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lecdve principles: studies ofgenre that cross cultural, temporal or linguisticboundaries, for instance, or small slices of history explored as fully as possible across
disciplines. The fact that dictionary and encyclopaedia entries are getting more sophisticated, andthat on-line resourcesare relatively easyto bringup to date, means
thatwriters ofwhat usedto becalled literary histories mayfeellessconstrained bythe
needto offerreferencematerial(orto establishcanons),andableto experimentmore
freely with different structures and models. It will be exciting ifthe 'death ofthe author leaves room for a new sort of life.
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Vertalingen in soorten en maten
Vincent Hunink

Summary:Translationsareincreasinglyimportanttoolsin theteachingofclassics.Butwhatarethe
basiccriteriafortranslations?Inthisarticleitisarguedthatthesecriteriadependonthetypeandaim
ofa translationandthespecificcontextinwhichit isused.A translationbypupilsmadeintheclassroomhastomeetdifferentstandardsthananofFicialbookpublicationwithliteraryaspirations.This
fairlyobviouspointisoftenoverlooked,whichleadsto needlessdiscussionandfalseexpectations. A
literarytranslationhasto benotmerelyreliableandaccurate,butwill alsohaveto conformto theliterary norms and conventions of the culture in which it is intended to function. Since these tend to

change, translations too will be involved in a constant process ofrenewal.

Bij het onderwijs en onderzoek van de klassieke talen is het gebruik van vertalingen
eennormale zaakaanhetwarden. Werdvroeger nogal eenshooghartig neergezien op

deinzetvanvertaaldeteksten, omdatdie 'onderdedenvoorhetorigineel'ofomdat
men die verheven originelen zelfs onvertaalbaar' achtte, tegenwoordig denkt men
daarveelal anders over.

Eenvoordehandliggende redenhiervoor isdaterdelaatstejarenveelgoedevertalingen beschikbaar zijn gekomen. Wie in Nederland ofVlaanderen een grote boekhandel binnenstapt of de tijdschriften een beetje bijhoudt, kan het nauwelijks
ontgaan:ergaatgeenmaandvoorbijoferkomtinhetNederlandstaliggebiedweleen
nieuwevertaling aitvan een antiek geschrift. Inmiddels zijn erzoveel 'grote' auteurs
verraald dat ook dewat minder bekenden aanbod komen. Ik denk bijvoorbeeld aan

i. Vergelijkbv.W.J.Verdenius[et.al.], IsdeGriekselitteratuurverttialbaar?,Zwolle1958.Indemeeste bijdragen in deze bundel warden vertalingen op hooghartige toon veroordeeld en afgewezen.

AlleendebijdragevanJ.C. Kamerbeekbevateenwezenlijkmeergenuanceerdebeschouwing.
2. Voor bibliografische informatie over Nederlandse venalingen is het standaardwerk: Patrick De
Rynck enAndries Welkenhuysen, De oudheidin het Nederlands, repertorium en bibliografische
gids, (Ambo) Baarn 1992; met supplement 1997, (Ambo) Amsterdam 1997.
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de integrale vertalingen van Apollonios van Rhodes, Sextus Empiricus ofPlinius de
Jongere. Debekende Baskerville-serie vanAthenaeum - Polak& VanGennep issinds
begin 1999 zelfs uitgebreid met enkele Middeleeuwse titels.
Op verschillende plaatsen warden grote vertaalprojecten voorbereid en uitgevoerd. 4 DeHistorische Uitgeverij uit Groningen is begonnen met eenreeksvan maar
liefst 10 delen Aristoteles. Van het eerste deel, de Ethica, raakte de eerste druk binnen

enkele weken al uirverkocht. Het Augusujns Instituut te Eindhoven werkt aan verschillende uitgaven van preken en traktaten vanAugusdnus, dieworden gepubliceerd
doorAmbo, Amsterdam. Enjuristen van de Universiteit Utrecht werken aan eenvolledige vertaling van de Digesten. Ook individuele vertalers leggen zich toe op omvangrijke verraalprojecten, zoals de verzamelde tragedies van Euripides, de werken van
Tacitus en Livius, de Mora. liaiwa Plutarchus... de lijst wordt al haast onafeienbaar.
Vanzelfsprekend zijn niet alle vertalingen van gelijk niveau, maar over het geheel

genomenisdevertaalkwaliteitvanwaterindewinkelsligtgoed.Ditenorme,rijkgeschakeerde aanbod maakt het op zichzelfal verleidelijk om met vertalingen tewerken.

