:37) 

Erkende dichters en schrijvers uit deze periode, zoals Vondel en Huygens waren ook 

productieve vertalers en ze zorgden ook voor allerlei vertaalreflecties. Vondel bij 

voorbeeld beschouwde vertaling als een uitstekende oefening voor aankomende dichters 

(Hermans 1996:9). 

In vertaalbeschouwingen uit de zestiende eeuw zijn al begrippen zoals 'woordelijk 

vertalen', 'vrij vertalen' en 'getrouwe vertaler' aanwezig. De exacte betekenis ervan 

werd echter niet gespecificeerd. De vertalers hadden niettemin vaak de behoefte om uit 

Dit besef bleef sindsdien aanwezig in de vertaalbeschouwingen. Als voorbeeld kunnen de 
beroemde Nederlandse spectators dienen, die zich op de Engelse voorbeelden baseerden. 
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te leggen waarom ze een bepaalde tekst niet 'trouw' (en dus in de huidige zin 

'letterlijk') vertaald hadden: 

Daar voelen vele niet-letterlijke vertalers zich juist gedwongen in 
voorwoorden en opdrachten telkens weer uit te leggen waarom ze niet zo 
'getrouw' naar de letter vertaald hebben als ze wel hadden gewild of als de 
lezer wellicht had verwacht; waarom ze besloten hebben ad sensum in plaats 
van ad verbum te vertalen; waarom de idiomatisch of retorisch bewuste 
vertaler de eigen taal met zorg moet omringen, opbouwen, cultiveren, enz. 
(Bloemen, Hertog, Segers 1995: 125) 

Ook beschouwden de renaissancistische vertalers dat de vertaling achterblijft bij het 

origineel en een deel van de originele betekenis wordt vaak verloren. (Hermans 

1996:23) Dat hing samen met het besef dat talen van elkaar verschillen en dat ze andere 

uitdrukkingsmogelijkheden hebben. Deze opvatting gold vooral voor de vertaling van 

poëzie; Vondel schreef hierover: 'Het vertaelde te rijmen, zonder afdoen of toedoen, is 

qualijck moegelijck, ja onmogelijck, en dwaelt meest al min of meer af van het 

vertaelde'. (Weijnen 1946: 102) 

De renaissancistische vertaler was er dus mee verzoend dat hij bij het vertalen 

compromissen moest maken en typisch was het besef van de imperfectie van de doeltaal 

ten opzichte de rijkdom van de klassieke talen. 

De belangrijkste vertaalgebeurtenis in de zeventiende eeuw was zonder twijfel de 

nieuwe Bijbelvertaling die in 1637 door de Staten werd geautoriseerd. De Synode in 

Dordrecht (1618-1619) die de leer van de protestanten vastgelegde, liet een nieuwe 

vertaling van de Bijbel maken. Vóór de Statenvertaling waren verscheidene vertalingen 

van de Bijbel (meestal waren dat gedeelten van de Bijbel) in omloop, zoals bij 

voorbeeld de 'Deuxaesbijbel' van 1562. Deze vertalingen werden meestal gebaseerd op 

de lutherse versie. 

De nieuwe vertaling was echter bijzonder, want het ging hierbij om georganiseerd 

vertaalwerk van een groep vertalers waar de vertaalprincipes op voorhand werden 

vastgesteld. De vertalers waren afkomstig uit verschillende gewesten, daarom hadden 

ook verschillende dialecten een rol gespeeld in de vertaling (de zuidelijken in het 

bijzonder). De Statenvertaling was de eerste Nederlandse Bijbelvertaling die direct uit 

het Hebreeuws, het Grieks en het Aramees werd gemaakt, hij breidde de Nederlandse 
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woordenschat uit, hij leverde een enorme bijdrage tot de latere standaardisering van de 

Nederlandse taal en maakte het woord van God toegankelijk voor de leken.5 

Over de vertaling van godsdienstige teksten (met die van de Bijbel op de eerste plaats) 

werd toen een groot aantal vertaalbeschouwingen geschreven. 

1.3 Classicisme 

In de achttiende eeuw was in de Lage landen de Franse taal en cultuur dominant en de 

productie van vertaalde literatuur steeg naarmate de interesse van de burgerij toenam in 

de nieuwe vorm van literatuur - de roman. De grens tussen vertaalde en originele 

Nederlandstalige literatuur was nog niet duidelijk, dat kwam ook doordat er nog steeds 

geen vertalingsrecht bestond. De vertaling manifesteert zich echter steeds minder vaak 

als origineel werk. (Korpel 1995) 

De bekende Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, die als eerste Nederlandse 

roman wordt beschouwd, draagt de ondertitel 'niet vertaald' . Deze ondertitel 

weerspiegelde de toenmalige situatie van het vertalen; vele buitenlandse werken werden 

door vertalers en schrijvers veranderd en aangepast en vaak was de originele tekst niet 

meer te herkennen. Ook werd bij vele zulke vertalingen niet vermeld, dat het om een 

vertaling ging en heerste onderling de lezers het besef, dat alle Nederlandstalige boeken 

in feite vertalingen waren. Hiermee hangt ook het probleem van de definitie van 

vertaling samen, dat pas in de volgende eeuwen werd waargenomen. De moderne 

vertaaltheorie zou dit soort classicistische vertalingen eerder adaptaties noemen. 

Het aantal theoretische beschouwingen over literair vertalen steeg in vergelijking met 

de zeventiende eeuw. De beschouwingen hadden niettemin nog steeds betrekking op 

concrete teksten, dus waren heel praktisch van aard. 

Diegenen die over vertaling schreven beseften meer dan vroeger dat er een scheiding 

gemaakt moet worden tussen verschillende types van teksten. De toenmalige 

vertaal beschouwingen werden in de meeste gevallen steeds verbonden met literaire 

vertalingen; toneel vertaling speelde hier een prominente rol. 

Bron: www.statenvertaling.net; www.ned.univie.ac.at 
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Het optimisme, dat in zekere mate typisch was voor die classicistische periode drong 

ook in de literaire vertaal beschouwingen door; er was steeds minder sprake van verlies 

bij het vertalen. Dat kwam door de verschuiving in het denken over vertalen, en wel de 

scheiding van vorm en inhoud. De vertalers streefden toen nog niet naar eenheid van 

vorm en inhoud maar beseften al dat de betekenis van de tekst gescheiden dient te 

worden van de manier waarop de tekst wordt geschreven. En dat leidde tot de 

overtuiging dat een gelukte vertaling de zelfde werking kan hebben op de lezer of de 

toeschouwer als het origineel, en daarom kan ook een vertaling dezelfde kwaliteiten 

hebben als het origineel. 

1.4 De negentiende eeuwen de Romantiek 

In 1813 was een einde gekomen aan de Franse overheersing van de Lage Landen. In 

het jonge Nederland en België begon het besef van eigen identiteit te groeien, wat zich 

ook in de literatuur weerspiegelde. 

Het steeds stijgende aantal vertalingen had in de loop van de achttiende eeuw de 

professionalisering van de vertaalbranche als gevolg. Ook werd aan het begin van de 

negentiende eeuw het vertalingsrecht bij wet vastgelegd om de uitgevers tegen piraterij 

te beschermen. (Koster 2002:5) Zo konden de uitgevers voor een beperkte periode het 

exclusieve recht verwerven op de uitgave van een vertaald werk. 

In de loop van de negentiende eeuw begon het werk van literaire vertalers steeds meer 

aandacht te krijgen. Over vertaling als verschijnsel werd vaak negatief gesproken, zelfs 

werd de wenselijkheid ervan in twijfel getrokken (Koster 2002:6). Dit feit had te maken 

met de filosofie van de romantiek en het nadruk op het originele, vreemde en exotische, 

die rond de helft van de negentiende eeuw ook in de Lage Landen doordrong. 

Diegenen die in de negentiende eeuw over literair vertalen schreven, hetzij critici of 

vertalers konden niet ontkennen, dat vertalingen een enorme rol speelden in de 

popularisering van het genre van de roman. De gerichtheid op de Engelse en Duitse 

romantiek had als gevolg dat er veel meer uit het Engels en Duits werd vertaald dan uit 

andere talen. Ook waren de vertalingen gericht op bepaalde populaire buitenlandse 

auteurs, zoals Byron en Scott. 
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Een van de eerste vertaalbeschouwingen waarin het verschijnsel vertaling op 

systematische wijze beschreven wordt is die van Samuel Israel Mulder. In zijn essay uit 

1824 probeert hij vragen te beantwoorden als: 'Waarin bestaat eigenlijk de kunst van het 

vertalen?' en 'Zijn er regelen voorhanden, naar welke men bij het vertalen van deze gene 

schriften te werk moet gaan; zoo ja, welke zijn die regelen?' (Koster 2002:29-30) 

Hij beseft dat elke vertaling een vorm van communicatie is. Hij kritiseert ook 

'slaafsche vertaling' en stelt op prijs 'eene edele, vrije vertaling, die door zich op het 

naauwst aan de denkbeelden des oorspronkelijken te verbinden, de schoonheden harer 

taal opspoort, en de beelden overbrengt, zonder de woorden te tellen'. 

Interessant zijn ook zijn de eisen aan vertalers: 

Het eerste vereischte eens vertalers is, niet alleen de taal waaruit en die 
waarin hij overbrengt wel te verstaan; maar, wat oneindig meer is, hij moet 
met het verschil van genie der beide talen, die hij behandelen wil, volkomen 
bekend zijn. ( ... ) Om een goed vertaler te zijn, moet men een bijna gelijke 
bevattings- en scheppingskracht als de schrijver hebben, om des noods 
nieuwe wendingen en uitdrukkingen te vormen, wanneer die, welke wij 
moeten overbrengen, volstrekt onvertaalbaar zijn. (idem) 

Andere negentiende-eeuwse auteurs van vertaalbeschouwingen beschouwden 

'vloeiendheid' en 'welluidendheid' als een belangrijk criterium bij de vertaling. (Koster 

2002: 13) Deze auteurs gebruikten of introduceerden vele huidige vertaaltheoretische 

termen, maar die termen werden nog niet geanalyseerd of gedefinieerd. Hun teksten, 

hoewel ze al vaak naar een zekere mate van wetenschappelijkheid streefden, bevonden 

zich nog steeds op een sterk metaforisch niveau. 

1.5 Van Tachtigers tot halverwege de twintigste eeuw 

Tegen het eind van de negentiende eeuw hadden de poëticale opvattingen van de 

Tachtigers een invloed op het vertaaldiscours in de Lage Landen. Er begon sprake te 

zijn van een eenheid van vorm en inhoud, wat sindsdien een heel belangrijke 

vertaalpoëticaal uitgangspunt is geworden. 

De bekendste auteurs van vertaalbeschouwingen en vooral vertaalkritieken waren 

onmiskenbaar Willem Kloos en Albert Verwey. Kloos benadrukte de eenheid van vorm 

en inhoud en was ervan overtuigd dat alleen dichters poëzie kunnen vertalen. 
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Het Nederlandse taalgebied was sinds het eind van de 19de eeuw rijk aan vergelijkende 

analyses van literaire originelen en hun vertalingen. Er ontstond 'een reeks studies van 

het 'X als vertaler van Y' type, waarbij doorgaans wel wat werd gezegd over X, of Y, of 

beiden, maar niet zo bijster veel over het vertalen van literatuur, of zelfs het vertalen in 

het algemeen' .(Broeck, Lefevere 1979: 143) 

Het aantal literaire vertaal beschouwingen steeg dus, maar die hadden in de meeste 

gevallen nog steeds slechts betrekking op een concrete tekst. 

Het vertaaldebat in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een 

aantal trends: 

( ... ) aansluiting bij autochtone literaire ontwikkelingen en daarnaast 
beginnende internationale oriëntatie; verdergaande professionalisering van 
het beroep en daarnaast bevestiging van de vertalerspersoonlijkheid en de 
daarmee gepaard gaande versterking van de vertalersvrijheid; verzakelijking 
van de vertaalpraktijk ( ... ) (Koster, Naaijkens 2002:3) 

Dit debat leidde dus langzaam tot de pogingen om het fenomeen van vertalen tot 

wetenschap te bevorderen. 

Ook Nijhoffs essays over vertalen hebben een grote bijdrage geleverd tot het 

vertaaldebat in de Lage Landen: 'Nijhoff zet duidelijk nieuwe stappen, niet zozeer in 

zijn vertalingen misschien, als wel in zijn kritieken en opstellen.' (Koster, Naaijkens 

2002: 12) Zijn kritieken waren heel precies en veeleisend; hij wilde dat literair vertalen 

als serieus ambacht wordt erkend en dat literaire vertalers hun vak goed beheersen. 

Een bijzonder groot aantal vertaalbeschouwingen uit de eerste helft van de twintigste 

eeuw werd gericht op het vertalen van de klassieken. Er verscheen namelijk een grote 

reeks hervertalingen van klassieken in het Nederlands; de vertalers wilden hiermee 

aangeven dat ze anders wilden vertalen dan in de negentiende eeuwen dat de eenheid 

van vorm en inhoud een belangrijk aspect van hun vertaalpoëtica vormt. 

In de jaren 30 werden de eerste tijdschriften over vertalen uitgegeven en ook het debat 

over de kwestie of een kunstenaar of een geleerde geschikt er is om te vertalen leidde 

tot de noodzaak om het vertalen als een zelfstandige discipline te beschouwen en deze 

discipline verder te bestuderen en te ontwikkelen. 
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2. Literair vertaalonderzoek vanaf 1950 tot 2000 

De tijd na de tweede wereldoorlog in Nederland en Vlaanderen werd gekenmerkt door 

de groei van de bevolking en het nationaal inkomen en de uitbreiding van de industrie. 

Dat ging natuurlijk ook samen met de veranderingen in de boekenproductie. Typerend 

voor deze periode was ook de toename van literaire vertalingen en het goedkope 

pocketboek.6 

Grote uitgeverijen, zoals J.M. Meulenhoff, Het Spectrum en Contact speelden in dit 

proces een grote rol. Bij alle deze drie uitgeverijen werd sinds 1945 tot 1970 meer 

vertaalde fictie uitgegeven dan non-fictie. Bij Meulenhoff en Contact vormde fictie 

ongeveer 70% van de vertaalde boeken; vertaalde fictie vormde bij deze drie 

uitgeverijen het grootste deel van hun productie (Het Spectrum 38%, Meulenhoff 32% 

en Contact 38%). (Van Voorst 1997) 

Volgens de schrijver en uitgever Maarten Asscher, neemt Nederland wat literaire 

vertalingen betreft ook tegenwoordig een unieke positie in: 

Circa de helft van alle literaire uitgaven die jaarlijks in het Nederlands 
worden uitgebracht, zijn vertalingen en dat is naar verhouding heel veel meer 
dan in Duitsland, Frankrijk, Engeland en de VS en zelfs meer dan de in veel 
opzichten met ons land vergelijkbare Scandinavische landen.(Asscher 1997) 

Om meer specifiek te zijn, waren er in het jaar 1990 totaal 2110 prozaboeken in het 

Nederlands gepubliceerd, waarvan 1360 vertalingen. (Heilbron 1995:222) 

Van de genoemde cijfers wordt duidelijk dat literair vertalen een unieke positie in de 

Nederlandse literatuur inneemt. De studie van literair vertalen kan daarom niet 

onderschat worden en steeds meer literatuurwetenschappers, vertaaltheoretici en zelfs 

vertalers pleiten voor de grondige en systematische studie van het fenomeen literair 

vertalen. 

Al sinds 1957 bestond bij de uitgeverij De Bezige Bij de serie Literaire Pockets. 
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2.1 Vertalen als belangwekkende hulpdiscipline: periode 1950-1960 

Vertalen was voor de helft van de 20ste eeuw nog taalkundig opgevat, het was nog een 

hulpdiscipline. Er bestonden steeds weinig theoretische publicaties over vertalen en 

vertalers werkten grotendeels intuïtief. 7 

Literair vertalen werd beschouwd als kunst, die onmogelijk was om te leren en er was 

bijna geen behoefte aan theoretische studie van vertalen in het algemeen. Dat bewijst 

later ook Raymond van den Broeck in zijn Inleiding tot de vertaalwetenschap van 1979, 

waar hij ook beklemtoont dat er toen steeds nauwelijks verschil werd gemaakt tussen 

literair vertalen en niet-literair vertalen en op het gebied van de theorie van de literaire 

vertaling was de aanpak intuïtief (Van den Broeck 1979: 17). 

Er werd niettemin in die tijd bijna alle aandacht besteden aan literair vertalen. Het 

linguïstisch georiënteerde vertaalonderzoek deed pas na de Tweede Wereldoorlog zijn 

intrede; voor die tijd was literair vertalen in principe synoniem van vertalen in het 

algemeen. 8 

2.1.1 De Martinus Nijhoff Prijs voor vertalen 

De instelling Van de Martinus Nijhoff prijs voor vertalen in 1955 weerspiegelde 

ook het belang en de positie van literair vertalen in het Nederlandse taalgebied. De 

erkende dichter en vertaler Martinus Nijhoff was voorzitter van de Commissie voor de 

Kunst van het Prins Bemhard Fonds en toen hij in 1953 overleed, besloot het Fonds 

deze prijs in te stellen. De formele criteria werden gespecificeerd als volgt: 

De prijs is ingesteld voor de vertalingen van dichtkunst, dramatisch werk en 
verhalend en beschouwend proza in en uit het Nederlands, die zich door hun 
letterkundige waarde onderscheiden. Hij wordt elk jaar voor een door een 
daartoe gevormde jury aan te wijzen werk toegekend; beurtelings, zo 

7 
Wel werden vele vertaalstudies gepubliceerd die concrete vertalingen en deelaspecten van het 

literair vertalen analyseerden, zoals blijkt bij voorbeeld uit de bibliografische lijst Studies over 
Nederlandse vertalingen, samengesteld door Theo Hermans. Over systematisch onderzoek van literair 
vertalen en theoretische studie ervan kan er echter sprake zijn pas sinds de jaren 60 van de 20ste eeuw. 

In dit verband moet ook de Bijbelvertaling genoemd worden, die naast de literaire vertaling van 
groot belang was. Hiermee zal ik me echter in mijn werk niet bezig houden. 
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mogelijk, voor een vertaling uit een vreemde taal in het Nederlands en voor 
een vertaling uit het Nederlands in een andere taal. (Koster 1996:88) 

Deze criteria veranderden in de loop van de tijd, er werd bij voorbeeld de Martinus 

Nijhoff prijs toegekend voor het hele oeuvre van een vertaler (bij voorbeeld de vertaler 

Kees Mercks voor vertalingen van moderne Tsjechische letterkunde). Aan de andere 

kant werd er in het jaar 1977 geen prij s toegekend.9 

De Martinus Nijhoff Prijs is tot nu toe de belangrijkste Nederlandse onderscheiding 

voor vertalers en wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor literaire vertalingen in en 

uit het Nederlands. io Eens in de drie jaar gaat de prijs naar een vertaler uit het 

Nederlands, de andere twee jaar wordt een vertaler in het Nederlands bekroond. 

Overzicht van de laureaten is te vinden in de bijlage. ii 

2.1.2 Publicaties in de jaren 50 

Het eerste boek over literair vertalen dat na de tweede wereldoorlog de aandacht 

verdiende, werd door DL Antonius Angelus Weijnen geschreven, uitgegeven in 1946. 

De titel van dit boek luidt De kunst van het vertalen. i2 Weijnen is bekend vooral voor 

zijn dialectonderzoek, vertaalonderzoek was niet zijn hoofdvak. Hij heeft niettemin een 

boek geschreven waarin hij de beginselen van het vertalen probeert te analyseren en 

beschrijven. 

Hij schrijft hier over het nut van het vertalen van literatuur: 'Het vertalen vormt een 

uitstekende vaardigheidsoefening in de moedertaal ( ... ) Vertalen scherpt de geest, maakt 

de taal lenig en vormt een uitstekende remedie tegen de eentonigheid van uitdrukking.' 

(Weijnen 1946: 10) De rol van vertaling binnen de taalontwikkeling en cultivering wordt 

hier beklemtoond. Hij baseert zijn beweringen vaak op de uitspraken van verschillende 

klassieke schrijvers en filosofen, zoals Dante, Vondel, Schopenhauer of Humboldt. Dit 

is een bewijs van het grote gebrek aan bronnen vóór de tweede helft van de 20ste eeuw 

op het gebied van vertaaltheorie, en zeker aan de Nederlandstalige. 

