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we steeds meer dwarsverbanden ontstaan, en leraren diemet promotiebeurzen eendoc-

Vincent Hunink

toraatproberen te behalen, werken op zeeruiteenlopende vakgebieden. Het grote onderzoeksprogranuna'AnchoringInnovation',eenconsortiumvanNederlandseuniversitau-e mstituten, met eenkeur aan intemationale doctorandi,postdocs en vaste staf,
werkt aan een indrukwekkende reeks projecten op alle deelgebieden van de antieke

wereld om kennis en inzicht te verwerven omtrent veranderingen m taal, literatuur,
wetenschap, filosofie, geschiedenis en archeologie die hun 'ankers' hebben in hetverleden.

IkmagalleenmaarhopendatKleio. Tijdschriftvoor oudetalenenantieke cultuur, nu
vijftigjaarjong, spreekbuis kan zijn van een integrale kijk op de oudheid enhaar door-

leven. Vanuitde studievandemateriele cultuur zijnveel impulsen te verwachten om
dit mogelijk te maken.
Eric M. Moonnann

Voor onze omgang met het talige erfgoed uit de klassieke Oudheid, de Griekse en Romeinse literatuur, is het middel 'vertalen' wezenlijk. In de vijftigjaar die Kleio inmiddels bestrijkt is daarin geen fundamentele verandering gekomen.

e. moormann@let. m. nl

Op scholen is vertalen de standaardmethode om Grieks en Latijn te leren. In het begin
met losse woordjes en korte zinnen, later complexere teksten, en uiteindelijk, als het

Noten

goedis,hetechtewerk: oorspronkelijketekstenvanantiekeauteurs. Opdeuniversiteiten is het beeld enigszinsanders, maar ook in het academischecurriculum van oplei-

DetorenvanPisarechtgezet. OverdetoekomstvandeNederlandsearcheologie,Verkenningen,
10 (Amsterdam: Koninklijke Nederiandse Akademie van Wetenschappen [KNAW], Verkeimingscommissie Archeologie, 2007). Via de website van de KNAW als pdf gratis te downloaden

(https://www.knaw.nVnl/actueel/publicaties/de-toren-van-pisa-rechtgezet).

dingen Klassieke Talen is onverminderd veel plaats ingemimd voor het vertalen. Geen
tentamen of examen van Grieks of Latijn zander minstens een vertaalopgave, en ook
in de praktijk van de collegezaal komt de interactie van docent en studenten doorgaans

op gangnaaraanleidingvan concrete stukjesvertalmg vanuit debrontalen.
ZekerbuitenhetonderwijsbestaanernauwelijkslezersdievoldoendeGrieksofLatijn
beheersen om oorspronkelijke teksten te kunnen lezen. Anders dan bij de Engelse of
Franse literatuur is 'vertaling' dus ook hier onmisbaar. Zander adequate Nederlandse
versies blijven Homems en Vergilius, de Griekse tragedies, Plato en Cicero ontoegan-

kelijk. Omvan'moeilijke' auteurs zoalsThucydidesenTacitusnogte 2wijgen.
Natuurlijk zijn er de afgelopenjaren wel zaken veranderd en verschoven. In het onderwijs op alle niveaus warden steeds vaker ook andere didactische werkwijzen ingezet.
Leerlingen warden uitgedaagd zich in teksten nader te verdiepen via vragen en andere
talige opdrachten, zoals teksten samenvatten en vergelijken. Of ze krijgen, met wat
geluk, creatieve opdrachten om teksten zelfte verwerken. Bijvoorbeeld door ze uit te

beelden, te spelen ofte herformuleren. Interessant is ook de groei van eenbeweging
dieLatijnlerenpropageertdoorLatijnactieftespreken,metalle improviserendatdaar
nu eenmaal bij hoort. Het 'levend Latijn' blijkt niet voorbehouden aan aartsconservatieve kafholieken, maar is ook iets voorjonge mensen. Het leidt zichtbaar tot betere
resultaten bij leerlingen en studenten, zo kan ik intussen bevestigen.
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In deze bijdrage wil ik vooral inzoomen op vertalingen voor het grotere publiek: publicaties van Griekse enRomeinse teksten in Nederiandse versies. In depraktijk hebbenwehetdanvooral over de boekenmarkt. Zijn ookdaarde laatstejaren interessante

zich aan klassieken waagde, liep geleidelijk temg en bij die uitgevers werden de mogelijkheden al snel minder.