Enkelemaatschappelijkeontwikkelingenmakendiepraktijkookminofmeeronvermijdelijk. HetaantalmensendatorigineleLatijnseenGrieksetekstenin eenredelijk tempo kan bestuderen is nooit groot geweest, en lijkt eerder afdan toe te nemen.

Debeperkingvandestudieduurvooruniversitairestudiesklassieketalenisin ditverbandzeker geen gunstige factor. Niemand leest tijdens zijn studie nog de hele Home-

rus in het Grieks - daar ontbreekt domwegde ruimte voor. Alleen al uit tijdnood
staan steeds vaker stukken vertaling op het studieprogramma. Bij het universitair onderwijs in antieke wijsbegeerte en archeologie is dit al vrij algemeen geworden. Maar
van de nood kan men een deugd maken: juist door tewerken met vertalingen kunnen

grotere stukken tekst behandeldwardenen komen ookliteraire en inhoudelijkeaspectenvan teksteneerderennadrukkelijkeraanbod.
Op de middelbare school wordt het aandeelvan taalvaardigheidstrainingsteeds
Ueiner,tengunstevananderssoortigeverdieping,bijvoorbeelddebestuderingvanantieke cultuur. Bovendien wordt het aantal lesuren voor Ifllassieke Talen steeds verder
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gereduceerdeniserinNederlandeenbelangrijkeveranderinggekomenindeinrichtingvandeprogramma's: leerlingen warden meerdanvoorheen gesdmuleerd tot zelf-

werkzaamheid.Onvermijdelijkkomtditniettengoedeaandetaalvaardigheid:Latijn
ofGriekslerenleentzichnueenmaalnietbijzondergoedvooreigenstudie.Derolvan
vertalingendaarentegenzalalleenmaartoenemen. Om deverhoudingente illustreren:hetNederlandseeindexamenLatijn2001(Caesar)omvatteeenpensumvanminderdan25pagina'sLatijnenruim 50paginasvertaling.
Functie en doelgroep
OntegenzeglijkishetbelangvanvertalingenuithetLarijnenGrieksdustoegenomen.
Hetlijktnutdgomoverdievertaalpraktijkookregelmatignatedenkenenvragente
stellen. Aanwelkeeisenmoet eenvertalingvoldoen? Watisderolvandevertaler, enin
hoeverre magofmoet hij zijnstempel ophetresultaat drukken? Zijn toelichtende no-

tennoodzakelijkofjuisttaboe?Inhoeverremoetdestijlvanhetorigineeldoorklinken
in devertalingenopwelkewijzemagditgebeuren?Iseenvertalingin eenleerboek
vergelijkbaarmeteenliterairevertaling?Zulkevragennaaraardenfuncdevanvertalingenzijnrelevantalswenadenkenoverdeinzetervanin onderwijsenonderzoek.
In dezebijdrage kanik natuurlijk nietal ditsoortvragenvoor eensenaltijd beant-

woorden.Hetonderstaandeisooknietbedoeldalseenvertaalwetenschappelijkeverhandeling. Veeleer is het een aanzet tot discussie, gevoed vanuit de praktijk. Als
gebruiker enmakervanvertalingen stuit iktelkensweeropvragenzoalsdebovengenoemde.Eenuniverseelrecepthebikdaarbijniet.Wanneerikstudenteneenwerkvertalinglever ofhun bijdragen corrigeer, gaikop eenanderemanier om met hetmiddel

vertalen enhanteerikanderenormendanwanneerikeenvertalingmetliteraireaspiraties publiceer.