Ruim vijftig vertalers, schrijvers en uitgevers schreven in dit jaar een 'Open brief, een 
protestbrief gericht aan het bestuur van het Prins Bernhard Fonds en aan de jury van de Nijhoffprijs. De 
reden was het feit dat er geen prijs werd toegekend. (Van den Broeck, 1988) 
10 Het huidige prijsgeld steeg tot 50.000 euro, waarvan de winnaar 25 % vrij kan besteden en de 
rest voor een vertaalproject moet bestemmen. 
11 Andere vertaalprijzen worden in 2.5.4 behandeld 
12 de Tsjechische vertaal wetenschapper Jiff Levy heeft in 1963 een belangrijk boek over literair 
vertalen gepubliceerd met dezelfde titel (Umeni prekladu). 
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De kunst van het vertalen behoort tot de Nederlandse werken over vertalen, waar de 

persoonlijke opvattingen van de auteur op de eerste plaats staan en waar de auteur niet 

veel met bestaande vertaaltheorieën werkt. Dat komt waarschijnlijk door de 

onvoldoende theoretische achtergrond van de schrijver, wat vanzelfsprekend is, omdat 

het theoretische vertaalonderzoek zich nog in een voorwetenschappelijk stadium 

bevond. Ook wordt vanuit dit werk duidelijk dat het toenmalige vertaalonderzoek en 

vertaalstudie eigenlijk de studie van literaire vertaling betekende. 

Weijnen houdt zich in zijn boek ook bezig met de hypothese van onvertaalbaarheid. 

Volgens hem zijn de taal verschillen en verschillen in cultuurachtergrond de bron van 

onvertaalbaarheid. De term 'onvertaalbaarheid' zal later het thema zijn van allerlei 

werken over literair vertalen. 13 

De conceptie van onvertaalbaarheid van Weijnen toont ook deels de toenmalige staat 

van de structurele taalbeschouwing. De tekst werd nauwelijks beschouwd als een 

functioneel geheel maar er werden delen van de tekst geanalyseerd, vaak op het niveau 

van fonologie en morfologie. En de evidente onmogelijkheid van vertaling van 

individuele woorden, uitdrukkingen en idiomen leidde tot stellingen zoals: 'Een van de 

hoofdoorzaken van de onvertaalbaarheid is echter gelegen in het feit dat de inwendige 

structuur der talen verschilt.' (Weijnen 1946: 16). 

Weijnens concept van onvertaalbaarheid wordt gevolgd door een aantal voorbeelden 

die vooral om het vertalen van realia gaan. Dus wat tegenwoordig vaak met de term 

'buitenlinguïstische factoren' en 'realia' bedoeld wordt, heeft Weijnen 

'onvertaalbaarheid' genoemd. 

Naast zijn overtuiging van onvertaalbaarheid van sommige teksten schreef Weijnen 

ook over de onvermijdelijke invloed van de vertaler op de tekst. Deze invloed wordt 

volgens hem gekenmerkt door de specifieke persoonlijke stijl van de vertaler en zelfs 

ook door de verrijking van de tekst. Hij schrijft: 

Doch in abstracto is verbetering van het origineel mogelijk. 
Evenals een dichter zijn eigen werk door latere veranderingen kan 
corrigeren, is het mogelijk dat een vertaler van zijn arbeid die hij 
eigenlijk al klaar voor zich heeft liggen, onafhankelijk van het 

13 De term 'onvertaalbaarheid' verschijnt bij voorbeeld vaak in het werk van Raymond van den 
Broeck, die het onvertaalbaarheidspostulaat probeert te ontkrachten. Verder houden zich bij voorbeeld 
J.Lambert en H.Bloemen in hun werken bezig met de onvertaalbaarheid. 
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origineel, door w~zigingen de schoonheidsgraad weet op te 
voeren. (Weijnen 1946:50) 

Tegen zulke opvattingen zullen zich de latere vertaaldeskundigen sterk verzetten. 

Weijnen benadrukt ook de rol van het 'irrationele' (Weijnen 1946:51) en vindt dat de 

literaire vertaler van het origineel moet houden en kunstgevoelig moet z~n: 'Aangezien 

de vertaler ( ... ) moet hebben l'amour de la perfection, spreekt het vanzelf dat hij 

speciaal liefde voor het origineel moet hebben.' (We~nen 1946:54) 

Verder beklemtoont Weijnen de rol van talent bij literair vertalen. Deze opvattingen 

lijken in zekere mate op die van enkele literaire vertalers, die zich ook met het schrijven 

van essays en artikels over vertalen bezig hielden. 

We~nen definieerde een goede vertaling als: '( ... ) een vertaling van die aard moet zijn 

dat zij op haar lezers dezelfde indruk maakt als het origineel op hen voor wie de 

bewuste tweede taal de moedertaal is, maar die tevens een ruime kennis hebben van de 

taal waarin het origineel geschreven is.' (Weijnen 1946:56) 

Wat de vorm en de inhoud van het vertaalde werk betreft, vindt Weijnen 

vanzelfsprekend dat de inhoud de hoofdzaak is en dat het bewaard moet blijven. 

In 1958 schreven S. Dresden en E.M. Uhlenbeck, hoogleraren te Leiden, een artikel 

met de titel De noodzaak van het vertalen 14, dat als pleidooi kan dienen voor het nut 

van literair vertalen. Aan de hand van vertalingen uit het Grieks wordt hier getoond, 

waarom het zo belangrijk is literaire werken te vertalen. 

Onvertaalbaarheid wordt hier gepresenteerd als een misleidend begrip; men moet van 

het feit uitgaan dat het vertalen wel mogelijk is. De auteurs erkennen dat de twee talen 

die in het vertalen betrokken zijn, verschillen zich van elkaar. Ze schrijven echter ook, 

dat deze talen 'niet gelijk maar wel gelijkwaardig zijn'. De talen '( ... ) bezitten die voor 

taal typische trek, dat hun gebruikers met behulp van de reeds aanwezige middelen over 

alles kunnen spreken.' (Dresden, Uhlenbeck 1996) In andere woorden; alles kan 

vertaald worden, hoewel de twee talen - de bron- en doeltaal - van elkaar qua 

mogel~kheden van begrip verschillen. Hier zien we een duidelijke verschuiving in het 

denken over literair vertalen; de onvertaalbaarheid werd steeds minder problematisch. 

l-l Dit artikel verscheen voor het eerst in het tijdschrift Museum. 
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Vertaling is volgens Dresden en Uhlenbeck 'een vrije schepping' die betrokken is tot 

het te vertalen werk; 'vrije trouw' - zo werd dit spel van vrijheid en betrokkenheid door 

de auteurs genoemd. 'De vertaler heeft namelijk in principe een vrije keuze te midden 

van alles wat vertaald kan worden. Is zijn keuze ( ... ) vast gesteld, dan dient hij ook 

trouw het werk weer te geven dat hij vrij gekozen heeft.' (idem) 

De grenzen van de 'vrije trouw' worden hier echter niet vastgesteld en volgens de 

auteurs van dit artikel moet de vertaler zelf aantonen 'hoe hij zijn vrijheid richt naar het 

werk dat hij vertaalt en hij kan dus zijn eigen grenzen bepalen'. 

De vertaler wordt ook als lezer gepresenteerd, dus iemand die het werk interpreteert; en 

er wordt benadmkt dat 'de afstand tussen 'lezen' en 'vertalen' belangrijk minder groot 

is dan men pleegt aan te nemen'. Zelfs de latere beroemde vertaler en vertaaltheoreticus 

James S Holmes was van mening dat vertaling vooral een interpretatie van een tekst is. 

Het specifieke van iedere goede vertaling is volgens Dresden en Uhlenbeck dat men 

'de oorspronkelijke schrijver dient te horen, zoals hij door de vertaler ten gehore wordt 

gebracht'. Deze 'fusie van persoonlijkheden' (van de auteur en de vertaler) en het idee 

dat vertaling een vorm van interpretatie is, zijn gedachten dat tot nu toe in het denken 

over vertalen heel actueel en relevant zijn .. 
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2.2 Nederlands en Vlaams literair vertaalonderzoek 1960-2000 

Al kort na de helft van de 20ste eeuw wezen vele mensen die zich met het vertalen 

bezig hielden op het feit dat er zeer onsystematisch werd gewerkt en dat degenen die 

over het vertalen schreven, kenden vaak niet de werken van hun voorgangers. Op dit 

feit heeft een aantal vertaalwetenschappers verwezen, zoals bij voorbeeld Raymond van 

den Broeck: 

De betekenis van het vertalen voor onze cultuur in het algemeen en voor 
onze literaire cultuur in het bijzonder is echter tot nu toe onvoldoende 
bestudeerd en dus ondergewaardeerd gebleven. Alleen systematisch en goed 
gecoördineerd onderzoek kan die toestand veranderen.(van den Broeck 1988) 

In dit hoofdstuk schets ik de ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van de 

studie van literair vertalen in Nederland en Vlaanderen en introduceer een aantal 

publicaties die vertaalwetenschap en literair vertalen als thema hebben. 

2.2.1 Internationale context 

Het genoemde gebrek aan systematische studie van het literaire vertalen en van de 

vertaalgeschiedenis is een soort leidmotief geworden in allerlei Nederlandstalige 

werken over literair vertalen tot nu toe. 15 

Daarom stijgt er ook in de jaren '60 interesse voor een wetenschappelijke aanpak van 

dit fenomeen. Vertaalwetenschap krijgt dus langzaam een vaste positie tussen andere 

disciplines en begint zich te ontwikkelen. 

15 Kitty van Leuven-Zwart beschouwt de situatie van vertaalwetenschap chaotisch zelfs in de jaren 
90: 'Zoals in iedere jonge, zich ontwikkelende discipline heerst er in de vertaalwetenschap een zekere 
chaos: concurrerende scholen en stromingen, onenigheid over doelstellingen en methoden, uiteenlopende 
opvattingen over de inhoud en de grenzen van het vakgebied, een grote afstand tussen de theorie en 
praktijk van het vertalen enzovoort.' (van Leuven-Zwart 1992:8) 

Ook literatuurwetenschappers zoals P.J. Buijnsters wijzen vaak op het gebrek aan systematisch 
onderzoek: 'Ook ontbreekt een systematisch onderzoek naar de identiteit en positie van de vertalers.' 
(Hermans 1988:17) 
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Het is niet mogelijk om precies het begin van deze wetenschap in het Nederlandse 

taalgebied te bepalen 16, maar het is duidelijk dat sinds de jaren '60 de theorie van 

vertalen een grote rol begint te spelen en dat vele mensen zich met de vertaalstudie 

bezig hielden. 

In de jaren '60 en '70 kwamen ook de eerste Nederlandse en Vlaamse 

vertaalwetenschappers en theoretici aan het woord, zoals James S Holmes en zijn 

leerling Kitty van Leuven-Zwart in Nederland, André Lefevere, Jose Lambert en 

Raymond van den Broeck in België. Deze personen, die op het internationale niveau 

worden erkend, wijdden een groot deel van hun werk aan literair vertaalonderzoek. 

Er moet in dit verband worden opgemerkt dat vertaalwetenschap, zoals elke 

wetenschap sinds het begin geen grenzen van landen kent. Namen van bekende en 

minder bekende vertaaltheoretici uit de hele wereld (de meeste uit Europa) verschijnen 

in Nederlandstalige werken over vertalen en hun theorieën worden hier beschreven, 

verder ontwikkeld of aangevallen. 

Het specifieke aan de beoefening in de Nederlanden is wel dat ze in de jaren '70 en 

vroege jaren '80 een meer dan bescheiden inbreng gehad heeft in de ontwikkeling van 

de discipline op het internationale forum. 

Communicatie tussen vertaalwetenschappers is ook niets bijzonders omdat deze jonge 

discipline - in vergelijking met andere disciplines - niet zo veel vertegenwoordigers 

kent. 17 

Daarom is het eerst nodig de voornaamste ontwikkelingen van de literair georiënteerde 

vertaalwetenschap op het internationale niveau te introduceren om de Nederlandse en 

Vlaamse bijdrage aan literaire vertaaltheorie in een brede context te kunnen plaatsen. Ik: 

besteed hier mijn aandacht vooral aan de 'polysysteemtheorie' en de 'Manipulation 

School' , die een sterke impact hadden op de literair georiënteerde beoefenaars van de 

vertaalwetenschap in de Nederlanden. 

16 Van den Broeck plaatst de beginselen van de zelfstandige vertaalwetenschap in de late jaren 
vijftig. (van den Broeck 1999:55) Volgens Holmes ontstond de zelfstandige vertaalwetenschap (of de 
enorme behoefte eraan) in de jaren 70. Dat beweert hij in zijn artikel The Name and Nature ofTranslation 
Studies. 
17 Een extreem voorbeeld hiervan is te vinden in het artikel Griffelen op Derrida 's letters van 
Winibert Segers waar hij in het postscriptum Raymond van den Broeck aanspreekt: 'De onbeantwoorde 
vragen stapelen zich op. Geen conclusie. Raymond, beste Raymond, eigenlijk wacht ik, enigszins 
ontvleugeld, op jouw commentaar, jouw inspirerende besprekingen - een vruchtbare samenspraak die vijf 
jaar geleden begon. Ook een verjaardag. Met veel dank.'(Segers 1995:75) 

24 



Edwin Gentzier maakt verschil tussen vijf verschillende benaderingen in het 

vertaalonderzoek, die sinds de jaren '60 invloedrijk zijn: De Noord-Amerikaanse 

vertaalworkshop, de 'wetenschap' van het vertalen, de vroege vertaalwetenschap, de 

polysysteemtheorie en deconstructie. (Gentzier 2001:5-6) Op deze indeling baseer deels 

ik mijn beknopt overzicht van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van de 

vertaalwetenschap op het internationale niveau. 

De Noord-amerikaanse bijdrage 

Dankzij de oprichting van een aantal universitaire workshops (Yale, Princeton, 

Columba), associaties (American Literary Translation Organisation) en tijdschriften 

(Modern Poetry in Translation, Delos) is het academische interest voor literair vertaling 

in de jaren '60 en '70 in de Verenigde Staten gestegen. Het literair vertaalonderzoek 

was op de eerste plaats praktijk-georiënteerd; de methodologie en kritiek van literair 

vertalen was onderwerp van allerlei studies (LA. Richards, Zdanys). 

Een invloedrijke bijdrage aan de literaire vertaaltheorie en vooral praktijk leverde Ezra 

Pound, dichter en vertaler, die een vertaaltheorie ontwierp gebaseerd op het concept van 

energie in taal. Pound ziet de vertaler als kunstenaar, het vertaalde werk als kunst; hij 

bevredigde de literaire vertalers van het hangen aan betekenis, ritme en meter (zijn 

theorieën gelden vooral voor het poëzievertalen). Ezra Pound benadrukte de 

intertekstuele relaties en op de vertalers kennis van tijd, plaats en ideologie van de 

vertaalde tekst. 

De grootste Noord-Amerikaanse bijdrage aan vertaalwetenschap is volgens Gentz1er de 

studie en analyse van het vertaalproces. Kenmerkend is ook de 'theoretical naïveté' en 

'subjective methodologies' (Gentzier 2001:44), wat de tegenwoordige 

vertaaltheoreticus Lawrence Venuti probeerde te veranderen door nieuwe termen en 

methoden voor vertaal analyse te introduceren; hij legt uit bij voorbeeld, hoe de 

vertalingen deel nemen aan de culturele ontwikkeling. 

De wetenschap van het vertalen 

De behoefte aan een meer systematisch vertaalonderzoek was in de jaren 60' en '70 

heel zichtbaar en weerspiegelde zich eerst in het linguïstisch georiënteerde 

vertaalonderzoek. De theorieën van Chomsky en Nida en de bijdrage van de Duitse 
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functionalisten en de functionalistische benadering in het algemeen (bij voorbeeld De 

Leipzig school en vertaaldeskundigen zoals Wills, Reiss, Snell-Hornby, Nord) 

betekenden een groot stap in het linguïstische vertaalonderzoek. De functionalistische 

theorieën waren gericht vooral op vertaaldidactiek en de evaluatie van vertalingen en de 

aanpak was bijna uitsluitend normatief en prescriptief. 

De structuralistische benadering 

Met structuralisme in literair vertalen wordt de naam van de Tsjechische 

vertaalwetenschapper Jiff Levy verbonden 18. Zijn werk Umen[ prekladu (De kunst van 

het vertalen) van 1963 wordt door velen als het eerste theoretische werk over literair 

vertalen beschouwd. 

Levy sluit met zijn vertaalonderzoek aan bij de Russische formalisten, de Praagse 

structuralisten en hun navolgers. In vergelijking met de vroege structuralisten 

beschouwde hij literatuur en vertalingen niet als een autonoom verschijnsel zonder 

context. Hij probeert in zijn werk de praktische problemen van het vertalen op te lossen 

(bij voorbeeld problemen verbonden met de verschillende structuur van de bron- en de 

doeltaal). Hij benadrukte ook dat de literaire kwaliteiten van het origineel moeten 

overgebracht worden, zodat de lezer van de vertaling deze kwaliteiten moet herkennen 

en het boek als een kunstwerk waarnemen. 

Het vertaalproces en werkwijze van de vertaler speelt in zijn werk een grote rol, hij 

noemt en beschrijft drie fasen van het vertaalproces: het verstaan van het origineel, de 

interpretatie van het origineel en de herstilering van het origineel. (Levy 1963: 53-83) 

De vroege vertaalwetenschap 

De vertaalwetenschap, hoe zelfstandig ook is vanaf het begin een interdisciplinaire 

wetenschap. 

Het linguïstisch georiënteerd vertaal onderzoek ging na de Tweede Wereldoorlog hand 

in hand met de ontwikkelingen in linguïstiek en andere samenhangende disciplines. 

Het literaire vertaal onderzoek wordt meer verbonden met de receptieonderzoek, het 

vergelijkende literatuuronderzoek en literatuurwetenschap in het algemeen. 

18 Levys onderzoek wordt in verband genomen met de bekende Slovaakse vertaalwetenschappers 
Frantisek Miko en Anton Popovic. 
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Het nauwe verband tussen literatuuronderzoek en literair vertaal onderzoek betreft ook 

de termen en literaire richtingen. 19 

Literatuur- en vertaalwetenschappers beseften dat vertaalde literatuur een deel uitmaakt 

van de literatuur in het algemeen en begonnen zich ook meer voor de 

vertaalgeschiedenis te interesseren. 

Het in de jaren '60 op gang gekomen receptieonderzoek, dat zich met het effect en de 

functie van literaire teksten voor hun ontvangers bezighield, was in die tijd sterk aan het 

ontwikkelen en literaire vertalingen speelden er ook een grote rol in. 

Literatuurwetenschappers interesseerden zich voor de vertalingen en voor 'de contacten 

tussen literaturen en culturen, de manier waarop vertalingen binnen de ontvangende 

literatuur functioneren en het belang van vertaalde teksten voor de ontwikkeling van de 

nationale literaturen'. (van den Broeck 1988: 7) 

De polysysteemtheorie en de Manipulation School 

De normatieve en prescriptieve benaderingen van functionalisten werden in de jaren 

'70 door een groep vertaaldeskundigen bekritiseerd. Deze groep werd vooral door 

Nederlandse en Belgische deskundigen gevormd. Het waren op de eerste plaats James S 

Holmes in Nederland en André Lefevere in Vlaanderen. 

Hun doel was een nieuw, minder prescriptief paradigma te ontwikkelen voor de 

vertaalstudie en literair vertalen heeft hierbij een unieke positie ingenomen. Het 

descriptieve en empirische paradigma werd in de volle belangstelling van deze 

vertaalwetenschappers. De noodzaak voor de 'beschrijvende' of 'descriptieve' 

benadering werd heel sterk door J ames S Holmes, J osé Lambert, Hedrik van Gorp en 

Theo Hermans beklemtoond: 

Instead of providing guidelines for the next translation to be made and 
passing judgment on ( ... ) existing ones, the descriptive method takes 
the translated text as it is and tries to determine the various factors that 
may account for its particular nature. (Hermans 1985: 13) 

19 
Bij voorbeeld de term 'polysysteem' werd uit de vergelijkende literatuurwetenschap in stelling 

gebracht. (Vandeweghe, 2005) 
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De nieuwe 'Translation Studies' betekenden het ontstaan van nieuwe richtingen in 

onderzoek van literair vertalen en ze worden vaak getekend als het begin van de 

vertaalwetenschap als discipline. 20 

Deze nieuwe benaderingen in vertaalonderzoek werden aan het colloquium 'Literature 

and Translation' aan de universiteit in Leuven in 1976 geïntroduceerd. Een van de 

doelen van dit colloquium was de ondergeschikte rol van het literaire vertalen in het 

literatuuronderzoek te kritiseren. 