verschuivingente zien? En hoe moet het verder?

vanklassieke vertalingen inboekvorm teoverzien. 1 Daarwastoenalleaanleidingvoor,
omdateremdjaren '90vandevorige eeuwsprakewasvan eensoort 'hausse'.Naeen

Dat had deels ook te maken met economische omstandigheden en het sterk neoliberale
klimaat in de maatschappij. Bij veel bedrijven verschoofhet perspectief naar rendement: voortaanwerd elk project beoordeeld op zijn verwachterendement, en het oude
middel van 'interne subsidiering' (mmder goed lopende titels fmancieren door middel
van een enkel groot commercieel succes) kwam een aantal jaren onder druk te staan.
Ik herinner me uit die periode veel negatieve antwoorden als ik voorstellen deed voor
nieuwe vertalingen. Waar ik de jaren ervoor meteen een 'ja, leuk, doe maar' te horen

relatiefklassiek-anneperiode in de decenniaervoor werden de klassieken toen weer

kreeg, klonk nu steedsvaker: 'Nee,helaas,te kleinpubliek, daarmeekunnenwe geen

populair. Erverschenen nieuwe vertalingen van, aanvankelijk, vooral de grote auteurs
(Homems, Griekse tragedies, Ovidius), die veel belangstelling kregen en goed verkochten.Hetklimaatvoordeklassiekenwasnadeschralejaren'70en'80ineensweer
gunstig.

zwarte cijfers schrijven... ' Het waren dejaren dat boekhandels, kranten, uitgevers werden gebundeld tot grote conglomeraten, waarin redacteurs en chefs wemig speehuimte
meer hadden en vooral positieve cijfers moesten kunnen laten zien aan de investeerders
in hun bedrijven.

Inhetkielzog van debekendste auteurs volgden ook andere. Schrijvers die tot dantoe
golden als tweederangs, zoals Xenophon, Marcus Aurelius, Plinius enVita^ivius, werden door vertalers en uitgevers naar voren geschoven als interessante aanvullingen en
verbredingen. Verschillende uitgevers begonnennieuwereeksenvertalingen ofbliezen
bestaande series nieuw leven in. Geregeld verschenen zelfs nieuwe vertalingen van
dezelfde belangrijke teksten naast elkaar, bij verschillende uitgevers en van verschillende vertalers. 2 En erwerd daamaast dmk gestudeerd op mythen en sagen en Griekse

De algemene fmanciele crisis van 2008 maakte de zaak er niet beter op. Wie had kunnen denken dat tienjaar na de hausse en de klassieke boekenweek zo'n gure wind door
vertaalland zou waaien? En dan heb ik nog niet gesproken over andere fenomenen,
zoals de opkomst van e-books en luisterboeken (aanvankelijk een niche, intussen serieuze onderdelen van de boekenmarkt), en van nog veel grotere ontwikkelingen, zoals
opkomst en groei van het internet in het algemeen en mobiele devices (smartphones,
tablets) en social media in het bijzonder (vanaf2007).

De hausse

Rond hetbeginvan hethuidige millennium probeerde ik in twee artikelen hethele veld

enRomeinsegeschiedenis.Het was,kortom, eenklimaatwaarinde klassiekenin Ne-

derlandenBelgiehogeogenscoorden.Hetleekofallesmogelijkwas.
Dehaussevandejaren'90kreegeennatuurlijkhoogtepuntindeNederlandseboekenweek van het specialejaar 2000, een week die in het teken stand van de klassieken.

Nu, bijna vijfitienjaar na de eerste iPhone, is het onmiskenbaar: onze hele publieke en
persoonlijke wereld is ingrijpend veranderd en aan het veranderen, we leven in een tijd
van grote vemieuwingen. Past het klassieke boek in vertaling daar nog bij? En zo ja,
hoe precies?

Juist op dit kantebnoment greep men dankbaarnaarhet ijkpunt van de oudheid (want

vooral die was het toch die klassieken kon leveren). Er verscheen datjaar nog veel
meer dan tevoren: veel uitgevers wilden 'meedoen', zoals dat gaat. Een Jip en Janneke
in hetLatijn (door Hann-Jan van Dam) was in die dagen demeest spraakmakende titel.