VoorhetgemakendehelderheidrichtikmehierverderopvertalingenaithetLatijn, meerin herbijzonderopvertalingenvanLatijnsprozaait deoudheid.Daarmee

ishettaal-encultuurgebiedbehoorlijkingeperkt.Maarook'klassiekLatijnsproza is
nogtamelijkruim:hetomvatprozauiteeneeuwofvijf, metauteursdieuiteenlopen
vanliteratorenalsTacitustotdetechnischeagrimensores.Eenverdereinperkingisdus
eigenlijknognodig. Nietalleswatgeldtvoorvakwetenschappelijkprozageldt ook
voor dehoogsteliterairegenres.
Maarvoor dit ogenblik volstaat de omschrijving. Want in het spreken over verta3. Einhard, Levenvan Karel de Grote, vertaald en toegelicht door Patrickde Rynck, Amsterdam
1998;PaulusDiaconus,DegeschiedenisvandeLangobarden,vertaaldentoegelichtdoorTedMeijer enFikMeijer,Amsterdam1999; Dezeereisvan deheiligeBrendaan,vertaaldentoegelichtdoor
VincentHunink,Amsterdam1999;GeofiFreyvanMonmouth, Geschiedenisvan de Britsekoningen, vertaald door Mark Nieuwenhuis,Amsterdam 2000.

4. Zie hierover met name de uitgebreide beschrijvingen in het Lampas-themsinummer 'Vertalen':
Lampas^z, 1999, nr 4 (oktober 1999). Hierin komen onder meer het Bijbel-project, hetAiistoteles-project en het Augustinus-project aan de orde.

lingenendeeisendieweeraanmoetenstellen,moetenwebeginnenmettweeessenrielevragen:i) watisdefunaievandevertalinginkwestie?enz)voor welkedoelgroepis
devertaling bestemd? Een algemeen antwoord ligt nogalvoor de hand: 'de functie is

dievanhetoverbrengenvandekern(hetwezenlijke)vandeLatijnsetekstinhetNederlands, en de doelgroep is "de" Nederlandstalige lezer van nu.'
Hetisduidelijk datwemet dezealgemene opmerkingen nietbijsterveelverder komen. Ze roepen zelfs allerlei nieuwe vragen op: wat is de kern ofhet wezenlijke van
eentekst? Ligtdatophetgebiedvande 'inhoud' ofvande vorm' of'stijl'? (Enzijn die
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begrippen als 'inhoud' en vorm' zelfnog wel hanteerbaar?). Wie is 'de lezervan nu?
De professionele classicus ofde scholier? De modale lezer van de NRCof De Volkskrant!Enbovendien:hoebrengtdieidealeverralingdandie'kern overnaardielezer
van nu?

De problemadek dreigt onoverzichtelijk te warden en leidt in discussies tussen
classic! algauwtot spraakverwarring. Tenminste, alsmen altot discussie komt. Want
hetmoetgezegd:debovengenoemde, wezenlijkevragennaarfunctieendoelgroepvan
eenvertalingwardenmeestalhelemaalnietgesteld. De'opendear'diedeantwoorden
infeitevormenblijfthelaasmaaraltevaakgewoondicht.Datkanvervolgensleiden
tot oneigenlijke oordelen over vertalingen. Wiesteeds deallerhoogste literaire eisen
stelt, zalhetin deklas moeilijk krijgen metzijn leerlingen. Enclassic!diegeenbuiten-

staandersop'hunterrein dulden,staangauwUaarmetkridekopeenpopulariserendevertaling, ook al bereikt die een publiek van denduizenden.

heid', ofschoon of'opdat' in voorkomen. 5 Voor niet-ingewijden vrijwel onbegrijpelijkezinnenals ofschoondezezakenzowaren,trokken deconsulsopteneindemetde
vijand slaags te raken zijn nog dagelijks in vele lokalen hoorbaar.