Er werd ook een groep vertaalwetenschappers gevormd, die ook bekend werd als de 

'Amsterdam-Antwerpen-Leuven-Nitra-Tel Avivgroep'. De leden waren internationaal 

erkende vertaalwetenschappers, zoals Itamar Even-Zohar, Anton Popovic en Gideon 

Toury. Er werden daarna ook belangrijke vertaalwetenschappelijke colloquia 

georganiseerd in Tel Aviv (1978) en Antwerpen (1980). 

De groep vertaaldeskundigen uit het colloquium in Leuven werd sinds de publicatie 

van Hermans' bundel Tha Manipulation of Literature in 1985 ook aangeduid als de 

'Manipulation Schoo1'21. 

James S Holmes noemde de groep wetenschappers die zich met de polysysteemtheorie 

bezig hielden en aan de Leuvense colloquium deel namen de 'Low Countries Group'. 

Deze term, die hij ook propageerde wordt echter tegenwoordig heel zelden gebruikt. 

(Lambert 1995) 

De termen 'polysysteem' en 'polysysteemtheorie', die voor het eerst door de 

Israëlische vertaalwetenschapper Even-Zohar in de vertaalwetenschap werd 

geïntroduceerd, zijn de sleutelwoorden die de medewerkers (o.a. James S Holmes, 

André Lefevre, Hendrik van Gorp, Theo Hermans, Gideon Toury, Itamar-Even Zohar) 

van het colloquia verbond.22 

20 De term 'Translation Studies', die later gecanoniseerd werd als de benaming van de discipline 
werd voor het eerst door James S Holmes in zijn artikel The Name and Nature ofTranslation Studies 
geïntroduceerd. (Holmes 1972:5-8) Deze term was aan het begin verbonden met literair vertalen en de 
bijdragen en theorieën van James S Holmes en zijn medewerkers, maar later werd het een benaming van 
alle aspecten van vertaal wetenschap, inclusief tolken. 

21 Kitty van Leuven-Zwart geeft voorkeur aan de benaming 'Manipulatiegroep' , omdat het een 
groep individuele deskundigen is met verschillende interesses. (Van Leuven-Zwart 1996:89) 
21 De bundel met de titel Vertaalwetenschap, die naar aanleiding van dit colloquium ontstond, is 
een soort manifest van deze 'school'. 

28 



Het concept van de polysysteemtheorie werd in de eerste plaats ontworpen om 

problemen verbonden met literair vertalen op te lossen. De vertaalactiviteit is volgens 

deze theorie cruciaal voor de vorming van hele literaire systemen. 

Het polysysteem kan gedefinieerd worden als: 

'een hiërarchisch geordende complex waarin allerlei vormen van literatuur 
hun plaats vinden, gaande van 'hoge' tot 'lage' cultuur, van experimentele 
poëzie tot kinderliteratuur met alle vormen en genres daartussen. Wanneer de 
vertaling terecht moet komen in een 'sterke' cultuur (zoals de Engelse, 
Franse, Russische) zal de ontvangende cultuur grote invloed hebben op de 
vertaalbeslissingen. ( ... ) Bij 'zwakke' culturen ( ... ) zijn vertalers vanzelf 
geneigd zich meer te richten op de vormen van de brontekst, en dus van de 
broncultuur. ' (Vandeweghe 2005: 134) 

Literatuur werd dus als een groot systeem gezien, dat steeds in ontwikkeling en 

beweging is. Daarom word deze benadering vaak 'systemische' genoemd. 

Er wordt in verband met de polysysteemtheorie rekening gehouden met de brede 

historische en culturele context. Er werd bovendien meer plaats gemaakt voor een meer 

pragmatisch onderzoek van literair vertalen; 'uitgangspunt is dat bepaalde teksten op 

een bepaald moment in een bepaalde literatuur als 'vertalingen' worden beschouwd en 

als zodanig functioneren.' (Van Leuven-Zwart 1992:49) 

Het polysystemische vertaalonderzoek is ook kenmerkend door de 

'doelpoolgerichtheid' , wat betekent dat het vertaalde werk wordt gezien als een 

onderdeel van de doelliteratuur en de rol van vertalingen in de onvangende cultuur 

wordt sterk beklemtoond. Dit standpunt is voornamelijk van belang voor het literaire 

vertaalonderzoek in de Nederlanden. 

2.2.2 Ontwikkelingen en tendensen van het Nederlandse en Vlaamse 

vertaalonderzoek 1960 - 2000: een overzicht 

In de periode van de jaren '60 tot het eind van het tweede millennium onderging het 

Nederlandse en Vlaamse literaire vertaalonderzoek vele veranderingen; er werden vele 

werken geschreven, een aantal instituties en genootschappen opgericht en discussies 

gevoerd. Alle deze aspecten vormen een onafscheidelijk onderdeel van de ontwikkeling 

van vertaalwetenschap en het denken over vertalen in het algemeen. 
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De oprichting van het Amsterdamse Instituut voor Vertaalwetenschap in 1964 en de 

afdeling Theoretische vertaalwetenschap speelde daarbij een grote rol en het betekende 

ook een grote stap binnen de academische studie van literair vertalen. 

Het academische onderzoek aan deze universiteit werd nauw verbonden met de 

polysysteemtheorie en de personen die deze richting volgden. Sinds de oprichting van 

dit instituut gingen de leden ervan uit dat literaire vertaling in eerste instantie vanuit het 

perspectief van de doeltekst en de doelcultuur moet worden bekeken, en niet vanuit het 

perspectief van de brontekst. (Naaijkens 1996:205-206) Het Amsterdamse instituut is 

ook een inspiratie geworden voor andere instellingen waar vertaalwetenschap wordt 

gestudeerd en gedoceerd. 

Dit 'doelsysteem-georiënteerd' (of ook 'systemisch-georiënteerd') standpunt tegenover 

literair vertaling betekende dat vertalingen veel minder voor de bronliteratuur 

betekenen dan voor de doelliteratuur.23 (van den Broeck 1988:7) 

De jaren '70 en '80 waren in Nederland en Vlaanderen in het teken van het intensieve 

literaire vertaalonderzoek. 

Vertaaldeskundigen werden in de jaren '70 meer in het licht gesteld door hun werken en 

lezingen te publiceren - en dus ook meer met elkaar te communiceren; en 

vertaalwetenschap - de juist ontstane wetenschap - begon langzaam in de Lage Landen 

als een echte wetenschap erkend te worden. 

Sommige vertaaldeskundigen hadden echter in de jaren '70 bezwaar tegen het feit dat 

er in Nederland en Vlaanderen steeds weinig werken over literair vertalen gepubliceerd 

werden waarop een vertaaltheoreticus zich kon baseren en dat er nog steeds weinig 

mensen waren die zich met de studie van vertalen bezig hielden?4 J ames S Holmes 

erkende bij voorbeeld dat hij aanvankelijk weinig anderen in Nederland vond die in de 

23 De Katholieke Universiteit Leuven biedt tot nu toe de cursus 'Vertaalonderzoek' waar de 
studenten vanuit een systemische benadering inzicht krijgen in de plaats en de functie van vertalingen in 
het literaire leven. 

24 
Als een bewijs van het gebrek aan Nederlandstalige bronnen kan ook de bibliografie van het 

boek Uitnodiging tot de vertaalwetenschap van André Lefevere en Raymond van den Broeck dienen. Dit 
boek werd in 1979 gepubliceerd en de bibliografie bevat 267 titels, waarvan slechts 23 in het Nederlands 
werden geschreven. Bovendien werden daarvan 4 titels door Van den Broeck zelf geschreven en de 
andere zijn meestal werken die tot een andere discipline behoren dan vertaalwetenschap. 
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problematiek van de vertaling geïnteresseerd waren, hij werkte samen met een aantal 

Belgische en buitenlandse onderzoekers. (Koster, 1996) 

Een andere impuls tot systematisch onderzoek van het literair vertalen kwam in de 

jaren '80 uit Vlaanderen. Een groep literatuurwetenschappers begonnen zich te 

interesseren voor het vertaalonderzoek en in 1983 ontstond de NFWO-contactgroep 

voor de 'Studie van receptie en bewerking van literatuur' 25. 

De 'Contactgroep Vertaalwetenschap'(zoals het ook wordt genoemd) werd door José 

Lambert, André Lefevere en Raymond van den Broeck opgericht en in 1985 door het 

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek als 'Contactgroep' erkend. Theo 

Hermans werd na enige jaren voorzitter en Dirk Delabastita secretaris van de 

contactgroep. 

Een van de doelen van deze contactgroep was de 'systematische studie van de 

geschiedenis van de literaire vertaling in de Nederlandse literatuur'. (van den Broeck 

1988:9) en de contactgroep fungeerde als 'ontmoetingsplek voor vertaalwetenschappers 

uit Noord en Zuid'. (Delabastita, Hermans 1995:5) 

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' . 

Het eerste colloquium van de 'Contactgroep Vertaalwetenschap' werd in 1986 

gehouden, waarvan een bundel ontstond met de titel Literatuur van elders. Over het 

vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het Nederlands. 

Verschillende colloquia en sessies betekenden ook in de laatste decennia van de 20ste 

eeuw een belangrijk mijlpaal in het literair vertaalonderzoek en stelden de situatie van 

vertaalwetenschap in Nederland en Vlaanderen meer in het licht. Er ontstonden ook 

allerlei publicaties, waar de gehouden lezingen werden gepubliceerd. 

In 1997 stelde Sjoerd de Jong dat de jaren '90 'het decennium van de emancipatie van 

de vertaling zijn' . (Naaijkens 2002:25) Vertaalwetenschap werd inderdaad in de jaren 

'90 onderwerp van vele werken en symposia en de aandacht daarvoor was enorm. 

25 De NFWO-contactgroep voor de 'Studie van receptie en bewerking van literatuur', onder 
auspiciën van het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
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Aan de andere kant werden in de jaren '90 zowel de Contactgroep Vertaalwetenschap 

als het Instituut voor Vertaalwetenschap in Amsterdam opgeheven, wat aangezien de 

groeiende belangstelling voor vertaling heel opmerkelijk is.26 

Een belangrijk evenement voor de theorie van het literair vertalen in de jaren '90 waren 

de internationale First (1990) en Second (1997) James S Holmes Symposium on 

Translation Studies. 

De First James S Holmes Symposium vond plaats in 1990 ter gelegenheid van de 25ste 

verjaardag van het Instituut van vertaalwetenschap aan de Amsterdamse Universiteit. 

De centrale figuur van dit symposium was James S Holmes, wiens essaybundel 

Translated! de uitgangspunt was voor de meeste lezingen. De literaire vertaling had 

hier (net zoals op het tweede symposium) een prominente positie, ook omdat James S 

Holmes zich voornamelijk met de literaire vertaling bezig hield.27 

De bijdragen aan het tweede symposium, dat zeven jaar later plaats vond, worden 

uitgegeven in de bundel De kracht van vertaling. Verrijking van taal en cultuur; ook 

hier stond de figuur van J ames S Holmes centraal. 

De jaren '90 in Nederland en Vlaanderen kunnen ook gekarakteriseerd worden door de 

pogingen om de theorie en praktijk van het vertalen te verbinden. De kloof tussen de 

theorie en praktijk was en steeds is aanwezig sinds het begin van het theoretisch deken 

over vertalen. James S Holmes waarschuwde ervoor al in de jaren '60, maar toch werd 

er toen weinig aandacht besteden aan het nauwe verband tussen de theorie en praktijk 

van het vertalen. Kitty van Leuven-Zwart schreef zelfs in 1991 dat de discrepantie 

tussen de theorie en praktijk karakteriserend is voor vertaalwetenschap. (Van Leuven

Zwart, Naaijkens 1991:6) 

De vertaalstudie in de jaren '90 in Nederland en Vlaanderen blijft steeds descriptief van 

aard, maar het begrip 'polysysteem' verdwijnt langzaam uit de vertaalbeschouwingen. 

Dat kon volgens Dirk Delabastita en Theo Hermans veroorzaakt worden door andere 

vragen en problemen die zich hebben opgedrongen en het polysysteembegrip op de 

26 De Contactgroep 'Vertaalwetenschap' werd in 1993 opgeheven. De academische 
vertaalopleiding aan de Univeristeit van Amsterdam werd pas in 2000 opgeheven, maar het besluit werd 
al in 1993 werd gemaakt. 
27 De lezingen van de First James S Ho1mes symposium werden uitgegeven in de bundel 
Translation Studies: The State of Art, onder redactie van Kitty van Leuven-Zwart en Ton Naaijkens 
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achtergrond hebben geplaatst. Deze vragen waren bij voorbeeld: Op welke objecten 

heeft de historische beschrijving zich toe te leggen en waar houdt de onderzoeker op? Is 

een open, niet reeds door eigen cultuur en taalgebruik gecompromitteerde benadering 

van het vertalen denkbaar, uitspreekbaar, bespreekbaar? (Delabastita, Hermans 

1995: 164) 

Verder werden thema's behandeld zoals: vertaling als specifieke vorm van 

tekstinterpretatie, het vertaalproces, de relatie vertaling - origineel, en de rol van 

vertalingen voor de doeltaal en doelcultuur.28 

2.2.3 Publicaties sinds de jaren '70 

In de periode sinds het eind van de jaren '70 tot het eind van het tweede millennium 

werden in Nederland en Vlaanderen vele vertaalwetenschappelijke werken en artikels 

gepubliceerd. Een typisch kenmerk van deze publicaties is de hoeveelheid bundels en 

bloemlezingen over vertaalwetenschap die in Nederland en Vlaanderen verschenen. 

Deze bundels zijn meestal verzamelingen van artikels die een bepaald thema of periode 

behandelen, het gaat ook vaak om een verzameling lezingen van allerlei colloquia en 

vertalersessies. Sommige bundels zijn een menging van internationale en inheemse 

artikels en andere bevatten uitsluitend Nederlandstalige bijdragen.29 

Er werd echter ook een behoorlijk groot aantal monografieën geschreven. 

Als we de bibliografische list bekijken waarmee ik werk (die lang genoeg is om als een 

behoorlijk objectief staal van secundaire werken over literair vertalen in Nederland en 

Vlaanderen in de tweede helft van de 20ste eeuw te dienen), verschijnen er sommige 

namen veel vaker dan de andere. 3o Deze lijst kan een behoorlijk objectief beeld geven 

van wie zich intensief met het schrijven over (literair) vertalen in Nederland en 

Vlaanderen bezig hield. 

28 Een bewijs daarvan is de publicatie van de bundel De kracht van vertaling. Verrijking van taal 
en cultuur. Dirk Delabastita benadrukt in zijn slotcommentaar bij voorbeeld het feit, dat vertaling een 
sterke cultuurvormende kracht is. 
29 Ook kunnen we niet het groot aantal artikels in tijdschriften vergeten, en dat geldt voornamelijk 
voor het tijdschrift Filter, die ik in 2.5.5 behandel. 
30 Er bestaan bovendien vele buitenlandse publicaties van Nederlandstalige auteurs, die hun 
werken in een andere taal dan het Nederlands publiceerden. Het gaat bij voorbeeld om werken van André 
Lefevere en Theo Hermans, die in het Engels en Frans werden uitgegeven. 
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Ik: introduceer hier een fragment van de secundaire literatuur over vertalen, die als 

beeld kan dienen van de publicatieactiviteiten in het Nederlandse taalgebied. Ik: heb in 

de meeste gevallen werken gekozen, die voornamelijk literair vertalen behandelen en 

die als doel hebben de vertaaltheorie te beschrijven of de opvattingen van de auteur uit 

te drukken: 

Boeken zoals Vertalen. Een eerste kennismaking van H.W. Hollander en Inleiding tot 

de vertaalwetenschap van Van den Broeck, die in de jaren '70 en '80 werden 

gepubliceerd, waren een poging om de geschiedenis van het vertalen samen te vatten en 

ze weerspiegelen de toen steeds stijgende belangstelling voor de 

verwetenschappelijking van het vertalen in het algemeen. 

De auteurs van zulke boeken verwijzen meestal naar buitenlandse auteurs en hun 

werken en theorieën; in Inleiding tot de vertaalwetenschap komen bij voorbeeld 

Nederlandstalige werken over vertalen nauwelijks aan het woord. Er is ook vaak weinig 

plaats voor eigen opvattingen in deze werken en literair vertalen vormt slechts een klein 

deel ervan. 

Deze boeken konden als een soort tekstboek voor vertalers dienen, maar konden ook 

het brede publiek aanspreken. 

Onder redactie van Raymond van den Broeck verscheen in 1988 de bundel met de titel 

Literatuur van elders. Over het vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het 

Nederlands. Dit boek is een verzameling van artikels over literatuurvertaling 

geschreven uitsluitend door Nederlandssprekende vertaaldeskundigen. De artikels 

behandelen diverse aspecten van de receptie van vreemde literatuur via vertaling in het 

Nederlands. De meeste artikels analyseren een concrete vertaling. 

In verband met de handelingen van de 'Contactgroep Vertaalwetenschap' begon in 

1991 ook de reeks Vertaalhistorie te verschijnen onder de redactie van Dirk Delabastita, 

Theo Hermans en Luc Korpel. Deze reeks boeken besteedt aandacht aan de 

geschiedenis en belang van het vertalen in de Lage landen sinds de middeleeuwen. De 

schrijvers houden zich hier bezig met het vertalen als cultuurhistorisch gegeven, met de 

status van vertalers door de eeuwen heen en met opvattingen en normen die de 

vertaalpraktijk beheersten. 

De literaire vertaling speelt hierbij de hoofdrol. 
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De Amsterdamse hoogleraar vertaalwetenschap Kitty van Leuven-Zwart publiceerde 

in 1992 een boek met de titel Vertaalwetenschap. Ontwikkelingen en perspectieven. 

Het is de neerslag van een collegereeks 'Inleiding in de vertaalwetenschap' dat sinds 

1987 aan het Amsterdamse instituut werd gedoceerd. Dit boek was voornamelijk 

bestemd voor studenten vertaalwetenschap. 

Van Leuven-Zwart probeerde orde te brengen in de vertaalwetenschap en streefde naar 

'Het zoeken naar grote lijnen, het leggen van verbanden, kortom het scheppen van een 

zekere orde in de chaos, ( ... )'. (van Leuven-Zwart 1991:8) 

Haar boek verschilt van de bovengenoemde vooral door de persoonlijke aanpak van de 

auteur. Ze beklemtoont dat het werk als de concretisering van haar persoonlijke visie op 

de vertaal wetenschap kan worden gezien. 

Op een systematische wijze worden hier de basis vragen zoals 'Wat is vertalen?' en 

'Wat is vertaalwetenschap?' behandeld. Literair vertalen neemt in dit boek een 

prominent positie in. Het literair georiënteerde onderzoek wordt hier beschreven en (op 

basis van Steiner' s indeling) in drie periodes ingedeeld - de periode van de Klassieke 

Oudheid tot het einde van de achttiende eeuw, de periode van het einde van de 

achttiende eeuw tot de tweede wereldoorlog en de periode tot nu toe. 

Uit haar visie van vertaalwetenschap in het algemeen blijkt, dat literair vertalen voor 

Kitty van Leuven-Zwart een belangrijk studieobject is. 

De bundel Vertalers als erflaters. Staalkaart van een eeuw vertalen. dat in 1996 ter 

gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het Nederlands Genootschap van 

Vertalers werd gepubliceerd, is een unieke collectie van teksten van Nederlandse en 

Vlaamse taalkundigen, vertaaltheoretici en vertalers. Deze opstellen over literair en niet

literair vertalen werden door Ton Naaijkens samengesteld. Er zijn lezingen, oude 

artikels, redevoeringen en zelfs ook brieven te vinden, die de situatie van het vertalen in 

de Lage Landen sinds de jaren '50 illustreren. 

Vele van deze teksten zouden zonder de herpublicatie in deze bundel vergeten of 

verloren zijn (bij voorbeeld wegens het feit dat een aantal artikels uit al niet bestaande 

tijdschriften komt). 