Na de boekenweek daalde het stofneer enkwamen er mstigere dagen. In het tempo
van dejaren ervoor kon hetook niet doorgaan met nieuwe verschijningen. Niet alleen
raaktede markt enigszinsverzadigd,ookde geschikteauteurs en tekstenraakteneen
beetje op, zo leekhet.3

Enkele grote vertaalprojecten zijnnoggemime tijd voortgezet. IknoemdeAristotelesvertalingen van de Historische Uitgeverij (Groningen) en de omvangrijke reeks Augustinus-vertalingen (vooral preken) van Uitgeverij Damon (Budel en Eindhoven),
reeksen die feitelijk lopen tot op de huidige dag. Maar het aantal grote uitgevers dat

Rustig doorgaan?
Al we nu rondkijken, valt te constateren dat klassieke vertalingen niet zijn verdwenen.
Dat is alvast een gemststelling. De grote stroom Aristoteles- en Augustinus-boeken is
weliswaar opgedroogd, maar er verschijnt nog van alles. Grote auteurs krijgen om de
zoveel jaar een nieuwe vertaling. Denk aan de nieuwe Thucydides en Herodotus in de
vertaling van Wolther Kassies ofde Homems van Patrick Lateur. Maar de laatstejaren
bleken ook de minder klassieke klassieken weer drukwaardig: Lucianus en Lucanus,
Artemidoms, Boethius, Seneca en Plinius, je ziet ze opnieuw in de winkels. Er lijkt
weer wat meer te kunnen, het keiharde rendementsdenken is voorbij. Uitgevers mogen
weer meer zelfbeslissen hoe ze hun fonds inrichten, en ja, ook in de onzekere tijden
van nu blijft de Oudheid een positieve glans behouden, ook al wordt niet elk klassiek
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eenaardigheidje.(Vooreenvertalingwaaraanikomgerekendeenvoljaarhebgewerkt,
krijg ik alshonorariumbmto zo'n 8.000,endatis danbij eennetteuitgeverij volgens
eenkeurig contractmet mime marges in mijn voordeel). Vanklassiekenvertalenkun

Tegelijkmeldenuitgeversonveranderiijkdatdeverkoopcijfersvanboekengestaagtemglopen.Misschiennietzoveelalsooitgevreesd,maarvandefraaiecijfersaitdejaren

je niet leven, dat is evident.

Het levert een wat diffuus beeld op. Dat van een boekenbranche die zich in nieuwe

Gelukkig is het aanzienvanvertalers en vertalingenwel positiever danvroeger, maar
dat is kennelijk toch niet iets watjonge talenten aanspreekten aanlokt. Zo blijven de
oude rotten dapper doorgaan, waarmeehet voorjongeren weernog moeilijker wordt
zichop devoorgrondte dringen. Eencyclus waarmoeilijk doorheenis te breken.

90 is geen sprake meer. En serieuze vemieuwingen blijven uit.

tijden, metfenomenen als'ontlezing' enenorme concurrentie vandigitale media, voor
grote uitdagingen zietgesteld, maarzichnietwerkelijk raadweet. Endaarbinnen een
nichemarkt van klassieke vertalingen, waarin vertalers en redacteurs de kansen aan-

grijpendiezichaandienen,maartochvooralproberendoortegaanzoalsaltijd.
Ookdeproductiegaatdoor:zoverschijnen in2021nieuwevertalingenvan- iknoem
er een paar- Tacitus' Annalen, Xenophons Cyropedie en zelfs een oud desideratum:

Ovidius'Fasti.Nietsaandehand,zolijkthet.Gewoonmoedigvoorwaartsopdeingeslagenweg.

Tochiserredenvoor enigebezorgdheid- alwiliknietdeonheilsprofeet uithangen.

(Deklassieken zijndeafgelopen eeuwen trouwens alzovaakdoodverklaard, datalte
somberevoorspellingen meteen vragenomrelativering).