MaarlageeisenstellenaanhetNederlandsisniethetzelfdealsgeeneisenstellen.
Vooralwanneerleerlingen venalingen schriftelijk moeten maken, geldenerbepaalde
minimum-regels. Ikvermoed datdemeeste docenren hetweleenszullen zijn overhet

volgende basispakket eisen:devertaling moet leesbaargeschreven en correct gespeld
zijn, syntactisch toegestane zinnen bevatten en idioom hanteren dat min of meer

hoontotdebeschaafdetaal.Voorleerlingenkanditminimum-pakket uiteraardalerg
hooggegrepenzijn,envoorsommigenzalherzelfsonhaalbaarblijken.
TochzijnLadnistenhetzelfsoverditminimum-pakketniethelemaaleens.Naar
hetschijntwordtopsommigescholeninVlaanderenhetLatijnnogonderwezenvolgenseenvertaalmethodevan woord-voor-woord':elkLatijnswoordkrijgtvandeleraar een vaste betekenis toegemeten (of een vaste set van betekenissen), en ieder

In de klas

Omopeenzinvollemaniertekunnensprekenoververtalingen moetenweeenonderscheidmaken tussen verschillende soortenvertalingen. Eeneerstevorm vanvertalingen
komen zowatalle classicivoortdurend tegen in hun onderwijsprakujk. Gemakshalve

scheerikklaslokaal,collegezaalenbuurthuisruimtemaarovereenkamenspreekvan
vertalingen 'in de klas.

Demondelinge vertaling is nogalrijd demeestgangbarewerkvorm inhettaalonderwijsvanLadjn. Leerlingen enstudenten kunnen daarmeehunkennisvanhetLatijn latenzien,ofminstenshunvorderingeninhetsomszomoeilijkeleerproces.De
docenttoetstdematewaarinzijngehoordeorigineletekstbegrijptdooreenNeder-

afeonderlijkwoordmoetdanpreciesvolgensdatsttamienvertaaldwarden,liefstmet
volledig behoudvandewoordvolgorde enLatijnsezinsbouw. Ikhebeenshettwijfelachdgegenoegen gehadeenaantalproducten vandezemechanische taalbenadering te
lezen. Hetbehoeft, denkik, geenbetoogdathierdemeestelementaire regelsvanaanvaardbaarNederlandsal snel overtreden warden.

Maardemeestedocenten,alsgezegd,zullendegeformuleerdeminimum-eisenwel
herkennen en onderschrijven: een leerling die eraan voldoet krijgt een mooi cijfer.
Leerlingen diespeciaalhunbestdoenop eenwatverzorgdere stijl zullen in heralgemeen ook aangemoedigd en gewaardeerd warden, maar hun niveau wordt toch niet

vaniedereenverwacht.Hetzouookonredelijkzijnomhogestilistischemaatstaven
aante leggenvoor eenvorm vanvenalen diezofunctioneel en brontaalgericht is.

landseversie ervan tevragen enwaarnodigte corrigeren. Hetvertalen ishierduspuur
een middel, een didactische werkvorm, in dienst van het mooie ideaal van Latijn le-

Dienstbaar

ren. Oefenenvangrammaticaregels,bevorderenvantekstinzichtentaaltraining:dat
alles gebeurt via de omweg van hetvertalen.