Voor de complexe beschrijving van de geschiedenis van het vertalen en tendensen in de 

moderne vertaalwetenschap kan men het boek Vertaling als evidentie en paradox van 

Raymond van den Broeck bestuderen. Het boek geeft een overzicht van 

35 



vertaalwetenschap. De onvertaalbaarheidsvraag vormt vooral in het eerste deel van het 

boek de hoofdlijn van het verhaal, wat de interesse van Van den Broeck voor 

onvertaalbaarheid weerspiegelt. Het eerste deel wordt gewijd aan de geschiedenis van 

de vertaaltheorie en in het tweede worden 'enkele topics uit de hedendaagse 

vertaalwetenschap' beschreven. Alle namen die iets voor het vak betekenden worden 

hier genoemd. In de indrukwekkend lange namenregister dat behalve 

vertaalwetenschappers ook namens van literaten en vertalers bevat, zijn al ook vele 

Nederlandstalige vertaalwetenschappers en vertalers te vinden. 

Dit boek werd in het jaar 1999 gepubliceerd. Het behoorlijk grote aantal 

Nederlandstalige bronnen kan hier als een bewijs dienen van de enorme vooruitgang 

van de Nederlandse en Vlaamse vertaalwetenschap sinds de helft van de twintigste 

eeuw. 

Het boek Denken over vertalen is een werk dat tekstboek vertaalwetenschap als 

ondertitel heeft en kan gelden als een reader, of een bloemlezing van - deels vertaalde -

bijdragen over vertaalwetenschap. 

De samenstellers van deze bloemlezing vonden dat 'de behoefte om ook in het 

Nederlandse taalgebied zicht te krijgen op de verschillende manieren waarop er over 

vertalen gedacht werd en wordt, al geruime tijd voelbaar is.' 

Dit tekstboek is een bloemlezing van teksten die aanwezig waren in de readers van 

vertaal opvattingen aan allerlei vertaalscholen. Van de 29 auteurs zijn 15 verbonden met 

het Nederlandse taalgebied. Dat is een heel opmerkelijk aantal aangezien het feit dat die 

bloemlezing de hele geschiedenis van vertaalwetenschap probeert te omvatten. Artikels 

van Dirk Delabastita, Cees Koster, Ton Naaijkens staan naast die van Hieronymus, 

Friedrich Schleierrnacher en Roman Jakobson. 

Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap werd in 2004 gepubliceerd (bijna 

alle teksten zijn ouder) en het kan ook als bewijs dienen van de enorme vooruitgang van 

de Nederlandse en Vlaamse vertaalwetenschap sinds het ontstaan van de discipline. En 

als men de teksten in deze bundel doorleest, ziet men onmiddellijk dat literair vertaling 

hier de grootste rol speelt. 

Nederland en Vlaanderen waren echter niet de enige landen waar literair vertalen 

naar/uit het Nederlands werd bestudeerd, onderzocht en gedoceerd. Aan een aantal 

universiteiten in Europa en Amerika ontstonden er verschillende kringen in het kader 
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van de vakgroepen neerlandistiek, die zich met literair vertalen bezig hielden. 

Nederlandse, Vlaamse en ook de plaatselijke docenten en vertalers leverden een 

bijdrage tot de studie en didactiek van het literaire vertalen. Dat geldt bij voorbeeld voor 

universiteiten in Londen, Madrid, Warschau en Ann Arbor (VS). 

De uitkomsten van hun onderzoek worden vaak in verschillende bundels en 

tijdschriften gepubliceerd of gepresenteerd aan een aantal colloquia en overeenkomsten. 

De bekendste sessies van dit soort zijn de colloquia van docenten in de neerlandistiek 

aan buitenlandse universiteiten, die sinds 1961 iedere 3 jaren plaatsvinden. Literair 

vertalen krijgt hier meestal veel ruimte. De 'Handelingen Tiende Colloquium 

Neerlandicum' van 1988 tellen bij voorbeeld meer dan 10 bijdragen over het vertalen 

van literatuurY 

31 Opmerkelijk is het feit dat enkele bijdragen geschreven zijn door Vlaamse en Nederlandse 
vertaalwetenschappers en docenten, die toen aan Universiteiten in Nederland en Vlaanderen werkzaam 
waren en niet in het buitenland. 
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2.3 Enkele Nederlandse en Vlaamse vertaaldeskundigen en hun 

bijdrage aan het literair vertaalonderzoek 

Er werden, zoals in het vorige hoofdstuk geschreven, in de periode 1960-2000 vele 

boeken, artikels en lezingen gepubliceerd op het gebied van literair vertalen in 

Nederland en Vlaanderen. Sommige namen verschijnen veel vaker dan de andere in de 

boekinhouden en op de frontpagina's en sommige auteurs worden veel meer geciteerd 

dan de anderen. Sommige Nederlandse en Vlaamse vertaaldeskundigen hebben aan de 

ontwikkeling van vertaalwetenschap en de studie van literair vertalen (soms zelfs op de 

internationale niveau) een bijdrage geleverd en internationale erkenning bereikt. Ik zal 

hier het werk van een deel van deze vertaalwetenschappers introduceren. Een beknopt 

lijst van belangrijke Nederlandse en Vlaamse vertaaldeskundigen is te vinden in de 

bijlage. 

2.3.1 James S Holrnes 

J ames S Holrnes is diegene die als eerst genoemd moet worden in verband met de 

grondlegging van de Nederlandse vertaalwetenschap en waarschijnlijk ook 

vertaalwetenschap op het internationale niveau. 

Deze erkende vertaler (in 1956 werd hem de Martinus Nijhoffprijs toegekend voor zijn 

vertalingen in het Engels en in 1984 werd hij met de Prijs van de Vlaamse 

Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse Letterkunde bekroond) en 

vertaalwetenschapper kwam weliswaar uit de Verenigde Staten en zijn werken werden 

in het Engels geschreven, maar hij leverde een enorme bijdrage aan de ontwikkeling 

van vertaalwetenschap in het Nederlandse taalgebied. Vooral de literaire vertaling 

speelde in zijn onderzoek een prominente rol. 

Holrnes beschouwde vertaalwetenschap als een empirische discipline, die in twee 

gebieden verdeeld moet worden: de descriptieve vertaalwetenschap 

(vertaalbeschrijving) en de theoretische vertaalwetenschap (vertaaltheorie) . Later 
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voegde Bolmes tot deze twee gebieden een derde toe - de toegepaste 
3'1 

vertaal wetenschap -. 

Deze indeling heeft volgens vele vertaalwetenschappers een grote invloed op de 

ontwikkeling van deze discipline gehad. Bolmes introduceerde in 1972 zijn theorie in 

het artikel met de titel The Name and Nature of Translation Studies, dat door velen als 

een fundamenteel mijlpaal binnen de ontwikkeling van vertaalwetenschap op een 

internationaal niveau wordt beschouwd. 33 

Zijn bibliografie is weliswaar niet rijk aan allerlei secundaire werken, hij heeft 

niettemin twee boeken geschreven waarmee hij internationale erkenning kreeg. Bet 

waren The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary 

Translation van 1970 en Translated!. Papers on Literary Translation and Translation 

Studies van 1988. 

James S Bolmes heeft een ook grote bijdrage geleverd tot de discussie over 

poëzievertaling. (beschreven in zijn Poem and Metapoem: Poetry from Dutch to 

English uit 1969). Bij introduceert hier ook het begrip 'metagedicht' als nieuwe term 

voor het vertaalde gedicht. Voor Bolmes is het vertaalde gedicht een 'metagedicht' 

(metapoem), het is 'a new verbal object which, for all its differences from the original 

poem at every specific point, is nevertheless basically similar to it as an overall 

structure'. (Bolmes 1994) Volgens Bolmes heeft poëzie een multipliciteit van 

betekenissen, wat betekent dat nieuwe vertalingen en bewerkingen zullen altijd relevant 

zijn voor nieuwe groepen lezers. Een metagedicht kan dus nooit meer zijn dan een van 

de hoeveelheid interpretaties. Zijn opvatting van vertaling als interpretatie is ook 

bekend. 

32 Vertaaldidactiek en vertaalkritiek beschouwde hij als de hoofdtakken van de toegepaste 
vertaal wetenschap. 
33 'The Name and Natllre of Translation Stlldies' is een scharnierbijdrage, in die zin dat hij 
daarmee zowel de naam van de discipline vastgelegd heeft - sindsdien is 'Translation Studies' de 
gebruikelijke internationale benaming. In de Nederlandse vertaling lanceerde hij' Vertaalwetenschap' als 
term. 

Merkwaardig is dat het artikel lange tijd in vrij obscure publicaties circuleerde, en eigenlijk pas 
laat in een ruimer verspreide publicatie opdook: Voor het eerst verschenen in Gideon Toury (red.), 1987, 
Translation Across Cultllres. New Delhi: Bahri Pub1ications, 9-24. Herdrukt in: J.S. Holmes (1994), 67-
80. Nederlandse vertaling ('Wat is vertaalwetenschap?') in: B. T. Tervoort (red.) 1977, Wetenschap en 
Taal: Het verschijnsel taal van verschillende zijden benaderd (Muiderberg: Coutinho), 148-65. 
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Holmes introduceerde in de jaren 70 ook zijn theorie die later de 'Kruis van Holmes' 

werd benoemd, waar hij vaststelt dat vertalen niet alleen een kwestie van taal is, maar 

vooral van cultuur. 

Hierin ontwikkelt hij de gedachte dat voor vertalingen van literatuur geldt dat 
ze altijd ingebed zijn in het grotere geheel van de taal waarin ze gesteld zijn, 
de literaire traditie waartoe ze behoren en de socioculturele situatie waarin ze 
hun plaats hebben. Op elk van die drie vlakken moet een vertaler keuzes 
maken tussen het behouden van elementen uit de brontekst (historiseren en 
exotiseren) of het herscheppen van elementen (moderniseren en 
naturaliseren).34 (Koster 1996:207) 

Cees Koster schreef over Homes dat hij een unieke figuur was, omdat hij 'de rollen van 

begenadigd en gelauwerd vertaler een baanbrekend vertaalwetenschapper in zich 

verenigde'. (Koster 1996:205) 'Over het algemeen meenden (en menen) vertalers dat 

vertalen en wetenschap, praktijk en theorie, niet met elkaar in overeenstemming te 

brengen zijn, maar bij Holmes was het tegendeel het geval, voor hem volgde het ene als 

vanzelfsprekend uit het andere.' (idem) 

Het probleem van de discrepantie tussen theorie en praktijk van het vertalen blijkt ook 

een langdurend thema tot discussie, en dat vooral tussen praktiserende vertalers en 

theoretici. 

Dankzij Holmes, die een wetenschappelijke achtergrond had, werd vertaalwetenschap 

sinds 1964 een afstudeerrichting aan het Instituut voor Vertaalkunde (later: 

Vertaalwetenschap) van de Universiteit in Amsterdam. Hier opende Holmes ook de 

cursus vertaalwetenschap, die een theoretische voorbereiding was voor de literaire 

vertaling. 

2.3.2 André Lefevere 

André Lefevere was Belgische vertaalwetenschapper, die ook internationale erkenning 

kreeg. Van 1973 tot 1984 was hij aan de universiteit in Antwerpen werkzaam, waar hij 

samen met zijn collega's en medewerkers de eerste theoretische werken over vertalen 

34 
Peter Verstegen kritiseerde aan het First James S Holmes Symposium 'De Kruis van Holmes' 

aan de hand van een poëzievertaling. 
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schreef en redigeerde. En zo verscheen in 1979 de Uitnodiging tot de 

vertaalwetenschap, waaraan hij samen met Raymond van den Broeck werkte. 

In hetzelfde jaar publiceerde hij samen met Ria Vanderauwera een bundel artikels met 

de titel Vertaalwetenschap. Deze bundel die naar aanleiding van het colloquium 

'Literature and Translation' aan de universiteit in Leuven in 1976 ontstond, kan als een 

manifest beschouwd worden van de Amsterdam-Antwerpen-Leuven-Nitra-Tel 

A vivgroep en het sleutelwoord van deze publicatie is de polysysteemtheorie. 

André Lefevere was namelijk een van de meest prominente vertegenwoordigers en 

baanbrekers van de polysysteemtheorie. Hij hield zich bezig met het literaire 

vertaalonderzoek; en zoals Raymond van den Broeck over hem schreef: 'Lefevere 

behoorde namelijk tot die clan van vertaalwetenschappers ( ... ) waarvan sommigen van 

linguïstiek geen kaas gegeten wilden hebben.' (Van den Broeck 1999:127-8) 

Lefevere is wereldbekend ook voor zijn vertaalonderzoek en zijn Engelstalige werken, 

zoals Translating Poetry. Seven Strategies and a Blueprint (van 1975), waar hij 

verschillende strategieën analyseert die verschillende groepen van poëzievertalers in de 

loop van de honderd jaar hebben gehanteerd. 

Eéé van zijn belangrijkste doelen van zijn onderzoek was de studie van vertaalde 

literatuur in de studie van literatuur als zodanig te integreren. Hij meende dat literaire 

theorie en de theorie van literair vertalen als één discipline beschouwd moeten 

worden. 35 (Lefevere 1981) 

Hij hield zich ook bezig met de vergelijkende vertaalwetenschap, die hij met de studie 

van literair vertalen verbond. 

2.3.3. Raymond van den Broeck 

Raymond van den Broeck is een vertaaldeskundige wiens naam verschijnt op werken 

over vertalen sinds de jaren '60 tot nu toe. Hij is een heel productieve auteur. Samen 

met Lefevere en Lambert stond hij aan het begin van het theoretische vertaalonderzoek 

in Vlaanderen (nam ook deel aan het Leuvense colloquium) en hield zich bezig met de 

polysysteemtheorie. Hij is auteur of redacteur van een aantal belangrijke werken over 

literair vertalen in het Nederlands, hij publiceerde ook een aantal werken in het Engels. 

3:5 In het boek Translating Literature: The Germen Traditian. Fram Luther ta Rasenz,veig. 
beschrijft Lefevere de noodzaak om de vertaalstudie volledig in de studie van literatuur te integreren. 
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Het fenomeen vertaalbaarheid en onvertaalbaarheid verschijnt vaak in zijn werken en 

het vormt één van de belangrijkste onderdelen van zijn vertaalonderzoek. Al in 1979 

definieerde hij samen met André Lefevere zes regels van vertaalbaarheid om de graad 

van vertaalbaarheid vast te stellen, bij voorbeeld: Hoe langer de vertaalde tekst is, hoe 

vertaalbaarder die is en andersom, vertaalbaarheid is groter als er contact bestaat tussen 

de bron- en de doeltaal, vertaalbaarheid is groter als de bron- en doeltaal op hetzelfde 

niveau van ontwikkeling zijn. (Van den Broeck, Lefevere 1979: 61-65) Twintig jaar 

later publiceerde Van den Broeck zijn al genoemde Vertaling als evidentie en paradox, 

waar de onvertaalbaarheidsvraag aan bod komt; hij beweert hier dat in de 

vertaaltheorieën van vroegere eeuwen het vertaalbaarheidsprobleem als thema latent 

aanwezig is en hij analyseert deze (on)vertaalbaarheidsfenomeen door de eeuwen heen. 

De tendens om allerlei definities en probleemvragen te vereenvoudigen is één van de 

kenmerken van de jaren 90 in vertaalwetenschap. En zo komt ook Raymond van den 

Broeck in 1999 met zijn uitspraak over (on)vertaalbaarheid : 

De gedachte dat vertalen onmogelijk is, lijkt op de keper beschouwd absurd; 
of zij komt minstens absurd over. Hoe kan men volhouden dat iets 
onmogelijk is waarvan men tegelijk weet dat nagenoeg de hele Westerse 
cultuurgeschiedenis er op steunt, et hele Westerse denken er door is gevoed? 
(Van den Broeck, 1999: 17) 

Net zoals Holrnes beschouwt Van den Broeck vertalen als een specifieke vorm van 

tekstinterpretatie. 

Verder twijfelt Van den Broeck vaak in zijn teksten over de macht van vertaaltheorie 

wat de praktische problemen verbonden met literair vertalen betreft. 'Theoretici lossen 

die problemen niet op. De praxis doet dat wel, en soms op verrassende manieren' 

schrijft hij in het nawoord van zijn Vertaling als evidentie en paradox en stelt vast dat 

de vertaler (die hij ook 'vertaalkunstenaar' noemt), voor hem op de hoogste trap staat: 

'Het laatste woord is aan de vertaler' . 

En zo kan het werk Van den Broeck in zekere zin als de band tussen de vertaaltheorie 

en vertaalpraktijk gezien worden. 
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2.3.4 Theo Hermans 

Theo Hermans is vertaalwetenschapper wiens naam wereldwijd bekend is deels 

dankzij het feit dat hij sinds 1977 werkzaam is aan de University College in Londen en 

publiceert een groot deel van zijn werken over vertalen in het Engels. 

Hij is bekend vooral voor het werk The Manipulation of Lite ra ture. Studies in Literary 

Translation. dat hij redigeerde en dat de naam aan de wereldbekende 'Manipulation 

school' gaf. Verder houdt hij zich bezig met de studie van de geschiedenis van het 

vertalen.36 Hij houdt zich voornamelijk bezig met de periode van Renaissance. 

In het Nederlandse taalgebied wordt zijn interesse gemanifesteerd door de publicatie 

van de reeks Vertaalhistorie, waaraan hij een grote bijdrage heeft geleverd en verder 

door de bloemlezing Vertalen historisch bezien: tekst, metatekst, theorie., (een bundel 

lezingen gehouden op het colloquium 'Vertalen historisch bezien') die hij samen met 

Dirk Delabastita redigeerde.37 

Hermans is auteur van de eerste bibliografische lijst van secundaire literatuur over de 

Nederlandse literaire vertaalhistorie, die het eerste deel van de reeks Vertaalhistorie 

vormt. Hij streefde hier ernaar de 'hele Nederlandse vertaalgeschiedenis te bestrijken, 

van de Middeleeuwen tot vandaag, ongeacht de brontaal.' (Hermans 1991:3) 

In zijn werken benadrukt Hermans steeds dat het literaire vertaalonderzoek een 

essentieel deel uitmaakt van de literatuur en literatuuronderzoek, hij beklemtoont bij 

voorbeeld in zijn artikel van 1988 dat 'vertalingen in al hun aspecten bestudeerd en 

systematisch bij de historische studie van de Nederlandse literatuur betrokken dienen te 

worden.' (Van den Broeck 1988:17). Het gebrek aan systematische studie van literair 

vertalen beschouwt hij ook als een typisch kenmerk van dit vak.38 

36 In dit verband werkte Hermans vaak samen met Dirk Delabastita en Lieven 'D Hulst die zich 
ook met de geschiedenis en historiografie van het vertalen bezig houden. 
37 Na het colloquium Vertalen historisch bezien in 1993 werd de Contactgroep vertaalwetenschap 
opgeheven. 

Hermans is ook nauw verbonden met de Contactgroep Vertaalwetenschap waar hij als voorzitter 
werkzaam was. 

38 Deze stelling bevestigt ook Lieven D'hulst in zijn artikel 'Enkele stellingen over de 
historiografie van de vertaahvetenschap' waar hij de problematische aspecten van de geschiedschrijving 
van het denken over vertalen beschrijft. Hij stelt dat - in vergelijking met andere taaldisciplines - 'de 
historische kennis van de vertaalwetenschap aanzienlijk beperkter is voor die periodes waar parallelle 
gegevens beschikbaar zijn'. (Delabastita, Hermans 1995:7) 
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Ook vormt literair vertalen volgens hem een onmiskenbaar onderdeel van cultuur, en 

dat vooral voor kleine landen zoals Nederland: 

( ... ) aangezien vertaling dat bijzondere domein is waar een cultuur de 
confrontatie met de buitenwereld rechtstreeks aangaat en in één beweging het 
Andere omvormt tot en opneemt in het Eigene, biedt vertaal onderzoek een 
venster op culturele identiteit. Een cultuurgebied als het Nederlandse, dat op 
dit ogenblik zichtbaarbezorgd is over het behoud van zijn identiteit in een 
almaar internationaler wordende wereld, heeft alle belang bij de kritische en 
systematische studie van het verschijnsel vertalen.' (Delabastita, Hermans 
1995:6) 

2.3.5 Kitty M. Van Leuven-Zwart 

Kitty van Leuven-Zwart, een van de leerlingen en opvolgers van James S Holrnes, 

heeft ook een bijdrage tot het literair georiënteerde vertaalonderzoek geleverd. 

In haar proefschrift Vertaling en origineel uit 1984 heeft zij een methode voor 

vertaalbeschouwing ontwikkeld, de zogenaamde 'vergelijkende beschrijvingsmethode' . 

