INTERVIEW A4ET...

voorstel, iets van Cicero. Daarna kwam ik

met ook de mindere en de flauwe gedichten.
Het dreigde de eerste keer te warden dat ik
iets niet uitgegeven kon krijgen, omdat de
uitgeverijen het niet wilden. Uiteindelijk
kwam er toch een uitgever die geinteresseerd
was, zo geinteresseerdzelfs dat we daar een
reeks van poezie van gaan maken, waar ik
zelfvoorstellen voor mag doen.

nogmetwatgekkevoorstellen,zoalshetwerk
van Cato. Vervolgens besloot ik dat ik ook
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productieve vertalers
van (voornamelijk
Latijnse) literaire werken
uit de oudheid en de
middeleeuwen. Vincent is

universitair decentLatijn aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. De afgelopen
twintigjaarverschenenvanzijnhandonder
andere vertalingen van Tacitus, Seneca,
Caesar, Sallustius, Apuleius, Augustinus
en de vroegste Latijnse dichters. Voor
een compleet overzicht van zijn werk, zie
htttrjlv_ertalinve. n.vincenthunink.nil. Hier

zijn ook digitale versies van zijn boeken te
downloadendiemetmeer in omloop zijn.
<D Phoinix:Waarikje vandaagvooralover
wilde spreken zijn je literaire vertalingen.
Kunjemeteneerstevertellenhoeje hiermee
begonnenbent?
0 Vincent: Dat is lang geleden. Aan het
eind van de jaren tachtig kwam ik in
gesprek met een uitgever hier in Nijmegen
entoenkwamhetideeomboekjestemaken
metkleinetekstenuit deoudheid,dusjuist
niet de grote auteurs die er altijd al waren.
Toen heb ik een tekst uitgezocht die ik wel
aardigvond, de Apologievan Apuleius, en
die heb ikvertaaldvoor die reeks. Die reeks

kwam alleen nietvan degrand: dieuitgever
werd toen ziek en wilde het later niet meer

hebben. Ik zat toen met die vertaling en
schreefdaarom Athenaeum - Polak & Van

Gennep aan, dat was destijds de enige
uitgever van klassieke vertalingen. Brutaal
hebben we de halve wereld, dacht ik toen.

Toen ging het eigenlijk verder. Ik vond het
leuk om te doen en kwam met een nieuw

maar eens wat moest maken waarmee ze wat
konden verdienen en heb ik Caesarvertaald.

concurrentie aangaan met

Datis inderdaadeensteadyseller gebleken.

hedendaagse, Nederlandse

Ik deed dit aanvankelijk naast mijn werk
als promovendus, en ik vond het ook
wel een mooie aanvulling op mijn strikt
wetenschappelijkecommentarenenartikelen.

teksten.

voordat ik begin. Ik begin er pas mee als ik
er een groen licht voor krijg. Het komt ook

Ik heb ook weleens een boek uitgegeven
met behulpvan crowdfunding,waardoorer
geen risicos meer waren voor de uitgever.
Daar hebben ongeveer vijftig mensen aan
bijgedragen. Dat werk was de grammatica
van Augustinus, eenhandbookom Latijnte
schrijvenvoorclericiuit devierdeeeuw.Een
hartstikkeleukboek, en ook als er maarvijf
mensen in geinteresseerd zijn, ik wilde het

weleens voor dat ik heel enthousiast ben

maken.

fl> Phoinix: En sindsdienbrengje regelmatig
vertalingen uit. Hoekiesje danwelke teksten
jegaatvertalen?
0 Vincent: Meestal doe ik een voorstel

over een bepaald werk en eraanbegin, en het
pas in de tweede instantie aanbied aan een
uitgever. Eenvoorbeeld hiervan is Frontinus,
met zijn werk over de aquaducten. Ik heb
het van tevoren aangeboden aan uitgevers,
maardiewildenzicher niet aanwagen.Ook
christelijke teksten zijn soms uit te brengen,
zoalshetreisdagboekvanEgeriauit devierde

De derde mogelijkheid is dat iemand op me
afkomt envraagt ofik een bepaalde tekst wil
vertalen. Dit zijn vaak gelegenheidswerken,
zoals een werk uit de zestiende eeuw over

eenvroegeuniversiteitin Nijmegenvoorhet
jubileum van de filosofische faculteit hier.
Zoietsvind ik al gauwleuk om te doen.