Het is duidelijkdatdezevertaalvormsterk brontaalgerichtis. Dedoorleerlingen
gegeven Nederlandse versie hoeft niet speciaal mooi ofdoordacht te zijn. Anders geformuleerd: de eisendie hier aanhet Nederlandsgesteldwardenzijn over het alge-

meen laag. Vertalingen hoeven geen schoonheidsprijs te winnen, zolangzemaar de
typerende kenmerken van het origineel goedweergeven. Bovenal geldt dit voor de
syntacdsche structuur; woordvolgorde en sdjlregister van hotorigineel krijgen door-

Datligtalietsandersbijvertalingendieopenigerleiwijzegepubliceerdwarden.Hier
ligt delat alsneleensmkhoger, maarookhierzijn groteverschillen mogelijk.
Om te beginnen is er eensoort vertalingen die ik zouwillen aanduiden als dienstbarevertalingen: verralingen diegeenandere pretentie hebben dan deinhoudvan het

origineelzozuivermogelijkweertegeven,zanderveelaandachtvoorstijl. Herdoelis
duidelijk 'dienstbaar', in diezin dat devertaling het origineel nader toegankelijk en

gaans aannierkelijk minder aandacht.

Ook progressieve docenten kunnen niet ofnauwelijks vermijden dat hetNederlandseresultaatvaneengemiddeldeUas-vertalinguit hetLatijnernogalonmodern
uitziet. Maarlange, lelijke zinnenmet deelwoord-constructies enomslachdge bijzinnenzijnvoorhetleerdoelfuncdoneel: zeverduidelijken hetmoeilijke origineelenzijn
daarmeeindeklasaanvaardbaar.Ditgroepsjargonwordtmeteenzekerespotweleens
aangeduidals 'gymnasiaans', zeker alserooknogeenswoorden als 'deugd, dapper-

$. Het zou aardig zijn eens een lijst aan te leggen van dergelijke termen, die alleen in het vertaalon-

derwijs Grieks enLatijn noggebruikelijk lijken. Buiten deonderwijspraktijk kanzo'nlijst eventueelfunctionerenals'zwartelijst' vantevermijdenwoorden.
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begrijpelijk beoogt te maken. Als standaardvoorbeeld verwijs ik naareengroot aantal
Engelse vertalingen in de bekende Loeb-reeks. De dienstbare vertaling is niet bedoeldomzelfstandigtelezen,maarfungeertalseenhulptekstbijdeLatijnsetekst.De
toon is dan ook neutraal en onopvallend: dewoordvolgorde en zinslengte zijn zoveel

mogelijk parallelmethetorigineel, terwijl ookbeeldenenvreemdewendingenonverkort wardengehandhaafd. Onduidelijke pumenwardenuitgelegd, namenverklaard
engrammaticalebijzonderhedensomsin detailbenoemd.
Debelangrijksre doelgroep hierzijnlezersmeteenmatigekennisvanhetLarijnof
slechtseen'consulteervaardigheid'.Zijzijnuitdeaardderzaaknietgebaatmetliterair
opgesmukte versies: diebemoeilijken alleen maardetoegang naarhetorigineel ofmaken er eenpuzzelvan. Wie snelwil zienhoeeen tekst in het Latijn ernu precies staat

heeftweinigaandegeparfumeerdeFransevertalingenvandeBude-reeks,maarkomt
eerderuit bij eenLoeb-ofTusculum-deel.

Totdezecategoricdienstbarevertalingenzouikookdehulptekstenwillenrekenen
die tegenwoordig nogal eens in leraarshandleidingen van examenboeken staan afgedrukt. Hetgaathierom pretentieloze,'letterlijke' modelvertalingenvanhettelezen
pensum, diezogetrouwmogelijkhetorigineelvolgenendestructuur ervanverduidelijken. Op zichzelfgelezenvoldoen dezevenalingen soms maarnet aandeeisenvan

Deaardvandatorigineelspeelthiereengroterol.Dezakenliggenrelatiefeenvoudigbij wat ik maar aanduid als 'technische teksten. Ik denkhierbij in eerste instantie
aanvakwetenschappelijk prozazoals het handboek over de archkectuur van Vitruvi-

us,deboerenhandleidingenvanCatoofVarro,ofdenatuurwetenschappelijkeonderzoekingenvan Plmius de Oudere.7 In ruimere zinvallen hier eigenlijkalle teksten
onder waarin het vooral te doen is om de inhoud en waarin de stijl dus betrekkelijk

onbelangrijkis.Veelfilosofischprozavalt onderdezedefinitie,zoalsdetekstenvan
Arisroteles. Jezouhierzelfsteksten vanantieke geschiedschrijvers onderkunnen reke-

nen,voorzoverzegezienwardenalshistorischebronnenendocumentenwaarvande
literaire waarde er voor de gebruiker op dat moment niet toe doet.