Deze methode is bestemd vooral voor vertalingen van verhalend proza. Het 

uitgangspunt is 'de hypothese dat de verschuivingen die een vertaling ten opzichte van 

zijn brontekst vertoont, licht kunnen werpen op een aantal factoren die tijdens het 

vertalen een rol hebben gespeeld'. (Van Leuven-Zwart 1988: 120) 

Deze methode houdt rekening alleen maar met 'integrale vertalingen' , dus vertalingen 

die de macrostructuur van de brontekst volgen. De 'niet-integrale vertalingen' noemt 

van Leuven ook 'bewerkingen', hier gaat het om vertalingen waar stukken tekst worden 

weggelaten en waar allerlei verschuivingen optreden. De verschuivingen in de 

macrostructuur zijn in integrale vertalingen moeilijk grijpbaar, en deze methode biedt 

een oplossing door het onderzoek van de oppervlakte, de microstructuur. 

De vergelijkende beschrijvingsmethode heeft twee componenten: het 

vergelijkingsmodel dat de verschuivingen op het niveau van de zin en van de 

woordgroep opspoort en in categorieën brengt; en het beschrijvingsmodel dat 

onderzoekt welke invloed deze micro structurele verschuivingen hebben op de tekst. 

De toepassing van deze methode leidde tot een aantal conclusies: het 

verschuivingspercentage was heel hoog (rond de 100%), de meeste verschuivingen zijn 

semantisch en de tendens tot specificering is aanzienlijk prominenter dan de tendens tot 

44 



algemenisering. 39 Deze methode heeft een aantal studenten in hun doctoraalscripties op 

verschillende literaire teksten toegepast, vooral op Nederlandse vertalingen van Spaanse 
40 prozateksten. 

Verder heeft Van Leuven-Zwart een aantal teksten gepubliceerd waar ze de 

ontwikkelingen en tendensen in vertaalwetenschap beschrijft. 

39 Er zijn nog meer conclusies getrokken die ik in mijn werk niet noem. Het overzicht hiervan is te 
vinden in het artikel Stand van zaken op het gebied van de vertaalbeschrijving met behulp van het model 
'Vertaling en origineel' van Kitty van Leven-Zwart. 
40 Het ontwerpen van vertaalmodellen en methodes zijn behoorlijk gebruikelijk in de 
vertaalwetenschap. Van de Nederlandse kunnen we ook het model van Jan Walravens en Jacqueline 
Hulst noemen. 

Jan Walravens introduceerde in 1991 aan de llde Colloquium Neerlandicum zijn vertaal model. 
Hij heeft hier een schematische voorstelling van de brede context van het vertaal gebeuren ontworpen en 
een module voor het vertalen van literaire teksten. Hierbij wordt vooral aandacht besteden aan de 
activiteiten van de vertaler. 

De module houdt rekening met het doel van de vertaler (dat het hele vertaalproces beïnvloedt), 
met alle informatie die de vertaler kan verzamelen in betrekking tot de bron- en doe1cultuur, met de 
houding die de vertaler aanneemt wanneer een oude tekst vertaald dient te worden en met de inhoudelijke 
analyse van de brontekst (die tot een karakterisering van het zogenaamde idiolect van de bronauteur moet 
leiden de vormelijke eigenschappen van de brontaaltekst in kaart brengen). Verder moet er bij het 
vertaalproces bepaald worden in welke mate de inhoudelijke en vormelijke kenmerken van de brontekst 
zullen worden overgenomen in de doeltaaltekst. Ten slotte komen de eigenlijke vertaalbeslissingen aan 
orde. 

Jacqueline Hulst ontwierp in de loop van de jaren negentig een functioneel model voor de 
evaluatie van vertalingen, dat ze in haar boek De doeltekst centraal: naar een functioneel model voor 
vertaalkritiek beschreef. Dit model is vooral bedoel voor 'gebruiksteksten' en is gebaseerd op de 
samenhang tussen tekst en functie, tussen verschillende lagen binnen de tekst, en tussen bron- en 
doeltekst. Hulst's model is echter moeilijk op literaire vertalingen te toepassen, omdat de relatie tussen 
bron en tekst niet het belangrijkste onderdeel is en de creativiteit van de vertaler wordt hier weinig 
geprezen. 
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2.4 Institutioneel vertaalonderwijs en vertaaldidactiek, 

vertaalgenootschappen en organisaties, tijdschriften, prijzen en 

fondsen 

Dit hoofdstuk wordt gewijd aan een aantal factoren die ook een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan het huidige beeld van literair vertalen en vertaalonderzoek in 

Nederland en Vlaanderen. Ik houd me hier bezig met instituties en hun didactische 

strategieën, vertaalgenootschappen, tijdschriften, vertaalprijzen en fondsen die hun 

aandacht bij het literaire vertalen houden. 

De boeken en het leermateriaal waarvan een klein deel in het vorige hoofdstuk werd 

geïntroduceerd is in zekere mate verbonden met instituties waar vertalen werd en wordt 

gedoceerd. De institutionalisering van vertaalwetenschap betekende natuurlijk het begin 

van een intensief en systematisch vertaalonderzoek. 

2.4.1 Hogescholen 

Er ontstond in de loop van de 20ste en begin 21 ste een aantal hogescholen in Nederland 

en Vlaanderen met vertalen als afstudeerrichting, maar literair vertalen maakte meestal 

maar een klein deel uit van de opleiding. Deze hogescholen waren verder vanaf het 

begin veel meer praktisch gericht in vergelijking met universiteiten. 

Om een beeld te krijgen van het aanbod aan literair gerichte vertaalopleidingen op 

hogescholen heb ik een kleine enquête gehouden41 onder een aantal hoge scholen waar 

vertalen wordt gedoceerd en dit is het resultaat: 

.tI Ik heb de bevoegde personen van de hogescholen en universiteiten aangesproken om mijn 
vragen te beantwoorden. 
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Institutie Oprichting! Literair vertalen 
opmerkingen 

Hogeschool 1994, Tot 2004:cursussen "Vertalen naar het 
Antwerpen (Hoger 200412005 Nederlands" en "Vertalen uit het 
Instituut voor overstap van Nederlands" - ook literaire teksten (naast 
Vertalers en kandidaatllicentiaa wetenschappelijke, technische, 
Tolken) t -systeem naar juridische, administratieve, 

bachelor/master economische, politieke, culturele .... ). 
Het belang dat aan het aandeel van de 
literaire teksten werd gehecht, verschilde 
wel eens naargelang de vreemde taal en 
dus de docenten. 
Sinds 2004: 
Bachelor - literaire teksten in/naar het 
Nederlands vertalen 
Master - ofwel vertaa1cursussen 
"Technologie en Wetenschap" ,ofwel 
vertaa1cursussen "Literair en 
Audiovisuele media" (Literair vertalen is 
hier geen afstudeerrichting, maar op 
diplomasuppiement wel vermeld welke 
vakken de student heeft gevolgd.) 

Hogeschool voor 1983 vak literair vertalen wordt 
Wetenschap & onderwezen pas sedert het academiejaar 
Kunst, Brussel 200712008. Literair vertalen is geen 

afstudeerrichting, maar (een) vak(ken) 
binnen de master in het vertalen. 

Lessius 1968 Sinds 1968: vertaalateliers literair 
Hogeschool, /De Katholieke vertalen. Literair vertalen is geen 
Antwerpen Vlaamse afstudeerrichting, maar studenten 

Hogeschool is een kunnen wel zoveel ateliers in die richting 
voormalige nemen dat ze wel gespecialiseerd zijn. 
katholieke Daarnaast is er het Steunpunt Literair 
hogeschool in Vertalen, dat door deze school wordt 
Antwerpen. Sedert georganiseerd, samen met Universiteit 
2000 behoort zij Utrecht. 
tot de Lessius 
Hogeschool.! 

De Hogeschool 1994 Geen vak literair vertalen, de school 
West-Nederland biedt basisopleiding aan, zonder 
voor Vertaler en aandacht voor specialismen zoals die in 
Tolk, Den Haag latere beroepsuitoefening een rol,kan 

gaan spelen. 
De Vertalers 2007 De school is een particulier initiatief van 
Vakschool, gevestigde literair vertalers, leden van de 
Amsterdam werkgroep vertalers van de VvL 

(Vereniging van Letterkundigen), 
opgericht omdat er geen structurele 
literaire vertaalopleiding bestaat. 
Vertaallessen worden uitsluitend door 
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literair vertalers gegeven. Het is geen 
universitaire opleiding. De student krijgt 
na afronding (2 jaar) een certificaat. Het 
streven is dat uitgevers en fondsen dit als 
een aanbeveling zien voor kwaliteit. 

Hogeschool Zuyd, 1981 geen cursussen literair vertalen, 
Vertaaacademie, uitsluitend technisch-wetenschappelijke 
Maastricht vertalingen. Soms gastdocenten die een 

lezing houden over aspecten van het 
literair vertalen. 

Hogeschool Gent 1968 - begin Sinds 1998 tot 2006 - vertaaloefeningen 
opleiding tot in de twee hoogste jaren (de toenmalige 
licentiaat -vertalers licentiaatsjaren) met "stromen", waarbij 
en -tolken de studenten specifieke soorten 

gespecialiseerde vertaling konden 
kiezen. Een aantal vakgroepen boden 
daarbij ook de keuze Literair Vertalen 
aan. Het ging om de vakgroepen Duits, 
Frans, Russisch en Tsjechisch. 
Sinds 2007 is de Bachelor-
Masterstructuur volledig ingevoerd met 
ingrijpende programmawijzigingen: 
- Frans heeft een module literair vertalen 
behouden binnen het 
opleidingsonderdeel Gespecialiseerde 
vertaling in de eenjarige Master in het 
vertalen. 
- Russisch heeft in dezelfde Master een 
opleidingsonderdeel Vertaalpraktijk 
waarin, naast andere tektsttypes, ook 
literaire teksten aan bod komen. 
- Bij de andere vakgroepen is literair 
vertalen weliswaar niet afwezig maar 
toch minder zichtbaar in specifieke 
modules of opleidingsonderdelen. 
Alle vakgroepen organiseren in het 
derde bachelorjaar een overzichtscursus 
over de literatuur van hun vakgebied en 
ook in andere jaren worden door diverse 
vakgroepen lectuuropdrachten gegeven. 
Voor de vroegere licentiaatsthesis, nu de 

masterproef, worden geregeld 
becommentarieerde literaire vertalingen 
ingeleverd. 
Een zelfstandige afstudeerrichting is 

Literair Vertalen nooit geweest aan deze 
instelling. 
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Vanuit deze gegevens blijkt dat de meeste hoge scholen vertalers opleiden die geen 

specialisatie hebben voor literair vertaling. Dat is geen opmerkelijk feit, want er is 

tegenwoordig veel meer behoefte aan technische, wetenschappelijke, juridische en 

administratieve vertalers dan aan die literaire. 

De interesse voor literair vertalen aan hoge scholen desondanks stijgt, en dat vooral na 
. 4" het Jaar 2000. -

2.4.2 Universiteiten - een sprong naar het derde millennium 

De situatie aan universiteiten is in enkele opzichten vergelijkbaar met die van de 

hogescholen, maar er ontbreken afstudeerrichtingen vertalen, laat staan literair vertalen. 

Na de opheffing van de academische opleiding aan de Amsterdamse universiteit in 

2000, werd literair vertalen gedoceerd aan de universiteiten in Utrecht, Nijmegen, 

Leuven en Brussel maar is tot nu toe nergens een zelfstandige afstudeerrichting 

geweest. 

Heel problematisch is ook het feit dat de docenten meestal praktiserende literaire 

vertalers zijn die hun bijdrage leverden ook tot het vertaalonderzoek; ze hadden echter 

meestal geen kans om vertaaldidactische opleiding te volgen (dat geldt natuurlijk ook 

voor de hogescholen). 

Met behulp van de Notitie van het Steunpunt Literair Vertalen (Utrecht, 2007) en 

informatie van de individuele universiteiten heb ik het volgende overzicht 

samengesteld43 
: 

42 De academische hogeschoolopleidingen in Vlaanderen worden vanaf 2012 verondersteld op 
hetzelfde te staan als de universitaire opleidingen. 

-i3 Dit overzicht beperkt zich in de meeste gevallen tot de situatie in het laatste decennium, omdat 
de meeste vertaalopleidingen vroeger niet bestonden of er is geen informatie beschikbaar. 
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Institutie Opmerkingen Literair vertalen - huidige situatie 

Radboud Bachelorniveau - bij Masterniveau - binnen de Master 
Universiteit enkele opleidingen Romaanse Talen en Culturen wordt 
Nijmegen Vreemde Talen aangeboden: 

worden Vertaalwetenschap (reflectie over de 
vertaalcursussen theorie van het vertalen) en een 
aangeboden Vertaalproject (vertaling van een 

literaire prozatekst), deze opleiding 
is voor het Frans en het Spaans en 
richt zich op het vertalen naar het 
Nederlands van literaire teksten 

Universiteit Minor Vertalen in het Masterniveau - masterprogramma 

Utrecht 
kader van het Vertalen voor de opleidingen Duits, 
bachelorniveau (voor Engels, Frans, Italiaans, Portugees en 
de talen Duits, Engels, Spaans. Ook literaire 
Frans, Italiaans, vertaalcursussen (er kan gekozen 
Portugees en Spaans), worden voor de richtingen vaktalig 
inclusief cursussen vertalen, literair vertalen of 
'Inleiding in de combinatie ervan.) 
vertaal wetenschap' en Sinds 2007 - cursus 'theorie en 
'Vertaalkritiek' praktijk van het literaire vertalen'. 

Afstudeerscriptie - mogelijk een 
vertaling van een literaire tekst 

Katholieke 1970-1971 : splitsing in de opleiding Taal-en Letterkunde 
universiteit Leuven van de Leuvense van de K.U.Leuven minstens een vak 

universiteit in een gedoceerd waarin literair vertalen 
Nederlandstalige en wordt behandeld. 
een Franstalige Literair vertalen is geen 
universiteit afstudeerrichting hier en is dat ook 

nooit geweest. De vakgroep 
Nederlandse Taalkunde en 
Taalbeheersing organiseert van 1996 
tot 2000 al een postacademisch 
vormingsprogramma Vertalen van 
fictie. Vanaf het academiej aar 2001-
2002 biedt ze een vergelijkbaar 
programma aan met de steun van het 
Vlaams fonds voor de letteren onder 
de naam Literair vertalen. 

Vrije Universiteit Vertaalcursussen bij Geen speciale aandacht voor literair 
Amsterdam enkele opleidingen vertalen 

Vreemde Talen op het 
bachelorni veau 
Master IeT en 
Vertalen 
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Rij ks uni versiteit Minor Geen speciale aandacht voor literair 
Groningen Vertaalwetenschap op vertalen 

het bachelorniveau 
Universiteit Leiden Bijvak Vertalen in de Geen speciale aandacht voor literair 

bachelorfase voor vertalen 
studenten Engelse 
Taal en Cultuur 
Masterniveau: voor 
buitenlandse studenten 
werkcollege vertalen 

Hogeschool- in sommige colleges wel aandacht 
Universiteit geschonken aan literair vertalen, 
Brussel vooral in het verplichte vak in het 

derde bachelorjaar: Vergelijke 
literatuurwetenschap, bachelorpaper 
mogelijk te maken over een 
vertaling. 
De bacheloropleiding Taal- en 
Letterkunde werkt sinds 2007 ook 
nauw samen met de 
bacheloropleiding Toegepaste 
Taalkunde van Vlekho (partner in de 
HUB). In de opleiding Toegepaste 
taalkunde wordt wel aandacht 
besteed aan literair vertalen 

Uit dit overzicht blijkt dat (zoals in het geval van de hoge scholen) de universiteiten 

naar het bachelor-masterprogramma zijn overgestapt en dat de interesse voor literair 

vertalen stijgt de laatste tijd ook op het universitaire niveau.44 

Verder blijkt ook uit dit overzicht dat de Universiteiten in Utrecht en Leuven 

tegenwoordig het grootste aanbod bieden aan literair vertaalcursussen in Nederland en 

Vlaanderen en hebben dus in zekere mate de academische rol van het opgeheven 

vertaalinstituut in Amsterdam overgenomen. Dat hangt ook samen met de 

samenwerking van deze universiteiten met het Steunpunt Literair Vertalen (Universiteit 

Utrecht) en het Vlaams fonds voor de letteren (Katholieke universiteit Leuven) en hun 

streven om literair vertalen tot academische opleiding op te heffen. 

Het huidige prestige van de programma' s vertalen in Utrecht en Leuven wordt 

natuurlijk ook bepaald met het aantal gerenommeerde vertalers en vertaaltheoretici 

Vertalen als discipline behoort traditioneel bij de opleiding Toegepaste taalkunde. 

51 



(zoals Ton Naaijkens en Cees Koster in Utrecht en Frans Denissen en Hendrik van Gorp 

in Leuven) die aan deze universiteit werkzaam zijn. 

Vertalen wordt niet alleen aan universiteiten en hoge scholen gedoceerd, er wordt sinds 

1996 Zomercursus Literair Vertalen opgezet, die dankzij de Nederlandse Taalunie elk 

jaar kan plaatsvinden. Beginnende en ervarene literaire vertalers uit de hele wereld 

komen naar Nederland om meer over literair vertaling te kunnen leren. Deze vertalers 

vertalen uit het Nederlands, dus maken ook de Nederlandse en Vlaamse letterkunde 

bekend. 

Er werd ook in 1991 een Vertalershuis in Amsterdam opgericht door de Vereniging van 

Letterkundigen, dat voor vertalers van het Nederlands dient. Het is ontstaan om 

buitenlandse vertalers de mogelijkheid te bieden een tijd door te brengen in het 

taalgebied waaruit ze vertalen om de kwaliteit van hun vertalingen te verbeteren. (Van 

Maaren, 1997) 

2.4.3 Didactiek van het literair vertalen 

Vertaaldidactiek vormt een belangrijk onderdeel van de toegepaste vertaalwetenschap. 

De institutionele context speelt voor de didactiek natuurlijk een belangrijke rol. Daarom 

verbind ik dit thema met de bovenstaande onderdelen over instituties waar literair 

vertalen wordt gedoceerd. 

Met betrekking tot het bestaan van de vertaalopleidingen en de stijgende interesse voor 

vertaaldidactiek in andere Europese landen in de jaren '70 en '8045
, wordt er ook in 

Nederland en Vlaanderen meer en meer over het fenomeen vertaaldidactiek gesproken. 

En dat ook in verband met het literaire vertalen. 

De noodzaak om goede docenten vertalen te opleiden verdedigt bij voorbeeld de 

schrijver en vertaler Gerrit Komrij: 'Als je niet kunt vertalen dan kun je het niet, maar je 

kan de mensen die het kunnen waarschijnlijk wel leren veel voorkomende stommiteiten 

te vermijden.' (Komrij 1990: 122) 
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Pleidooi voor het nut van de vertaaldidaetiek is te vinden al in het boek De kunst van 

het vertalen van 1946. Weijnen meent dat school- en examenvertalingen en 

vertaalonderwijs belangrijk zijn. 'Het vertalen toch betekent ( ... ) een groot 

cultuurhistorisch belang. Als het op school niet goed en ten volle onderwezen wordt, 

waar zal het dan wel geleerd kunnen en moeten worden?' (Weijnen 1946:99) 

Interessant is het feit dat Weijnen hier automatisch rekening houdt met literaire 

vertalingen als schoolvertalingen. Andere teksten dan literaire worden hier niet 

genoemd. 

Hij stelt ook geen hoge eisen aan studenten: 

Natuurlijk ligt het vertalen van een sonnet van Kloos, een stukje 
natuurlyriek van Gezelle, het scheldproza van Van Deyssel vèrre boven 
het vermogen van het merendeel der abituriënten. Maar men kan toch 
gemakkelijker stukken voorleggen. ( ... ) Daarom lenen ook daar de 
poëtische en sterk-individuele texten zich slecht voor vertaling. 
(Weijnen 1946:99-100) 

Één van de meest bediscussieerde vragen rondom de didactiek van het literair vertalen 

is ook die van talent. Sommigen vinden dat literair vertaler geen speciale 

vertaal opleiding eist, dat literair vertalen en kwestie van talent is dat door de praktijk 

ontplooid moet worden; dat zijn de opvattingen van sommige praktiserende vertalers. 