eeuw. Dat wilde ook niemand van tevoren

<P Phoinix: lets anders,

hebben. Dan ga ik er maar mee leuren, zoals
datheet, enhetlukt eigenlijk vrijwel altijd om
het toch uit te brengen. Het scheelt natuurlijk
dat ik al vrij veel gedaan heb, waardoor ik
weleens het voordeel van de twijfel krijg.
Anders ging het met mijn vertaling van
Martialis' eerste boek. Dat is heel lang
blijven liggen, omdat niemand zich eraan
wilde wagen om een heel boek Martialis uit
te brengen. Martialis wordt vaakgeplunderd,
als bloemlezing uitgebracht. Ik vond het
juist leuk om een heel boek uit te geven,

technische onderdeel van het vertalen. Wat

over het meer

zijn de grootste moeilijkheden hierbij? Wat
doeje bijvoorbeeldmet woordspelingen?
0 Vincent: Om dit goed te beantwoorden,
moet ik eerst iets algemeens zeggen. Als
vertalerwil ik altijd dat devertaaldetekst in
de nieuwe taal als een huis staat en leesbaar

is. Mijn doel is niet om een klassieke tekst

hedendaagse, in hetNederlands geschreven

teksten.Alswijeenvertalinguitbrengenin
het Nederlands van de jaren '50, met heel

veel opdat'enlangebijzinnen,versperren
wij de toegang tot een auteur. Ik vertaal
ook omdat ik het Nederlands een mooie
taal vind.

Woordgrappen zijn dan een probleem,
enje moet maar net het gelukhebbendat
je iets kunt vinden dat in het Nederiands
past. Je hebt dan de techniek van het
compensatorische vertalen, waarbij je op
een ander moment een andere, passende
woordspeling erin zet. Dat is natuurlijk
niet de beste optie. In de eerste instantie
probeer ik woordgrappen, zover ik ze zie
natuurlijk, zo goed mogelijk weer te geven
met iets dat in het Nederlands werkt. Dat

levert natuurlijk soms applaus op, en soms
afkeuring.
Vaak zijn het juist hele kleine dingen
die lastig zijn bij het vertalen, zoals
verbindingen van zinnen, de plaats van
eenbijwoord,het eerstewoordvaneenzin
of kleine nuances van topic en comment.
Hoe vertaal ]e iets dat goed bekt als je

het leest? Juist in dialogen moet ik goed
opletten, want een dialoog klinkt al snel
heel houterig. Dit geldt ook voor woorden
om de spreker aan te geven. Een zin doet
al snel erg Latijns aan als er iets staat als
dit was', zei hij". De plaats van het "zei
hij moet precies goed zijn, anders lijkt het
heelgekunsteld. Deze dingen kosten mij de
meestetijd, terwijlje hetin deuiteindelijke
vertalingvaakniet ziet.
<P Phoinix: Nu over iets anders. Hoe is

je werk verdeeld tussen aan de ene kant

vertalingenmakenenaandeanderekantje
anderewetenschappelijkewerkals artikelen
schrijven?

naar de letter om te zetten, maar om een

<D Vincent: Ik zie dat niet zo als een

vertaling te maken die zelfstandig te lezen

tweedeling. Het maken van goede
vertalingenistoegepastewetenschappelijke
arbeid. Als ik alle beslissingen en

is en die recht doet aan het Nederlands. Een

vertaling moet de concurrentie aangaan met

overwegingen die ik bij het vertalen maak
zouuitschrijven, zouje hele dikkeboeken
krijgen. Het is in de eerste instantie geen
creatieve, kunstzinnige arbeid. Je moet
wel creativiteit hebben, maar dat geldt
vooriederwetenschappelijkwerk.Detwee
zijnvoormij duseenmet elkaarverweven
geheel.Datwasvroegereencontroversieel
standpunt. Tegenwoordig wordt er op
universiteiten veel belang gehecht aan
valorisatie, het toegankelijk maken van
onderzoeksresultaten,

en dan wordt dit

vertaalwerk alom gewaardeerd. Dat was
voor mij een aangename verrassing, want

ik deedhetvroegerin mijnvrije tijd, maar
nu wordt het openlijk gewaardeerd en
aangemoedigd. Ik mag nu zelfs officieel
een deel van mijn tijd aan dat soort werk
besteden. Dat was vroeger ondenkbaar.
De waardering van vertalingen is sterk
gestegen,ookonderclassici.Erzijnermaar
weinigen die hele werken in het origineel
lezen, en dat weten wij tegenwoordig ook.
Classic! moeten natuurlijk toegang tot
de originele teksten behouden, maar we
moeten niet de illusie voorhouden dat we