Mijn eerste zorg beti-eft de vertalers. Er is namelijk opvallend weinig aanwas van
nieuwejongekrachten.Wantwiepublicerendienieuweklassiekevertalingen?Vooral
enkele al langgevestigde namen: PietSchrijvers enMarietje d'Hane-Scheltema, John
Nagelkerken, PatrickLateur, enja, ookVincentHunink, vertalers met soms eenomvangrijk oeuvre op hun naam. Soms raken ervaren vertalers uit beeld, doordat zehun

vertaalcarriere beeindigen ofdoordat zekomen te overiijden (recent nog Livius-ver-

taalsterHettyvanRooijen-Dijkman). Maarwieneemthunplaatsenm?Waarblijven

deaanstormende jonge talenten? Enwaarzijn eigenlijk detalenten uitdejaren '90en

'00gebleven?(Ikzalgeennamennoemen,maarzewarenerweldegelijk!)Zijndiena

eenoftweeboekenafgehaakt?Enwaaromdanprecies?

Ikmerkzelfinmijncontactenmetstudentenenjongecollega'shoelastighetismensen
warmtekrijgenvoorhetpublicerenvanvertalingen.Hetvertalenzelflijktooksimpelwegtemoeilijkenveeleisend.Classicizijnvanoudsgeneigdomtedenkendatzij'nog
niet zo goed zijn als voorgangers' en om liever 'nog even te wachten' dan hun nek uit

testeken.Ookzieikbijjongereneenschroomalshetgaatomcontactenmetuitgevers
aante gaan.Blijkbaarligt daargevoelsmatig eenhogedrempel.

Daarbij isklassiekvertaalwerk uitersttijdrovend enamperlonend. Degemiddelde vertaalhonoraria zijngezienhetintense werk datklassieken veelal vragen, nietmeer dan

Eentweedezorgbetreftde lezers.Nuproducerenvertalers enuitgeversklassiekeboeken voor een vast, veelal wat ouder publiek, maar komen er eigenlijk ook nieuwe le-

zers?Als (mede)vertalervanAugustinushebik hetkunnenconstateren: in de loop der
jaren zijn de oplagen van de prekenboeken van de kerkvader aanzienlijk klemer gewardendande algemenetemggangvan boekenzou rechtvaardigen.Er kan maar een
conclusiezijn: dedoelgroepervankrimptensterftdeelsuit, zanderdatnieuwegroepen
warden bereikt. Voor Homems en Ovidius ben ik niet zo bang, de grote namen redden

hetaltijd, maarwiewil overtienjaarnoglets inhetNederiandslezenvanCallimachus
ofMartialis?

Lange termijnstrategieen zijn er in de wereld van de vertaalde klassieken eigenlijk
nooit geweest. Dus het is een beetje flauw om er nu ineens om te vragen. Maarmisschienmagik toch even fantaseren.
Watwe nodig hebben zijn nieuwe vertalers. Jonge mensen, die zich laten grijpen door
iets in het Grieks ofLatijn. lets groots en moois, ofjuist iets raars en buitenissigs, iets

watvraagtomomzetting,verwerking,overdrachtnaarlezers.Als devertalersnietvanzelfkomen, moeten we ze lokken. Met geld: studiebeurzen en reisbeurzen, druksubsi-

dies.Enmetsnellemogelijkheden:vertaalwedstrijden,tijdschriftendiewervenomvertalingen te krijgen, talentenjagers bij uitgeverijen. Enja, meer geoormerkt onderzoeksgeld van instituten zoals het Nederlandse NWO. Waarom kan er geen NWO-subsidie
komen voor een prestigieus vertaalproject als 'de complete Cicero'? Wat een impact
zou zoiets kunnen hebben!

Enverder zijn er nieuwelezers nodig. Uitgeverijenzoudendus idealitermeermoeten
doen dan telkens hetzelfde. Ja, een statige nieuwe Ovidius-vertaling als mooi gebonden

boek, heel graag. Maar misschien ook, daamaast, een Ovidius voor kinderen of laaggeletterden. Strips, bewerkmgen, videogames. Luisterboeken. En anderzijds juist ook
een flink geannoteerde Ovidius met alle extra's die de ware liefhebber zich maar kan
wensen. Inclusief een digitate variant (elektronische tekst met direct oproepbare
plaatjes van mythologische taferelen). lets meer diversiteit in het aanbod is gewenst.
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Al geefik toe dat ikzelf als vertaler het liefste werk aan een statig papieren boek met

Maarten De Pourcq

de tekst. De tekst alleen.