Er bestaan echter ook opvattingen dat vertaaltheorie een waardevolle bijdrage kan 

leveren tot het werk van de vertaler van literatuur. Vele docenten, vertalers en 

vertaaltheoretici zijn van mening dat de rol van de kennis van vertaalwetenschappelijke 

theorieën heel belangrijk is voor de (toekomstige) literaire vertaler en dat het vermogen 

tot het leren van vertalen ook niet onderschat kan worden. 

Twee teksten van Van den Broeck en Lefevere en Van Leuven-Zwart zijn er het bewijs 

van: 

Raymond van den Broeck en André Lefevere hebben in 1979 een onderdeel van hun 

Uitnodiging tot de vertaahvetenschap aan vertaaldidactiek gewijd. 

De auteurs zien een nauw verband tussen vertaalwetenschap en vertaaldidactiek; 

vertaaltheoretische uitspraken en modellen kunnen volgens hen in het vertaal onderricht 

op hun relevantie worden getoetst. Ze wijzen ook op het feit dat de opleiding tot vertaler 

een grondige kennis van de bron- en doeltaal eist en dat oefening van groot belang is: 
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Vertalen vereist kunde, en dat betekent vlotte taalkennis, creatieve beheersing 
van de moedertaal, sterk inlevingsvermogen in teksten en bekendheid met een 
grote waaier van onderwerpen en situaties. Toch zullen weinigen eraan 
twijfelen dat zulke capaciteiten door oefening en training aangescherpt en 
door studie vervolmaakt kunnen worden. (Van den Broeck, Lefevere 
1979: 191) 

De opleiding tot vertaler vinden de auteurs zinvol, want: 

het praktische vertalen is onmogelijk buiten bepaalde normen. Hoe beter 
verantwoord de vertaler zijn normen kiest, des te waardevoller resultaten hij 
zal kunnen bereiken. De opleiding moet er dus op gericht zijn de toekomstige 
vertaler niet alleen rationeel inzicht in de technische problematiek maar ook 
en feilloos gevoel voor normen bij te brengen: zij moet hem of haar 
normenbewust maken.46 (idem) 

Kitty van Leuven-Zwart schrijft in 1992 dat het impuls tot het vertaaldidactisch 

onderzoek steeds onsystematisch is en dat deze situatie veroorzaakt wordt door 3 

factoren: misvattingen over leerbaarheid van het vertalen, onderwijs gebaseerd op de 

grammatica-vertaalmethode en de afstand tussen de theorie en de praktijk van het 

vertalen. (Van Leuven-Zwart 1992: 114) Als oplossing voor deze situatie stelt van 

Leuven-Zwart voor dat: 

voordat we kunnen zeggen hoe er vertaald moet worden, moeten we meer 
weten over de verschijnselen die zich bij het vertalen en in vertalingen 
voordoen. De vertaaldidactiek zou daarom ( ... ) aansluiting moeten zoeken bij 
het theorievormende onderzoek.' (Van Leuven-Zwart 1992: 129) 

Dus het nauwe verband tussen vertaalwetenschap en vertaaldidactiek wordt hier, zoals 

in de Uitnodiging tot de vertaalwetenschap beklemtoond. 

Gerda Boven baseert in 1998 met haar artikel Vertaaldidactiek versus taaldidactiek op 

het bovengenoemde werk van Van Leuven-Zwart en beschrijft en ontplooit de oorzaken 

waarom vertaaldidactiek zo weinig ontwikkeld is. Volgens Boven is de situatie aan 

vertaalopleidingen aan het verbeteren en vertaaldidactiek wordt onderdeel van het 

46 
Raymond van den Broeck maakt later in zijn artikel Creatieve strategie of hazardspel? zelfs 

verschil tussen leren vertalen en zeggen hoe dat moet: "Vertalen is één, zeggen hoe je het doet is twee, 
kunnen vertalen is drie en (anderen) leren vertalen is vier." (Van den Broeck, 1998:89) 
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Hoger Onderwijs, wat vroeger niet het geval was. De vroegere situatie beschrijft ze als 

volgt: 

Aan de vertaal opleidingen in Benelux werkten tot voor kort twee groepen 
mensen. De eerste groep had een taal- en letterkundig achtergrond ( ... ) De 
tweede groep vertaaldocenten bestond uit mensen die zich intensief met het 
vreemdetalenonderwijs hadden beziggehouden, vaak in theorie en praktijk. 
(Van Boven 1998:102-103) 

Vertalen leerde men aan vertaalopleidingen (hoge scholen) en dat was niet zo hoog 

gewaardeerd als een letterenfaculteit. 

En bovendien wisten meestal beide groepen niet precies wat de student - de 

toekomstige professionele vertaler - aan het eind van zijn opleiding moest kunnen. 

Verder maakt Gerda Boven een strikt verschil tussen de vreemde-talendidactiek en 

vertaaldidactiek, waartussen volgens haar vaak weinig verschil wordt gemaakt (de 

kennis van de brontaal- en doeltaalculturen, van vertaalstrategieën en tekstconventies 

zijn bij voorbeeld niet van essentieel belang voor de vreemde-talendidactiek). 

Een interessant experiment binnen de vertaal didactiek is het zogenaamde 'collectief 

vertalen' , dat aan een aantal instituties wordt geoefend. 

Theo Hermans beschreef in 1988 enkele bevindingen uit de praktijk van het collectief 

vertalen die hij aan de Nederlandse afdeling van de Londense universiteit beoefende. 

Het collectief vertalen van literaire teksten vormde de inhoud van het vertaal seminarie 

en er werd uitsluitend van het Nederlands naar het Engels vertaald. De studenten 

moesten tijdens het vertalen naar een consensus zoeken en samen een tekst vertalen. 

Het resulteerde volgens Hermans tot vertalingen die 'de neiging vertonen sterk op de 

brontekst georiënteerd te zijn'.( Hermans 1988:75) Hermans beweert hier ook dat dit 

soort vertalingen een unieke inzicht verschaffen in de complexiteit van het fenomeen 

'vertalen' en dat de noodzaak om tot een gezamenlijke doeltekst te komen leidt tot de 

noodzaak om algemeen aanvaarde criteria aan te leggen. 

Sommige vertaaldocenten, zoals Ton Naaijkens vinden ook dat vertaalonderwijs 

dynamisch en creatief moet zijn door bij voorbeeld Real-life translation te imiteren, dat 

betekent dat situaties zoals tijdgebrek en concrete eisen van de uitgever moeten worden 

geïmiteerd. (N aaijkens, 1998) 
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Voor vertaaldidactiek moet volgens N aaijkens het gehele vertaalproces beschouwd 

worden, niet maar enkele aspecten ervan. 

2.4.4 Literaire verenigingen, genootschappen, prijzen en fondsen 

Literaire vertalers hadden voor de tweede wereldoorlog nauwelijks een toevluchtsoord 

in de vorm van een instelling, die hen ondersteunde en informeerde. Er was ook geen 

organisatie die ervoor zorgde dat Nederlandse literatuur in het buitenland werd 

geïntroduceerd. Ook het probleem van de financiering van literaire vertalers werd niet 

opgelost. 

De situatie in dit opzicht veranderde langzaam na de helft van de twintigste eeuw door 

de oprichting van allerlei vertalers verenigingen, genootschappen, prijzen en fondsen. 

Deze instellingen vertegenwoordigen vele voordelen: financiële motivatie (in vorm van 

allerlei beurzen, subsidies en prijzen), promotie van Nederlandstalige literatuur in het 

buitenland en betere contacten met uitgevers en de boekenmarkt in het algemeen. 

Heel kenmerkend voor het Nederlandse taalgebied is de samenwerking en verbinding 

van allerlei instituties, organisaties en fondsen. 

In het volgende gedeelte zal ik de belangrijkste instellingen, fondsen en prijzen 

introduceren, die literair vertalen ondersteunen: 

De Vereeniging Nederlandsche Vertalingen die al in 1931 werd opgericht was een 

initiatief rond het tijdschrift Vertalen tot een vakvereniging van vertalers. De 

activiteiten van deze vereniging werden echter door de Tweede Wereldoorlog 

onderbroken. In de jaren vijftig waren er pogingen om de vereniging te vernieuwen. 

Daarom ontstond in 1956 het Nederlands Genootschap van Vertalers (NOV). De leden 

waren vanaf het begin af bekende literaire vertalers, zoals Aleida Schot en Johan 

Schotman .. 

Een van de doelen van het NOV was de kwaliteit van vertalingen te verbeteren. 

Dankzij het NOV is het ook gelukt het Instituut voor Vertaalkunde te oprichten. Uit 

het bulletin, dat het NOV publiceerde, werd het tijdschrift Van Taal tot Taal 

ontwikkeld. 
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De oorspronkelijke doelstellingen van de NGV (die tot nu toe actueel zijn) is de 

'bevordering van de morele en materiële belangen van de Nederlandse en in Nederland 

gevestigde vertalers, bevordering van een juist begrip van hun taak, zowel bij derden als 

bij henzelf;het verhogen van het peil van de vertalingen en versteviging van het 

internationale contact op vertaal gebied, in de ruimste zin des woords.' 47 

Later begon de NGV te samenwerken met de in 1989 ontstane Nederlandse Vereniging 

van Tolken en Vertalers (NVTV) en in 2001, is de NVTV gefuseerd met het NGV. In 

het jaar 2000 heeft het NGV zichzelf omgedoopt tot Nederlands Genootschap van 

Tolken en Vertalers (NGTV). De huidige NGTV richt zich meer tot niet-literaire 

vertalen en tolken, wat niet het geval van de oorspronkelijke NGV was. 

De promotie van de literatuur van de Nederlandse taalgebied in het buitenland na de 

tweede wereldoorlog was in handen van de in 1954 opgerichte Stichting ter 

Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk. Deze stichting werd 

op initiatief van het toenmalige Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen in de opgericht (het werd ook afgekort Stichting voor Vertalingen 

genoemd). 

Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de organisaties die de Stichting hadden 

opgericht, namelijk de Koninklijke Nederlandse Uitgevers bond, de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde, de Vereniging van Letterkundigen en het PEN-centrum voor 

Nederland. Sinds 1960 zijn ook Vlamingen in het bestuur. Zij vertegenwoordigen het 

PEN-centrum voor Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, de 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen en de Koninklijke 

Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde.48 

Het in 1965 opgerichte Fonds voor de letteren betekende een verandering van 

materiële situatie van een aantal literaire vertalers; voor het eerst in de geschiedenis 

kende Nederland structurele overheidssubsidies voor de literatuur. 

Het Fonds werd door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

ingesteld. Jaarlijks investeert het een groot bedrag in beurzen voor meer dan vijfhonderd 

literaire projecten van schrijvers en vertalers. Interessant is ook het feit dat voor het 

-17 bron: (Naaijkens 1996: 149-157); www.ngtv.nl 

-18 bron: (Vandeputte 1988) 
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Fonds het Fries als doeltaal geldt, dus vertalingen in het Fries worden ook 

gesubsidieerd. 

Het Fonds voor de letteren werkt samen met een groot aantal instellingen, in het 

bijzonder met het Vlaams Fonds voor de Letteren (opgericht in 1999).49 

Het PEN-centrum Vlaanderen, dat al sinds 1927 bestaat, biedt een unieke 

mogelijkheid aan literair vertalers voor samenwerking met de auteurs van hun vertaalde 

boeken. Het beschikt namelijk sinds 2002 over een PEN-Schrijversflat waar auteurs en 

vertalers van over de hele wereld logeren. Het centrum geeft hen logies en een 

werkingstoelage. Bij de gasten waren er zowel vertalers, die samen met 

Nederlandstalige auteurs hebben gewerkt aan vertalingen van hun oeuvre, als auteurs 

die met Nederlandstalige vertalers hebben samengewerkt. 

PEN reikt tweejaarlijks een prijs uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de Nederlandse taal. Tot dusver zijn dat altijd auteurs geweest, maar het 

kan ook een vertaler zijn.5o 

De stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) bestaat vanuit het jaar 1986. LIRA 

keert auteursrechtelijke vergoedingen uit aan schrijvers en literaire vertalers. Zoals 

leenrechtvergoedingen voor uitleningen van boeken door de openbare bibliotheken, ook 

van vertaalde boeken. Stichting LIRA Fonds verleent geldelijke ondersteuning aan de 

honoraria van schrijvers en vertalers die bijdragen leveren aan literaire en dramatische 

projecten. Een klein deel (ongeveer 5 à 10 %) van de geldelijke ondersteuning, die het 

LIRA Fonds verleent aan literaire en dramatische projecten, wordt aangevraagd voor 

vertalingen.51 

Platform Vertalen & Vertaalwetenschap, in 1996 opgericht, is een instelling die als 

doel heeft contacten tot stand te brengen en in stand te houden tussen vertalers, 

vertaaldocenten en vertaalwetenschappers in het Nederlandse taalgebied. Deze 

interuniversitaire Platform probeert een rol te spelen bij de verbetering van de positie 

van vertaling, vertaalonderwijs en vertaalonderzoek in het Nederlandstalige 

50 

51 

bron: www.fondsvoordeletteren.nl.wwwJondsvoordeletteren.be 
bron: Ingrid Vander Veken, PEN Vlaanderen 
bron: Bart Schomaker, LIRA 
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cultuurgebied. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd de Universiteiten van 

Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Utrecht, en de Hogeschool Maastricht. 

De eerste activiteit van grotere omvang was Het Tweede James S Holrnes Symposium 

in 1997.52 

Er werden ook een paar organisaties en fondsen na het jaar 2000 ingesteld, zoals het 

Steunpunt Literair Vertalen, die tegenwoordig in de literaire vertaalproductie een 

belangrijke rol speelt. 

Het Steunpunt Literair Vertalen is een samenwerkingsverband van de Universiteit 

Utrecht en de Lessius Hogeschool in Antwerpen en werd in 2001 opgericht. Het doel 

van het Steunpunt is een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en 

uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. De 

hoofdfinancier is de Nederlandse Taalunie. De beleidsraad van het Steunpunt geeft aan 

wat de prioriteiten in het SLV -jaarlijks programma moeten zijn. De Beleidsraad bestaat 

uit vertegenwoordigers van de letterenfondsen in Nederland en Vlaanderen: het 

Nederlands Literair Productie- en Vertalingen fonds, Stichting Fonds voor de Letteren 

(Nederland) en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Met deze drie Fondsen werkt het 

Steunpunt Literair Vertalen nauw samen.53 

Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, die sinds 1991 bestaat, 

ondersteunt uitgevers in het buitenland die een Nederlands boek in vertaling willen 

uitgeven. Uitgeverijen kunnen bij het NLPF een subsidie aanvragen voor een deel van 

de vertaalkosten. Een belangrijk criterium bij de toekenning van die subsidie is 

natuurlijk de kwaliteit van de vertaling. Het NLPVF laat daarom fragmentvertalingen 

beoordelen door externe adviseurs en speelt een bemiddelende rol voor uitgevers die 

een geschikte vertaler zoeken. 

Verder ontwikkelt het NLPVF allerlei activiteiten om nieuwe en aspirant vertalers aan 

te moedigen en te scholen, in samenwerking met het Steunpunt Literair Vertalen en het 

Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren. Vertalers die positief zijn beoordeeld 

en een opdracht van een uitgeverij hebben, kunnen ook in aanmerking komen voor een 

verblijf in het Vertalershuis in Amsterdam.54 

52 

53 

5-1 

bron: www2.let.uu.nl/Solis/vertalenJplatform.htm, (Bloemen 1998:7-8) 

bron: www.literairvertalen.org 
bron: Barbara Mazzotta, NLPVF 
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Vertaalprijzen 

M.Nijhoffprijs die al in mijn werk genoemd werd, is de belangrijkste literaire 

vertaalprijs voor literair vertalers in en uit het Nederlands. Het is echter niet de enige 

prijs voor literair vertalers die in of uit het Nederlands vertalen. 

Uit de volgende tekst wordt duidelijk dat de meeste vertaalprijzen (in vergelijking met 

de verschillende organisaties en fonds) pas na het jaar 2000 ingesteld waren. Hoewel ik 

me in mijn werk met de periode tot 2000 bezig houd, zal ik hier een kort overzicht van 

de literaire vertaal prij zen geven die tot nu toe werden uitgeloofd. 

Er bestaan vertaalprijzen, die gebonden zijn aan één bron- of doeltaal of een specifieke 

groep talen. Het zijn de Aleida Schot-prijs (Slavische taal- Nederlands), de Dr Elly 

Jaffé-prijs (Frans-Nederlands), De Nella Voss-Del Mar vertaalprijs (Italiaans

Nederlands en Nederlands-Italiaans), de David Reid Poetry Translation Prize en de 

Vondel Translation Prize (Nederlands-Engels) en de Else Otten Uebersetzer Preis 

(Nederlands-Duits). 55 

Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds heeft twee vertaalprijzen 

ingesteld - de in 2004 opgerichte jaarlijkse NLPVF Vertalersprijs voor vertalers die zich 

in het buitenland verdienstelijk hebben gemaakt voor de verspreiding van 

Nederlandstalige literatuur een nieuwe prijs ingesteld; en de in 2000 ingestelde 

Brockway Prize, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor poëzievertalers uit het Nederlands. 

Sinds 2005 wordt een speciale vertaalprijs uitgereikt die zich beperkt tot de Vlaamse 

letterkunde - De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Vertalingen van 

Nederlandstalige Letterkunde. Deze prijs kan driejaarlijks uitgereikt worden aan een 

auteur wiens vertaling van een werk van een Vlaams auteur in de periode van de drie 

jaar die voorafgaat aan het jaar van de toekenning werd gepubliceerd en op een 

opmerkelijke wijze door zijn kwaliteit in de aandacht kwam. De laureaat moet een 

native speaker zijn van de taal waarin hij/zij vertaalt.56 

55 bron: Steunpunt literair vertalen 
56 bron: Ellen De Clercq, Secretariaat-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 
de Vlaamse Gemeenschap 
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Voor de tot nu toe jongste vertaalprijs zorgt het tijdschrift Filter. Samen met de 

uitgeverij Vantilt heeft Filter in 2007 een jaarlijkse prijs ingesteld, die de meest 

bijzondere vertaling van het jaar daarvoor, ongeacht genre, vertaalrichting of het aantal 

vertalers dat aan de vertaling gewerkt heeft (in of uit het Nederlands). 

Overzicht van de prijzen voor literaire vertaling en hun insteUing57
: 

Prijs Instelling Opmerkingen 

M.Nijhoffprij s 1955 Jaarlijks uitgereikt. Eens in de 
drie jaar gaat de prijs naar een 
vertaler uit het Nederlands, de 
andere twee jaar wordt een 
vertaler in het Nederlands 
bekroond 

Nella Voss-Del Mar vertaalprijs 1987 Tweejaarlijkse prijs 
Aleida Schot-prijs 1989 Tweejaarlijkse prijs 
Vondel Translation Prize 1996 tweejaarlijkse prijs 
Else Otten U ebersetzer Preis 2000 tweejaarlijkse prijs 
Dr Elly Jaffé-prijs 2001 Tweejaarlijkse prijs 
Fonds voor de Letteren 2005 Jaarlijks uitgereikt. 
Vertaalprijzen 
Brockway Prize 2005 tweejaarlijkse oeuvreprijs 

voor poëzievertalers uit het 
Nederlands 

de Prij s van de Vlaamse 2005 Eens in de drie j aar uitgereikt. 
Gemeenschap voor Vertalingen 
van Nederlandstalige Letterkunde 
David Reid Poetry Translation 2006 twee maal per jaar toegekend 
Prize 
De Filter Vertaalprijs 2007 prijs toegekend voor een 

vertaling in of uit de 
Nederlandse taal 

Uit dit overzicht blijkt dat de meeste prijzen pas na het jaar 2000 werden ingesteld. 

Ook is heel interessant dat het grootste aantal van de prijzen eens in de twee jaar werd 

uitgereikt. 

57 Ik noem hier ook prijzen die na 2000 werden opgericht. Van dit overzicht is duidelijk dat het 
aantal prijzen aanzienlijk steeg na het jaar 2000. 
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2.4.5 Tijdschriften 

De grote rol van literaire tijdschriften in de literatuurgeschiedenis is onaanvechtbaar. 

Vele beroemde literaten verdienden de eerste aandacht van het publiek en literaire 

kringen door in tijdschriften te publiceren. Literaire tijdschriften dienden ook als een 

plaats voor discussies en dialogen tussen schrijvers en critici en belangrijke essays en 

manifesten verschenen meestal in tijdschriften. 