dehele Livius in het Latijn lezen. Natuurlijk
benikwelclassicusgewordenomdatikvan
het Latijn houd, maarje kunt niet alles in
het Latijn lezen. Daaromzijn vertalingen,
en de mensen die deze vertalingen
maken, heel belangrijk. Zij warden meer
gewaardeerd dan twintig jaar geleden.
0 Phoinix: De afgelopen jaren is er ook
een bredere trend zichtbaar, dat de oudheid

steeds meer gewaardeerd lijkt te warden.
Steeds meer kinderen gaan naar het
gymnasium en er is grotere belangstelling
voor deze oudheid. Is dit ook terug te zien

in deverkoop vanjouw boeken?
<P Vincent: Dit speelt al iets langer, ik
zou dit vanaf de jaren negentig laten

plaatsvinden. Dat zie je inderdaad aan
een enorme aanwas aan vertalingen in de
jaren negentig, met een piek in het jaar
2000. Daarna is dat een beetje ingezakt.

Ik vind het een heel

dat dat gekocht wordt, paradoxaalgenoeg.

aantal brieven van Plinius aan Tacitus. Hier

spannende djd. Alles

Ze willen eigenlijk niet dat dat een succes
wordt en daarom prijzen ze het zo dat het
de papieren verkoop stimuleert. Ik vind

zit de beroemde Vesuviusbrief bij, maar
ook bijvoorbeeld een brief over stijl. Ook

verandert, we zitten midden
in een revolude.
Ook het aantal leerlingen op gymnasia is al
jaren een stijgende Iip. Dit is ook te zien in
de toneelwereld, waarin bewerkingen van
antieke stukken steeds vaker voorkomen.

Tegelijkertijdisdeboekenmarktdeafgelopen
jaren sterk veranderd door ontwikkelingen
als digitalisering. De uitgeverijen durven
daardoor ook minder uit te geven dan
vroeger.Demarktvoorklassiekevertalingen
is natuurlijk een nichemarkt. Dat is aan de
ene kant een voordeel: je wordt daardoor
niet zo snel teleurgesteld door tegenvallende
verkopen. Bij andere soorten boeken als
sport- en kookboeken zie je een grote
verplaatsing naar het internet. Mensen
die een klassieke vertaling kopen, willen
liever een echt boek dan een e-book of een

pdf. Aan de andere kant levert een geringe
terugloop in omzetmeteen eengrootgevaar
op. Van een vertaling kon je voor de grote
digitaliseringsgolf ongeveer duizend tot
vijftienhonderd exemplaren verkopen, nu
warden dat er 750. Daardoor is het net wel of
net niet rendabel. Toch heb ik er vertrouwen
in dat onze sector relevant en levensvatbaar

blijft, maarhet is moeilijker dantevoren.

2017, over Livius. Verder komen er een

goedkoper uitbrengen, misschien met een

heruitgavevan Sallustius en verschillende
dingen van Augustinus. Ook heb ik de

beperkte houdbaarheid. Er zijn genoeg
creatieve oplossingen denkbaar. Bij de
uitgeverijen is men er heel erg voor beducht
datdeboekenverkoop verder terugloopt, dus
watik nu zegis echtvloeken in dekerk.

oudheid.

0 Dit najaar ga ik me weer zetten aan de
Annalen van Tacitus. De Historien heb ik

alles steeds minder wordt, ik vind het juist
een heel spannende tijd. Alles verandert, we

teksten. De Historien was een enorm werk,

zittenmiddenin eenrevolutie, en datgeldt
zeker voor de boekenwereld. Ik kan me

een situatie voorstellen waarin er een paar
uitgevers blijven in onzebranche die in een

kleineoplagemooieboekenuitbrengen,met
een goed internetportal daaraan gekoppeld
waarbij je voor kleine bedragen boeken kunt
lenen. Dat zou iets kunnen zijn voor de
universiteit, ofde OIKOS[red: delandelijke
onderzoeksschool voor de klassieke talen].
Die zouden het voortouw kunnen nemen

en alles samenbrengen wat niet meer in
druk is. Er is natuurlijk ook ontzettend veel
waar alle auteursrechten van verlopen zijn.
Daarzittennegatievekantenaan,omdatveel
verouderdewerkendaarmeeop het internet
een nieuw leven gaan leiden, terwijl de
nieuwevertalingenachtereenpaywallzitten.