Een zakelijkevertaling van zulketeksten is doorgaansniet geinteresseerdin de
stijlbloempjes of intertekstuele grappen van een schrijver, voorzover aanwezig. Zijn
beeldenwardenontleed enuitgelegd, moeilijkheden indetekst in noten (oftekeningen) verklaard en vaakvan commenraar en analysesvoorzien. De tekstverzorging is
meestal degelijk en bovenal: precies en wetenschappelijk. Te denken is bijvoorbeeld
aandemodernegeannoteerdeAristoteles-verralingenin hetEngels.
Devertaalstijl in dit soort venalingen isneutraal enonopvallend. Zoveel mogelijk

aanvaardbaar Nederlands, maar voor hun doel zijn ze uitstekend geschikt. Niet voor

wordtgeprobeerddeinhoudweertegeveninhelderNederlandszonderstilistischeeigenaardighedendie zouden kunnen afleiden. Geformuleerd als eisen-pakket: deze

nietskopierenveellerarendezeversiesalshulpmiddelvoorhunleerlingen.Zoudende
vertalingen werkelijk mooi zijn, danwarenzezelfsverwarrend envoor hundoel on-

Alshetgoedis,wordjealslezernietafgeleidenkomenergeenvragenopzoalswatbe-

vertaalvorm vereist eenadequaathedendaagsNederlands dat zonormaal mogelijk is'.

bruikbaar.

tekent dit nu precies?'of'watzouhet origineelzeggen? .
Vertalers diezichbewegen in dit genre moeten eenegohebbendatniet te groot is.
De vertaler moet niet opvallen, of eigenlijk helemaal onzichtbaar zijn. Het is mis-

Vakteksten

plaatstomin eenyertalingvanbijvoorbeeldColumellaallerleistilistischebijzonderhedenaantebrengenofstokpaardjestegaanberijdenaangaande(vermeend) correct
Nederlands.WiepersoonlijkgehechtisaanouderwetsofplechtigNederlandsidioom

Nogeenstapverdergaanwealsvenalingennietlangerrechtstreeksgekoppeldzijnaan
hetLatijnseorigineel. Datishetgevalinvertalingen diezelfstandigwardengepubliceerdenookbedoeldzijn om op zichzelfte lezen.Vanzelfsprekend heeftdezebestem-

minggevolgenvoordeaardvandevertalingendeeisenwaaraanhetNederlandsmoet
voldoen. Inhetalgemeenrusterinditsoonvertalingen eengrotereveranrwoordelijkheldopdeschoudersvandevertaler.Immers,hij moetnunietalleenhetorigineelzo
goedmogelijk overbrengen, maarzijntekstwordtvoordelezerookwerkelijkeenvervanging^fwahet origineel.

7. Vitruvius, Handboekbouwkunde,vertaalddoorTonPeters,Amsterdam1997;Cato, Goedboeren,
verualddoorVincentHunink,Amsterdam1996.VanVarroen PliniusdeOuderezijn geenNe-

derlandse vertalingen beschikbaar, maar een ruime bloemlezing uit het werk van de laatstgenoemde is in voorbereiding.

6. Voor de goede orde teken ik aan dat zeker niet alle Loeb-vertalingen gelijk van aarden niveau
zijn. Maarzekerinvergelijking metEngelsereeksenzoalsPenguinenOxfordClassicsvalt opdat
de Engelse vertalingen in de Loeb-reeks het origineel nadrukkelijker en meer in detail volgen,
niet zeldenten kostevandeleesbaarheidvanhet Engek.