De tijdschriften over vertalen spelen een vergelijkbare rol voor mensen die zich met het 

vertalen bezig houden. De jonge wetenschap heeft discussies nodig en tijdschriften 

bieden er een grote mogelijkheid voor. 

Het eerste tijdschrift over vertalen verscheen al in het jaar 1884. Voor die tijd maakten 

vertaalbeschouwingen, vertaalkritieken en essays over vertalen deel uit andere, vooral 

literaire tijdschriften. En dat geldt in zekere mate tot nu toe. Artikels over vertalen zijn 

te vinden in de oude en nieuwe nummers van De Gids, Ons Erfdeel of in het al niet 

bestaande Wereldtijdschrift. 

De nummers van tijdschriften die nu niet meer bestaan zijn meestal maar in enkele 

bibliotheken te vinden, het is bovendien niet mogelijk deze artikels via internet te 

bestuderen. Dat vormt natuurlijk een hinderpaal in de systematische studie van 

vertaaltheorie en de ontwikkeling ervan. 

Een aantal zulke artikels maakt deel uit van verschillende essaybundels en artikels over 

vertalen. 

Tijdschriften die zich met vertalen bezig houden of hielden zijn: De Drie Talen (later 

De Talen), Vertalen, Van Taal tot Taal (1956-1996), De Tweede Ronde en Filter. 

Het oudste van deze tijdschriften is De Drie Talen (voor het eerst in 1884 uitgegeven), 

dat later werd hergenoemd naar De Talen. Dit tijdschrift richt zich op de vertalingen van 

Frans, Duits, Spaans en Engels naar het Nederlands en andersom. Het tijdschrift is heel 

praktisch gericht, de abonnees kunnen zelf vertalingen maken, die gepubliceerd en 

gecorrigeerd worden. Er wordt hier echter weinig ruimte aan literaire vertalingen 

besteden. 
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De Tvveede Ronde is een literair tijdschrift dat de ruime aandacht voor vertalingen 

besteedt. Het werd in 1980 opgericht door Marko Fondse en Peter Verstegen. 

Filter is tegenwoordig het bekendste tijdschrift in het Nederlands over vertalen. De 

ondertitel luidt Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap. Deze ondertitel 

weerspiegelt ook de doel van Filter - het gaat niet om vertaalwetenschap zelf, maar om 

'de confrontatie van vertaalwetenschap en de praktijk van het vertalen en de 

wisselwerking daartussen.' (Filter, jaargang 1, nr. 1, Van de redactie) Dus deze blad 

biedt een mogelijkheid tot discussie op het gebied van vertalen en het is juist het Literair 

vertalen en vertaalkritiek, die er een heel belangrijke rol in spelen. Er wordt ook 

aandacht besteden aan de verhalen van de vertaler over wat hij doet. 

Het eerste nummer van Filter verscheen in Mei 1994. 

Behalve verschillende regelmatige rubrieken (zoals Kritiek, Waaier en Glosse) bestaat 

er de rubriek Geschiedenis om de bewustzijn van de historische ontwikkeling van 

vertalen te vergroten. De auteurs van de artikels in Filter zijn meestal erkende 

Nederlandse en Vlaamse vertaaltheoretici en vertalers. 

De bedoeling van dit tijdschrift is onder meer te benadrukken dat de kloof tussen 

theorie en praktijk van het vertalen passé is, wat ook de situatie van het literair 

vertaalonderzoek in de jaren '90 kenmerkt. 
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3. De literaire vertaler 

De paradox van de vertaler: hij spreekt, maar zegt niets. Uit zijn pen vloeien woorden, 

maar hij heeft niets te melden. Niets, behalve één ding. (. .. ) 'Zo zie ik het'. 

(M. de Haan) 

'Vertalers zijn watjes.' Schreef eens de vertaalster Barbara de Lange in Filter. 'Ze 

laten over zich lopen. Geen wonder dat er met vertalen nauwelijks droog brood valt te 

verdienen.' (Lange 1999:22). Klaas de Jong voegt er nog een stelling toe. 'Vertalers 

zijn ( ... ) wereldvreemde en introverte kluizenaars die op zolderkamertjes huizen, op een 

zijspoor gerangeerde losers.' Deze opvatting heeft volgens de Jong te maken met de 

matige sociale waardering voor het handwerk. 

Peter Nijssen aan de andere kant noemt vertalers 'een soort halfgoden' die ervoor 

zorgen dat 'berichten van auteurs (taal scheppers) zo adequaat mogelijk getransporteerd 

en geëxporteerd worden naar het taalgebied dat om die transmissie vraagt' .(Nijssen 

2000:51) 

Aleida Schot, vertaalster die in 1955 de Martinus Nijhoff Prijs heeft gewonnen, vindt 

vertaalwerk een enorme verrijking van het leven: 

Wie vertaalt, leest in de superlatief ( ... ). Het voortdurend verkeren met 
tientallen, misschien wel honderden mensentypen, onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden, het mee-leven, mee-liefhebben en mee-lijden 
met zo velen betekent een zo wonderlijke verrijking van het eigen geestelijk 
leven als ik mij nauwelijks kan voorstellen dat enig ander werk ten gevolge 
kan hebben. (Vrijhoef 1996:169) 

Hugo Verdaasdonk stelt vast: 'Het vertalen van literatuur is een artistiek beroep.' 

(Verdaasdonk, 1998:61) Hij vindt bovendien dat literaire vertalers in de kunstsector 

thuishoren. 

Nederlandse en Vlaamse schrijvers en vertalers uiten zich vaak en graag over het 

literaire vertaalwerk. De meesten vinden het boeiend, moeilijk en uitdagend. Hoe 

worden de vertalers door anderen gezien? Wat is de verhouding tussen literaire vertalers 

en uitgevers? En tussen literaire vertalers en vertaaldeskundigen? 
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3.1 Theorie versus praktijk 

Interessant aan het literair vertaalwerk is het feit, dat men niet noodzakelijk een 

vertaal opleiding moet volgen om een literair vertaler te kunnen worden. Vaak (of zelfs 

meestal) gebeurt het dat niet-gediplomeerde vertalers uitstekende vertalingen maken. 

Het relatief kleine Nederlandse taalgebied telt ook een beperkte aantal mensen - veel 

minder dan praktiserende literaire vertalers - die zich met de theorie van het literair 

vertalen bezig houden. De vertaaldeskundigen kennen meestal elkaar en hun publicaties 

lijken soms op een discussie. Sommige praktiserende vertalers en zelfs erkende 

schrijvers, die in de meeste gevallen geen vertaalopleiding hebben gevolgd, leveren 

vaak ook een bijdrage tot deze discussie. 

De opstellen over literair vertalen van Willem Kloos of Martinus Nijhoff uit de eerste 

helft van de twintigste eeuw zijn in het Nederlandse literaire gebied bekend. Kloos 

schreef over literair vertalen, maar had andere bedoelingen dan bijdragen aan het 

vertaaldiscours. Zijn vertaalrecensies hadden een literair karakter, het waren in feite 

boekbesprekingen. 

Kloos vertegenwoordigde ook de algemene opvatting over literair vertalen uit het begin 

van de twintigste eeuw: dat alleen dichters andere dichters kunnen en mogen vertalen. 

Hij beweerde bij voorbeeld dat Shelley alleen maar door hemzelf in het Nederlands 

vertaald kon worden. Dat had te maken met romantische opvattingen over dichters als 

genieën, zoals Ton Naaijkens in zijn essay 'Over de autonome vertaalopvattingen van 

Willem Klaas' heeft opgemerkt. 

In de tijd van Kloos bestond echter nog geen vertaalwetenschap en dus hadden deze 

schrijvers een soort monopolie wat de beschrijving en karakteristiek van het vertaalwerk 

betreft. In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw is de situatie dankzij het 

ontstaan van vertaal wetenschap veranderd. 

Er werden echter sinds de jaren '50 steeds vele teksten over literair vertalen 

gepubliceerd die nauwelijks een wetenschappelijke status hebben; zij gaan niet uit van 

een bepaalde theorie, stroming of school, en meestal worden er geen 

vertaalwetenschappelijke termen gebruikt. De auteurs van zulke teksten verzetten zich 
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vaak tegen termen zoals 'vertaaltheorie' of 'vertaalwetenschap' en leggen uit waarom 

literair vertalen geen wetenschappelijke basis of verklaring nodig heeft. 

Toch streven deze auteurs ernaar de essentie van het literaire vertaalwerk en de status 

van de literair vertaler objectief te beschrijven en te karakteriseren. Zulke teksten 

verschenen in de loop van tweede helft van de twintigste eeuw parallel met de 

ontwikkeling van de vertaalwetenschap, die vooral aan universiteiten en hogescholen 

gepraktiseerd en ontwikkeld werd. En hoe meer deze vertaalwetenschap zich op het 

werk van de literair vertaler richtte, hoe meer de auteurs van zulke teksten de praktijk en 

het talent van de vertaler benadrukten. 

Een paar voorbeelden kunnen in dit verband genoemd worden: 

In het proefschrift van Peter Verstegen met de titel Vertaalkunde versus 

vertaalwetenschap wordt de 'vertaalwetenschap' sterk bekritiseerd, en hij stelt voor om 

deze term door 'vertaalkunde' te vervangen. Een grote paradox van Verstegens werk is 

het feit dat hij een proefschrift schrijft om de status van vertaaltheoreticus en 

vertaalwetenschapper te verwerven, maar hij keert zich net tegen de wetenschap van het 

vertalen. 

Min of meer vergelijkbare opvattingen vinden we bij de Vlaamse praktiserende vertaler 

Frans Denissen. Hij geeft in zijn artikel 'Staat er wat er staat?' een beeld over hoe 

vertalers tegen vertaalwetenschappers aankijken. Vertalen vergelijkt hij met een 

schaakspel of een puzzel, waarbij veel denkwerk vereist is, maar dat geen aanspraak 

maakt op de kwalificatie 'wetenschap'. 

Martin de Haan is de auteur van het artikel 'De paradox van de vertaler. Vier 

fragmenten van een ongeschreven boek.' Met een aantal interessante waarnemingen en 

metaforen over de literair vertaler verdedigt De Haan de status van de vertaler als 

kunstenaar. Hij vergelijkt het vertalen van literatuur met het uitvoeren van een 

muziekstuk. Volgens hem hebben de vertaler en de uitvoerende musicus veel gemeen: 

'Beiden zetten een bestaand kunstwerk om in een nieuw kunstwerk, en in beide 

gevallen vraagt die omzetting niet alleen om een goede techniek maar vooral ook om 

een duidelijke visie op het uit te voeren werk.' (de Haan, 2001) 
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Hij is ook van mening dat de literaire vertaal arbeid in 'regelmatigheden' zit, die samen 

de ziel van de tekst uitmaken; dat wil zeggen het tempo, de toonzetting, de stijlregisters 

en het zinsritme. De goede vertaler moet al die 'regelmatigheden' die in de tekst zitten, 

herkennen en pas dan kan hij de oorspronkelijke tekst recht doen. Het werk van de 

vertaler wordt hier heel hoog geprezen: 'In zekere zin heeft de schrijver het veel 

gemakkelijker dan de vertaler, want hij maakt niet alleen de tekst, maar ook de regels 

waaraan die moet voldoen.' Dezelfde opvatting, namelijk dat literair vertalen een 

uitvoerende kunst is, verdedigt hij later nog eens in het tijdschrift Filter (De Haan 

2001: 18). 

Winibert Segers en Henri Bloemen hebben het over vertaling in termen van de 

verhouding man - vrouw: 

( ... ) de vertaling is vrouw. ( ... ) Géén overeenkomst, géén gelijkenis, géén 
afbeelding, wel verschil. De plaats van een verglijding, een verschrijving, een 
vervreemdende verbinding. Wie vertalen metaforisch definieert, wil grijpen, 
beheersen, binnendringen, toe-eigenen, vervangen, zich in de plaats stellen: man 
zijn. (Segers, Bloemen 2001:21) 

Deze teksten kunnen als voorbeeld dienen van de niet -academische en metaforische 

aanpak tegenover denken en schrijven over literair vertalen. 

Metaforiek vormde en steeds vormt een belangrijk onderdeel van literaire 

vertaalbeschouwingen. ' ( ... ) vergelijkingen en erop gebaseerde metaforen waren 

typisch voor de pretheoretische vertaalbeschouwing, maar ook in de moderne 

vertaalwetenschap leven ze vaak nog door.' (Vandeweghe 2007:293) 

Metaforen hebben heel vaak te maken met de relatie tussen brontekst en vertaling en 

zijn ontleend aan diverse sferen, zoals bij voorbeeld de uitvoerende kunst. Voor de 

pretheoretische vertaalbeschouwingen is typisch de metafoor van het kopiëren, die 

verwijst naar de ondergeschikte status van het vertalen en de vertaler; en de metafoor 

van vertaling als imitatie. De rol van de vertaler wordt vaak met die van reiziger 

vergeleken, en zo wordt hij explorator of smokkelaar. (Vandeweghe 2007: 295-300) 
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Vele beroemde schrijvers begonnen hun carrière als literaire vertalers, velen hielden 

zich met het literaire vertalen bezig, samen met het schrijven. Voorbeelden zijn Frans 

Kellendonk, Hugo Claus, Karel van het Reve, Jan Siebelink, Bernlef en Frans Denissen. 

Ik zal hier als voorbeeld het vertaalwerk en de opvattingen tegenover literair vertalen 

van de Nederlander Gerrit Kornrij en de Vlaming Paul Claes in het kort beschrijven. 

Één van de erkende schrijvers uit de tweede helft van de twintigste eeuw die een 

brede vertaalervaring hebben, is zonder twijfel Gerrit Kornrij. Hij heeft een rijke 

ervaring in het vertalen van proza, poëzie, toneelstukken uit zes verschillende talen. 

Toch heeft hij geen vertaalwetenschap gestudeerd. Zijn doel bij het vertalen is 'recht te 

doen' aan de auteur van de brontekst. 'Je hebt alleen met de auteur te maken, en niet 

met collega-vertalers. Of met mensen op de universiteit. Die weten tegenwoordig ineens 

zoveel van vertalen, het schijnt een leerbaar vak geworden te zijn.' (Kornrij, 1990: 122) 

'Om nou statistisch veel voorkomende fouten bij elkaar te zetten en daar een vertaalvak 

van te maken, een vertaalwetenschap zelfs, dat is onzinnig.' (idem) Hij twijfelt dus aan 

de zin van vertaalwetenschap, hoewel hij erkent dat de didactiek van het vertalen toch 

zin heeft. 

Verder meent Kornrij dat iedere goede vertaler (zoals een goede schrijver) recht heeft 

op fouten: 

( ... )iedere goede vertaler die de auteur zoveel mogelijk recht probeert te doen 
heeft recht op stommiteiten. In elke vertaling hóórt een mooie stommiteit te 
zitten. Dat is hetzelfde als de Mohammedanen die in ieder Perzisch tapijt één 
steek laten vallen, omdat alleen Allah volmaakt is. Auteurs laten zelf ook 
zoveel steken vallen.' (idem) 

Met deze metafoor keert Kornrij terug naar de beroemde metafoor van Martinus 

Nijhoff over het Perzisch tapijt. 

Paul Claes is een erkende Vlaamse dichter, schrijver en vertaler, die werken van vele 

beroemde auteurs in het Nederlands vertaalde, zoals Arthur Rimbaud, Ezra Pound, 

James Joyce, en klassieke dichters zoals Sappho en Catullus. Net zoals Gerrit Kornrij 

beschouwt hij vertaalwerk als één van de moeilijkste bezigheden. Hij erkent ook dat 

vertaalwetenschap belangrijk is als discussieveld tussen allerlei opvattingen van 

vertalers: ' Zij /vertaalwetenschap/ is een kader waarin vertalers hun inzichten voor 
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elkaar kunnen vertalen en bediscussieerbaar kunnen maken.' (Claes, 1995: 160). 

Tegelijkertijd beweert hij dat vertaalwetenschap alleen een descriptieve rol kan spelen 

m.b.t. het vertaalproces: 

'De vertaalwetenschap kan beschrijven wat er bij het vertalen gebeurt. 
Voorschrijven hoe men moet vertalen, kan zij, vrees ik, nauwelijks, want net 
zoals liefde is de vertaling niet alleen een kunde, maar ook een kunst: een Ars 
translatoria die niet minder moeilijk is dan de Ars amatoria.' (idem) 

Hiermee verheft hij literair vertalen tot kunst, zoals de meeste schrijvers die 

vertaalwerk doen. 

3.2 De vertaalmarkt 

Mensen die over de beloning van literair vertalers schrijven, hetzij vertalers zelf, 

uitgevers of theoretici, zijn het ermee eens dat de vertalers een ongunstige financiële 

positie hebben. Hugo Verdaasdonk meent daarom dat immateriële beloningen, zoals het 

plezier in het werk, een grote rol spelen bij het werk van literair vertalers: ' Literair 

vertalers zijn sterk 'productgericht': het werken aan een tekst, en vooral het 

perfectioneren van het resultaat, staan bij hen centraal.' (Verdaasdonk 1998:62) 

Het honorarium dat de uitgevers uitkeren, was en is niettemin nog steeds te laag, dus er 

moeten voor de literaire vertalers nog andere bronnen van inkomsten bestaan. Literaire 

vertalers worden door uitgeverijen per woord betaald, wat in de loop van de tweede 

helft van de twintigste eeuw geleidelijk werd verhoogd.s8 Toch verdienden in de jaren 

'90 drie kwart van de literaire vertalers jaarlijks minder danf20.000, iets van een € 

10.000. Dat betekent dat de vertalers nog een andere bron van inkomsten moesten 

hebben. 

In 2.5.4. werden instituties en organisaties genoemd en beschreven die op allerlei 

manieren literaire vertalers ondersteunen. Sommige zorgen voor financiële motivatie 

voor vertalers van literatuur. Als voorbeeld kan de beroemde Martinus Nijhoff Prijs 

58 In 1987 vermeldt het rapport Schrijvers en Fonds dat vertalers gemiddeld 15 000 gulden per jaar 
verdienen aan vertaalhonoraria en royalty' s. In 1987 was het minimumtarief voor literaire vertalingen 8,9 
cent en sinds 1997 10,4 cent per woord. (Verdaasdonk, 1998: 61- 62) 

Het minimumtarief voor literaire vertalingen is jaarlijks inzet van besprekingen tussen de 
Vereniging van Letterkundigen en literaire uitgevers, verenigd in het Nederlands Uitgeversbond. 
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genoemd worden. Het prijzengeld was in 1955f 2.000, in 1975f5.000, in 1988f 

15.000 en sinds 1993 f 100.000, waarvanf75.000 gebruikt moet worden voor andere 

vertaalprojecten van de laureaatCKoster, 1996: 89). 

Het geldt voor meerdere vertaalprijzen (vooral voor die van het Prins Bernhard Fonds) 

dat een deel ervan voor verder vertaalwerk gebruikt moet worden. 

Een belangrijke financieringsbron voor literair vertalers werd sinds 1965 het Fonds der 

Letteren. Bij het Fonds kan een vertaler een zogeheten projectenbeurs aanvragen, en er 

bestaat ook een aanvullend honorarium (dat geldt voor Nederlandse en ook Friese 

literaire vertalingen in boekvorm). Sinds 1989 is het budget van het Fonds aanzienlijk 

verruimd. Vele vertalers zijn zelfs volledig afuankelijk van de subsidies van het Fonds 

voor de Letteren. 

Een ander moeilijkheid naast het gebrek aan geld waarmee literaire vertalers moeten 

afrekenen, is het probleem van de snelheid die vereist wordt bij het vertalen. Dit 

probleem is vooral in de jaren '90 zichtbaar geworden. 'Vertalen wordt steeds meer 

haastwerk', schrijft Brigit Kooijman (Kooijman, 1997:27) als ze het over de werking 

van de vertaalmarkt heeft. 'Vertalers willen tijd, uitgevers willen snelheid.' (idem) 

Een goede vertaler is voor de uitgevers iemand die op tijd zijn werk aflevert. 