Wij classic! zouden die oude vertalingen

ontwikkelingen in de boekenmarkt hebben,
hoezithetmet digitaleversiesvanje nieuwste
werken? Enhoeziejij dit?

kunnen bekijken en opschonen, zodat het
niet verouderde maar juist bijgewerkte
vertalingen zijn.

(D Vincent: De grote uitgeverijen geven

0 Phoinix:Als laatste vraag dan:waarwerk

tegenwoordig systematisch e-books uit.
Overhetbeleiddaarachterkunjevanmening
verschillen. Zo kost bijvoorbeeld een van
mijn Senecavertalingen als e-book ongeveer
1, 50minderdandegedruktevariant.Datis
natuurlijk geen prijsverschil en dan koop je

je nu aan?

dat ebook eigenlijk uit om te voorkomen

geschiedenisvan Apollonius, de koning
van Tyrus, vertaald, een tekst uit de late

Ik ben niet eenvan de mensendie zegtdat

0 Phoinix: Als we het toch over deze

liever depapierenversie. Deuitgeverij geeft

werk ik mee aan een examenbundel voor

dat een raar beleid. Ik zou eerder het ebook

al welvertaald, net als watvan zijn kortere
maar wel heel mooi om mee bezig te zijn.
Zijn stijl moet kort, boos en heftig zijn,
het moet de grenzen van de taal oprekken,
maartochleesbaarblijven. Hetwerkwoord
weglaten, vooral onbepaalde werkwoorden,
zoals infinitieven ofparticipia, gebruiken,
zelfstandige bijzinnen inlassen, zinnen

die eigenlijk geen zinnen zijn volgens
de klassieke syntaxis: dat gebeurt bij
Tacitus heel veel, en vooral in stukken

die actie beschrijven. Het is alsof hij
schetst met woorden, schildert met Heine

pennenstreken. Er moet niet te veel
werkwoordelijke dynamiek in die zinnen
zitten, maar wel iets anders waardoor

het kort en flitsend is. Ook moet je bij
Tacitus oppassen met aanvullingen, iets
wat vertalers snel doen. Tacitus zegt
bijvoorbeeld de edelenvan de Germanen
warenbondgenotenvandeRomeinen,het
volkwastegendeRomeinengekeerd." Inde
vertalingvulje bijnavanzelfdat "maar" aan
omdat dat veel beter leest, maar dat moet
nou net niet. Tacitus maakt dat contrast

niet, het is debedoelingdatjij alslezer dat

<P Vincent: Op dit moment ben ik bezig

doet. Ik heb er wel zin in om hiermee aan

met een boekje met een aantal brieven van

de slagte gaan.

Plinius. Plinius is eenoude liefde vanme. Zijn
voUedige correspondentie ishelaas eenjaarof
tien geleden in het Nederlands verschenen,
dus die krijg ik nu nooit meer uitgegeven,
maar nu maak ik een bloemlezing met een

0 Wij bedankenVincentHuninkhartelijk
voor zijntijd om onste woordte staan.
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devakantie namelijk niet stilgezeten en heeft
besloten een paar vernieuwingen door te
voeren. Zoalsje waarschijnlijkis opgevallen
is de lay-out van de voorkant veranderd en
heeft de achterkantstrip een andere maker.
Maar ook inhoudelijk zijn een paar dingen
mythe is ingewisseld voor een historische
anekdote. We hopen in de loop van hetjaar
nog een paar anderenieuwe rubrieken in te
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weten!
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nieuwe vakken, en binnenkort een nieuw
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^e eerste Phoinix van het collegejaar:
het is weer tijd voor cliches. Wat ging
de vakantie weer snel voorbij, 'time flies
when youre having fun, maar we hebben
zin in het nieuwe jaar. Nieuwe studenten,

Paul, Sanne,Marije, Rhanna,Seanen Diede

over
in

haar

onderzoek

Munchen.

Verder

vind je ook de jaarlijkse
vakantiefoto-wedstrijd:
het wasergmoeilijk eenwinnaarte kiezen...
alledeelnemersbedanktvoordeinzendingen!
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maandag 16 november naar redactie.
Dhoiiuxfasmail.com!