Goed, er gaatgeenrevolutie komen op dit vlak, die illusie moeten we niet koesteren.
En misschien blijft het klassieke vertalen wel mstig doorgaan zoals m de afgelopen,
zeg, honderdvijfitigjaar.Deklassiekenvomien in elk geval een stugge, duurzameculturele kracht. Een traditie die zich niet snel opzij laat zetten ofinhalen door de tijd.
Tochzoueenkleinbeetje vemieuwingwelkom zijn.
Vincent Hunmk

v. hunink@let. m. nl
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'When the world feels like it's on fire, how do I study Classics
' HUNINKVincent - DERYNCKPatrick, 'Het laatste woord. Een paar gedachten over de "hausse"',
in: PIETERS Mark e. a., Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten (Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1997), p. 91-94; en HUNINKVincent, TSTade boekenweek',
Streven, 67 (2000), p. 648-651.

2 EenmarkantgevalwashetparallelverschijnenvantweeAeschylus-vertalingenbij eenuitgeverij.
Athenaeum- Polak & Van Gennep brachtin 1995 drie dezelfdetragediesuit in de weergavevan
zowel GerardKoolschijn als Marietje d'Hane-Scheltema.

3 Kortvoor2000haddenuitgeversdeaandachtzelfsdeelsverschovennaardeLatijnseMiddeleeuwen. Zo verschenen bij Athenaeum - Polak & Van Gennep in de bekende Baskerville-reeks vertalingen van onder meer Einhard (Patrick De Rynck, 1999), Geoffrey van Monmoth (Mark Nieuwen-

huis,2000)enPaulusDiaconus(TedMeijer enFikMeijer, 1999), en gafAmboookGregoriusvan
Tours uit (F. J.A. M. Meijer en M.A. Wes, 1994). De Middeleeuwen bleken niet zo'n succes als de
Oudheiden het bleefbij eenbeperkt aantaltitels.

or anything, for that

matter?'1

Met dezeongeremd wanhopige woorden besloot classicaDonnaZuckerberg in oktober
2020 een punt te zetten achter haar online tijdschrift Eidolon (eidolon. pub). Wat nu
moest volgen, wist ze niet. Op vijfjaar tijd hielp ze meer dan vijfhonderd artikelen de
wereld in, met als rode draad: waarom bestuderen we vandaag de klassieken? Waar in
de wereld zien we die oudheid temg? Vanuit welke perspectieven bedrijven we oudheidstudies en wie bereiken we daarmee? Aan het woord kwamen schrijvers vanuit

heel diverse hoeken - veel jonge mensen, veel vrouwen, best activistische stemmen
ook. De ondertitel vanhettijdschrift luidde: 'ClassicswithoutFragility'. Het is eenty-

pischAmerikaansesneer2naarcriticastersdiehetmoeilijkhebbenmeteenal te kritischekijk opcultuurenzekeropdeoudheid.Wiehetnieteensismetdeculturele canon
zoals die er vandaaguitziet, omdat die canonheel watmensen onderwegheeftuitgesloten, wordt weggezetals 'fragiel': iemand die zichwentelt m een slachtofferrol. De
ondertitel positioneert het tijdschrift daarmee in een nadmkkelijk politieke en met
namefeministischehoek:sommigenvindenonzevragengetuigenvan'fragiliteit',maar
het zijn eigenlijk deze defensievereacties op onze kritische vragen die getuigenvan
fragiliteit.

TochisZuckerbergssemi-retorischevraag- 'hoekaniknogklassiekenstaiderenin een
wereld zoals deze?' - ironisch genoeg een en al kwetsbaarheid: wat te doen met de
oudheidwanneerdeAmerikaansepresidentsverkiezingendewereldverdelen;wanneer
het klimaatonder druk staat en eenpandemiehet leven ovemeemt; wanneerde kloof
tussen rijk en arm toeneemt; wanneer vrouwen wereldwijd nog steeds warden vermoord omdatzevrouw zijn? Het zijn gigantischemaatschappelijkeproblemen. Het is

ookeenheftiguitgangspuntomop diemanierde studieendereceptievandeoudheid
tegemoette treden. Wantwatdoenwe de oudheiddaarmeeaan?