Robbert Ammerlaan van de uitgeverij Anthos bevestigt het toegenomen belang van 

snelheid bij vertaling. De druk om de Nederlandse vertaling zo snel mogelijk na de 

buitenlandse editie op de markt te brengen, is volgens hem in de laatste jaren sterk 

toegenomen: 

De recente marktontwikkelingen beïnvloeden negatief de kwaliteit van 
vertalingen. Er wordt vaak van manuscript vertaald, dus er moeten later 
wijzigingen gemaakt worden. Tegenwoordig is er vaak gebrek aan 
eindredactie. Uitgevers hebben er geen ruimte voor gecreëerd binnen hun 
productieproces.(Kooijman 1997) 

De literaire vertaler Peter Bergsma stelt: 'Uitgevers als bv. Prometheus, Bert Bakker en 

Veen doen, zoals ik met eigen ogen heb kunnen constateren, in veel gevallen niet meer 

aan eindredactie. Maar het werk van elke vertaler, hoe goed hij ook is, behoeft controle 

van iemand die er met een fris oog naar kijkt.' (Kooijman 1997:29) 
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Het haastwerk kan natuurlijk een heel negatief effect hebben op het vertaalde werk en 

de kwaliteit ervan. Sommige uitgeverijen bieden daarom in zekere gevallen hulp aan de 

vertalers om hun werk te vereenvoudigen en dus ook te versnellen. De vertalers kunnen 

soms hun vertaling met een deskundige bespreken (bij voorbeeld historische romans 

over een bepaalde periode met een historicus). Maar omdat dit voor de uitgeverijen 

vaak te duur uitvalt, gebeurt het niet zo vaak. 

Over de vereiste snelheid van vertalingen schrijft ook de vertaaltheoreticus Ton 

Naaijkens: 'Slecht vertaald als ze worden, zijn ze (literaire vertalers) vaak gedwongen 

mee te doen aan de op Amerikaanse leest geschoeide praktijken van steeds meer 

uitgeversconcerns. Het moet altijd snel, en liefst nog sneller.' (N aaijkens, 1998a: 10) 

Tinke Davids, erkende vertaalster, is wat de situatie van de vertaalmarkt aan het eind 

van de twintigste eeuw nogal sceptisch. Vertalen is voor haar een ambacht. 'Ik ben een 

filter' , schrijft ze. Ze vindt het onethisch om te lang aan een vertaling te werken. 'Wie 

leest dat nou? ( ... ) Uitgevers houden nu eenmaal van snelle vertalers. Of ze van goede 

vertalers houden, weet ik niet.' (Heimans 1996:66) 

De uitgevers zijn dus in de loop van de tijd veel machtiger geworden wat de keuze 

van het te vertalen werk betreft. Dat komt ook door de grote druk van de markt op de 

uitgevers, die steeds groter is geworden. Engelstalige literatuur bij voorbeeld verkoopt 

beter, dus de interesse voor vertalingen uit het Engels is toegenomen. Het aantal 

vertalingen uit het Engels in het Nederlands is in vergelijking met andere talen het 

hoogste sinds de jaren '50, en dit aantal steeg in de loop van tweede helft van de 

twintigste eeuw onevenredig aan andere talen.59 

Het feit is dat vele uitgevers van vertalingen de macht hebben om te bepalen niet alleen 

wat vertaald wordt en wat niet, maar ook in zekere zin hoe dat moet gebeuren. De 

uitgevers vinden bij voorbeeld dat klassieke werken herhaaldelijk vertaald moeten 

worden, want ze denken dat de lezers oude teksten niet willen lezen en dus ook niet 

kopen. De taal moet dan geactualiseerd worden, wat betekend dat populaire oude 

werken steeds opnieuw vertaald worden. 

Wat is dus de oplossing voor literaire vertalers? Hoe kunnen ze zelf beslissen wat de 

moeite waard is om te vertalen? Ton Naaijkens meent bij voorbeeld dat er een soort 

centraal beleid op het gebied van literair vertalen nodig is. 

59 Het aantal vertalingen uit het Engels was in de periode 1952-1960 624 en uit het Duits 188; in 
de periode 1982-1990 was dat 2062 tegenover 543 uit het Duits. (Heilbron 1995) 
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Op de eerste conferentie van de Commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen

Nederland in 1999 werd geconstateerd: 

Het Nederlandse taalgebied is vanouds een vrijhaven geweest van denkbeelden en 
van literaturen van andere taal- en cultuurgebieden. De betekenis van de in het 
Nederlands uitgebrachte vertalingen voor de kwaliteit en vitaliteit van de eigen 
cultuur en taal kan nauwelijks onderschat worden. Met verbazing moet echter 
worden geconstateerd dat in het Nederlandse taalgebied nauwelijks sprake is van 
beleid op het terrein van het vertalen in het Nederlands, afgezien van de ... subsidies 
voor afzonderlijke projecten van het Nederlandse Fonds voor de Letteren. 
(Naaijkens, 2000:42) 

Uit deze tekst blijkt duidelijk de gedachte dat er iets gedaan moet worden aan het 

vertaalbeleid in Nederland en Vlaanderen, iets waaraan in de tweede helft van de 

twintigste eeuw gebrek was. Een centraal vertaalbeleid zou vooral van belang zijn voor 

de beginnende vertalers, die zich hun plaats in de vertaalwereld moeten maken. 

De huidige verhouding tussen vertalers, redacteuren en critici is niet bijzonder 

eenvoudig. Peter Nijssen, redacteur bij de Arbeiderspers drukte het uit in beeldende 

termen: 

... zo zorgen vertalers ervoor dat berichten van auteurs zo adequaat mogelijk 
getransporteerd en geëxporteerd worden naar het taalgebied dat om die 
transmissie vraagt. Redacteuren zijn dan een soort douaniers die de kwaliteit van 
de ingevoerde en omgezette waar bewaken en erop toezien dat de producten ( ... ) 
geen smokkelwaar bevatten. ( ... ) Dan zijn de critici een justitiële 
opsporingsbrigade - een soort literatuurpolitie - die nagaat of er niets ten 
onrechte door de grensbewaking is gekomen. (Nijssen, 2000:51) 

Volgens Nijssen zijn de contacten tussen redacteuren en vertalers in de afgelopen 

tientallen j aren behoorlijk verzakelijkt. 

Een redacteur maakt zakelijke afspraken met een vertaler, houdt contact over 
de voortgang van de vertaling en onderwerpt het eindproduct ( ... ) aan een 
beoordeling. Als die in grote lijnen voldoet ( ... ) dan gaat het werk naar een 
persklaarkamer die ( ... ) voor de benodigde verfijning zorgt. Voor dit werk 
hebben ook de zgn. pencil-editors ( ... ) geen tijd meer. (Nijssen, 2000:54) 

Dat is een ander bewijs dat er weinig controle is op vertalingen. Nijssen verdedigt in 

zijn artikel de uitgevers, die vaak bekritiseerd worden dat ze alleen moderne en 
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populaire titels laten vertalen en uitgeven. Hij meent dat een cultuur die alleen maar uit 

het verleden put, ten dode opgeschreven is. Een vitale vertaalcultuur heeft volgens hem 

ook te maken met ondernemen en het motief om geld te verdienen. 

3.3 Nederland versus Vlaanderen 

In 1959 werd in Antwerpen de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren 

gehouden, waar besloten werd dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk hun literatuur 

in het buitenland zouden gaan promoten. (Vandeputte 1998:91) Dat betekent dat de 

Nederlandstalige literatuur een eenheid zou vormen, waar nauwelijks verschil bestaat 

tussen Nederland en Vlaanderen. 

In 1980 werd het Verdrag van de Nederlandse Taalunie ondertekend tussen het 

koninkrijk België en het koninkrijk Nederland, dat gebaseerd is op het feit dat er in het 

noorden van België en in Nederland één taal wordt gesproken. Een aantal jaren later 

heeft de schrijfster, vertaalster en voormalig vice-voorzitter van het College van Bestuur 

van de UvA, Greetje Van den Bergh, secretaris-generaal van de NTU, vastgesteld dat 

Nederland en Vlaanderen samen een 'grensoverschrijdende culturele ruimte' vormen. 

Alhoewel deze constatering tot nu toe nog niets aan actualiteit heeft ingeboet, blijft de 

situatie van het literair vertalen in Nederland en in Vlaanderen in dit opzicht anders. 

Wat literair vertalen betreft, bevindt zich het Zuid-Nederlands in een soort onderschikte 

positie. Het Nederlands dat vooral in Randstad (soms ook 'Randstadhollands' genoemd) 

word gesproken wordt meestal als norm, als de enige 'juiste' taal beschouwd, terwijl 

Vlaams Nederlands zelfs als een 'regionaal' taal wordt bekeken. Vaak wordt er zelfs 

een beetje lacherig over Vlaams Nederlands gedaan. En dat is des te opmerkelijker als 

we in overweging nemen dat er in feite geen 'Vlaams' bestaat. Er bestaan enkel 

verschillende Vlaamse dialecten. Natuurlijk bestaan er grammaticale verschillen en 

afwijkingen tussen het Zuid- en Noord-Nederlands die historisch-cultureel bepaald zijn. 

Maar dat is volgens een aantal vertaaldeskundigen en vooral Vlaamse vertalers niet een 

reden om het Vlaams-Nederlands of zelfs enkele Vlaamse dialecten in vertaalde 

literatuur te elimineren. Zo heeft Désirée Schyns, uit Nederland afkomstig en in 

Vlaanderen werkzaam als vertaalster en vertaaldocente, geconstateerd dat wanneer 

Nederlanders een woord niet kennen, zij dat vaak Vlaams vinden. Het Vlaams 
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Nederlands klinkt dus vaak gemarkeerd voor de Nederlanders en de uitgeverijen doen 

vaak hun best om Vlaamse varianten van het Nederlands te vermijden. 

Nelleke de Jong-van den Berg heeft in haar artikel 'Literaire vertaling in Nederland en 

Vlaanderen: tussen kunst en beleid' naar het probleem van de onderschatting van 

Vlaams Nederlands in literaire vertalingen verwezen: Vlaams word in originele 

literatuur 'charmant' gevonden, terwijl het in vertalingen als 'raar' aangevoeld wordt 

(De Jong-Van den Berg, 1998:78) 

De invloed van originele Nederlandstalige literatuur op het Nederlands is 

onaanvechtbaar. Dat geldt volgens de meeste vertaaldeskundigen ook voor literatuur in 

vertaling. De Vlaamse vertalers hebben echter nauwelijks invloed op de taal, aldus de 

Jong - van den Berg. 'Vlamismen' of 'Belgicismen' zijn kortom in Nederlandse 

vertaalde literatuur niet welkom.6o 

De beslissende stem hebben hierbij de uitgevers, die om die reden liever niet met 

Vlaamse vertalers werken. Bijna alle belangrijke uitgevers van vertaalde literatuur zijn 

in Nederland gevestigd en dat vooral in Randstad. Vlaanderen ligt dus ver van het 

centrum van het literaire vertalen. 

Een ander factor van de discrepantie tussen het aantal vertalingen in Nederland en 

Vlaanderen is dat in Nederland voornamelijk uit het Engels wordt vertaald. 

Nederlanders vertalen vaker uit het Engels dan Vlamingen; en vertalingen uit het Frans 

gebeuren om historische en culturele redenen vaker door Belgische vertalers. In de jaren 

'30 werden in België 61 % Franstalige romans in het Nederlands vertaald; sindsdien 

daalt het aantal heel opmerkelijk wegens de steeds sterker positie van het Engels en het 

Duits als brontalen. (Dirx 1995:90) 

Peter Nijssen heeft echter een optimistischer kijk op de situatie van Vlaamse literaire 

vertalers. Volgens hem is het opmerkelijke gebrek aan Vlaamse vertalers te danken aan 

het feit dat instellingen zoals het Fonds voor de Letteren heel lang in Vlaanderen niet 

bestonden. 'Het ligt voor de hand dat, nu ook in Vlaanderen een Fonds voor de Letteren 

60 Een voorbeeld van is het jaar 1998: in dit jaar werden door 199 vertalers 319 vertalingen voor 
een aanvullend honorarium ingezonden en van die 199 vertalers kwamen er maar 3 uit Vlaanderen. 
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gestalte krijgt, er meer Vlaamse vertalers zullen komen en de concurrentie derhalve zal 

toenemen' (Nijssen 2000:56). 
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Conclusie 

Dit werk, descriptief van aard, heeft een aantal feiten over literair vertalen in 

Nederland en Vlaanderen in de tweede helft van de 20ste eeuw in schets gebracht. 

Zoals blijkt uit de tekst, hebben Nederlandse en Vlaamse vertaalwetenschappers en 

auteurs van vertaalbeschouwingen een unieke positie ingenomen in de internationale 

vertaalwetenschappelijke context; namen zoals J ames S Holmes, André Lefevere of 

Theo Hermans zijn wereldbekend en hun bijdrage tot de vertaaldiscussie, die vanaf de 

jaren 50 heel intensief wordt gevoerd en die tot het ontstaan van een nieuwe wetenschap 

heeft geleid, is onaanvechtbaar. 

Ik: heb me hier op één aspect van deze jonge discipline geconcentreerd, namelijk het 

literaire vertalen. Het Nederlandse taalgebied telt niet alleen uitstekende schrijvers, 

vertalers en vertaalsters van literatuur die vertaalbeschouwingen schrijven, maar ook 

voorname vertaaltheoretici die hun aandacht aan het literaire aspect ervan besteden in 

hun onderzoek. 

Het eerste deel van de tekst is gewijd aan een samenvatting van de geschiedenis van het 

denken over literair vertalen in de Lage landen tot halverwege de 20ste eeuw. 

Verder wordt de situatie van het schrijven en denken over literair vertalen in de loop 

van de tweede helft van de 20ste eeuw in kaart gebracht. Ten eerste wordt de 

academische kijk op het fenomeen literair vertalen beschreven; hierbij wordt aandacht 

besteed aan personages die een belangrijke rol in het vertaalonderzoek hebben gespeeld 

en hun bijdrage aan literaire vertaalonderzoek, aan de ontwikkeling van Nederlandse en 

Vlaamse literaire vertaalonderzoek binnen de internationale context, aan instituties waar 

literair vertalen onderzocht en gedoceerd wordt (hier heb ik volledigheidshalve de 

situatie tot vandaag beschreven) en aan de didactiek van het literair vertalen. Ook wordt 

hier een overzicht gemaakt van vertaalprijzen, vertaalgenootschappen, organisaties en 

tijdschriften die zich op het literaire vertalen richten. 

De niet-academische aanpak van het fenomeen literair vertalen wordt hier ook 

geschetst; de positie van de literaire vertaler en de situatie op de markt is een veel 

voorkomend thema van vertaalbeschouwingen, vooral als het om literair vertalen gaat. 

Ook staat een aantal vertaaltheoretici en vertalers versteld over de ondergeschikte 

positie van Vlaamse vertalers en vertalingen. 
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De lezer van dit werk kan een inzicht krijgen in allerlei aspecten van literair vertalen in 

het Nederlandse taalgebied in de tweede helft van de vorige eeuw. Dit overzicht kan 

een bijdrage leveren aan een betere bekendheid van de Nederlandse en Vlaamse 

vertaaldiscours, wat van waarde kan zijn voor landen zoals de Tsjechische en 

Slowaakse Republiek, die vanwege het politieke regime voor een vrij lange tijd het 

contact hebben verloren met het westerse vertaalonderzoek. Dit contact is er immers 

altijd geweest; laten we denken aan de parallellen tussen de werken van Popovic, Levy 

en Holmes en de vruchtbare samenwerking van deze baanbrekers in de 

vertaal wetenschap. 

Hopelijk kan het contact tussen vertaalwetenschappers van deze landen weer worden 

hernieuwd en tot een verdere ontwikkeling van deze discipline leiden. 
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Cees Koster (1958) Beleidsmedewerker bij het Platform Vertalen & 
Vertaalwetenschap, docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels aan de Universiteit 
Utrecht en redacteur van Filter. Vertaalwetenschapper, zijn onderzoek richt zich vooral 
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Abstrakt 

Nizozemská jazyková oblast byla a je bohatym zdrojem textu a uvah 0 literárnim 

prekladu, akademicky vyzkum prekladu v Nizozerni a Flandrech si ziskal svetovou 

proslulost. Od poloviny dvacátého stoleti do jeho konce prodelalo studium literárniho 

prekladu vyrazny vyvoj, bylo napsáno velké mnozstvi studii a clánku, probehla rada 

prekladatelskych konferenci, bylo zalozeny (i zruseny) rUzné prekladatelské instituce, 

organizace a casopisy a nove vzniklé ceny za literárni preklad pozivaji nemensf váznosti 

neZ jejich literárni protejsky. Debata, která se na tomto poli rozpoutala v uplynulych 

padesáti letech, nemá v historii obdobu a zdá se, ze nemá tendenci utichnout. 

Tato deskriptivnf práce mapuje stav a vyvoj myslenf 0 literárnim prekladu v Nizozemi 

a Flandrech ve druhé polovine dvacátého stoleti. Pozornost je zamerena hned na nekolik 

aspektu literárniho prekladu: 

Po uvodnf kapitole, která ve zkratce seznamuje etenáre 0 historii myslenf 0 literárnim 

pfekladu do poloviny dvacátého stoletf na uzemi dnesniho Nizozemf a Flander, je na 

základe svetového kontextu popsán tarnnf akademicky vyzkum literárniho pfekladu a s 

nim spojené osobnosti a jejich teorie a dna. J ames S Holmes, American pusobici 

v Amsterdamu byl jednim z tech, kdo udali smer nove vzniklé vedecké discipline -

translatologii. Holmese dokonce fada pramenu uvádf jako jejiho zakladatele. Spolecne 

s André Lefeverem, José Lambertem ajinymi nizozemskymi a vlámskymi vedci 

prosazoval deskriptivnf pfistup k vyzkumu pfekladu. Jejich spolupráce s vyznamnymi 

svetovymi translatology vyUstila v fadu konferenci a následnych publikaci, které 

figuruji na seznamu nejzásadnejsfch translatologickych textu. Jako pffklad muzeme 

uvést Hermansuv svazek The Manipulation of Literature, ktery dal název jednomu 

translatologickému smeru. 

Vyznarnnou roli ve vyvoji translatologie sehrávaji instituce, kde se pfeklad studuje a 

vyucuje. Proto je cást této práce venována pfehledu techto pracovist. Asi 

nejvyznarnnejsf pro studium literárniho pfekladu byl jiz neexistujici Amsterdamsky 

pfekladatelsky institut. 

Nizozemsti a vlámstf literárni pfekladatelé nacházejf od padesátych let zázemi a 

podporu ve forme ruznych pfekladatelskych organizaci, fondu a spolku, které hájf jejich 
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zájmy a zprostfedkovávajî vyznamnou financnî podporu. Jejich seznam a strucny popis 

aktivit na poli literárnîho pfekladu je tématem dalSî cásti práce, která se venuje i 

didaktice literárnîho pfekladu. 

Vyznamnou motivacî pro literárnî pfekladatele jsou pfekladatelská ocenenî, jako 

napfîklad prestiznî Cena Martinuse Nijhoffa udîlená jiz od roku 1955. DalSî platformou 

pro diskuzi 0 literárnim pfekladu jsou nepochybne casopisy. Dnes nejvyznamnejsî 

pfekladatelsky casopis Filter vycházi od roku 1994. 

Zajîmavym námetem pro studium mysleni 0 literárnim pfekladu jsou i názorové rozdîly 

mezi translatology - vedci a neakademickymi autory sekundárnich textu 0 literárnim 

pfekladu. Tato skupina autorU (tvofená pfedevsim pfekladateli samotnymi) casto 

kritizuje snahu translatologu popsat a vedecky zkoumat literárni pfeklad. 

Pozice literárnîho pfekladatele je z velké cásti ovlivnována kniznim trhem a vydavateli, 

ktefi mu casto urcuji veskeré podminky a tim vyznamne ovlivnuji situaci na poli 

literárnîho pfekladu. To se projevuje napfiklad v nepfehlédnutelném rozdîlu poeru 

nizozemskych a vlámskych literárnich pfekladatelu. 
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Summary 

The Dutch speaking area has always been a rich source of texts about literary 

translation and the academic translation research in the Netherlands and in Flanders is 

world-famous. Since the half of the 20th century, the study of literary translation 

underwent a crucial development. 

This descriptive work depicts the state and the development of thinking about literary 

translation in the Netherlands and in Flanders in the second half of the 20th century. 

Attention is paid to various aspects of literary translation: 

Academic research of literary translation, translation scholars, their theories and works; 

institutions where literary translation is/was studied and taught and the didactics of 

literary translation; an overview of translation organizations, associations, prizes and 

funds supporting literary translation and translators; different attitudes of academic 

translation schol ars and non-academic writers of essays about literary translation; the 

situation of literary translators on the Dutch and Flemish market. 
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