8. Inditbestekkaniknietverderingaanopdespecialevragendiehetvertalenvananriekehistoriografische teksten oproepen. Hiervoor verwijs ik naar: Vincent Hunink, 'Antieke historici in het
Nederlands, in: Tijdschrift voor Geschiedenis lio, 1997, 279-289. Hierin komt onder meer de
vraagaandeorde inhoeverre voetnoten enandere 'externe' toelichtingen gewenstofnodig zijn.
Datleidttot eenpleidooivoorverschillende uitgavenvoorverschillende groepenlezers:eenTacitus-vertaling metveelvoetnoten voor dehistoricus naasteenandereTacitus-vertaling zanderannotatie voor de literaire lezer.
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Dekritiek opvertalingen zoalsdievanDros komt grotendeels voort uit eenvoor-

(schrijver dezes', niettegenstaande', 'bewerkstelligen, zeer deugdzaam') moet deze
voorkeurhier,gezienhetdoel, opzij zettenenstrevennaareentransparant, neutraal,
hedendaags Nederlands ('ik', 'desondanks' of'maar toch', zorgen dat', 'heel goed').

oordeel.Vaakgaatmenerstilzwijgendvanuitdatdedoelgroepvanliterairevertalingenbestaatuitclassicidiealleenmaarwillenweten waterstaat'eniedere'afwijking

Natuurlijk zijn er grensgevallen en schemerzones. Ook een technisch auteur als

zienalsTout'.Datikditalseenvooroordeelbestempel,betekentnietdatprofessionele

Vitruvius poseert op bepaalde momenten graag als een Geleerde Mijnheer, die dan
ook extra mooi wil schrijven. Zulke passages vereisen vanzelfsprekend nadere aandachtvandevertaler. En degenoemdeCatoschrijfrmeestaleennuchterboeren-Latijn, maar probeert af en toe toch ook meer 'literair' te zijn, door bijvoorbeeld te

classic;volgensmij geendoelgroepzijn en geenrechtvan sprekenzoudenhebben.
Integendeelzelfs:ikzoudeprofessioneleclassicialseenapanesubgroepwillenaanmerken.Sommigepublicatiesrichtenzichheelduidelijkopeenpubliekvanvakgenoten, zoals de Vergilius-vertalingenvan Henk Schoonhoven. Dezeverralingen in

strevennaarvariatieindewoordkeus.Zo'nstrevenmoetdanzijnweerslagkrijgenin
devertaling.Maardealgemenenormbij vakvertalingen isduidelijk:dievancorrect,

verzen blijven zodicht mogelijk bij debewoordingen vandebewonderde dichter, wat

maarneutraalNederlandszoalsin eengemiddeldstudieboek.

keus.

Literatuur

al een paar, maar er zijn er nog meer, zoals oud-gymnasiasten, universitaire navorsers
en onderzoekers, mensen uk het boekenvakofkunstenaars. Desondankslijkt herme

haastonvermijdelijkresulteertinstroevehexametersmeteenwatouderwetsewoordErzijndusverschillendesoortengebmikersvanliterairevertalingen.Iknoemdeer
zinvol om te komen tot de omschrijving van een soort 'ideale lezer'. Meestal zal een

Delaatstesoortvertalingen dieikwilnoemen, maggeldenalsdehoogsteenmoeilijkste:dezelfstandigeliterairevertaling.DebeoogdegebruikerishiernietzozeerdeNe-

vertalingzichnamelijkniet exclusiefrichtentot eenbepaaldesub-doelgroep, maar
eenbrederpubliekproberenaantespreken.Debeoogdedoelgroepinbrederezinvan

derlandse lezer die op zoekis naar bepaalde informatie, zoals bij de vakvertaling',

debekendereeksenvertaaldeUassiekenlaatzich,denkik, redelijkgoedomschrijven
als demodalecultureden literairgeinteresseerdelezer.In markedng-termenis erwaar-

maar delezerdienogmeer wil. Dezelezerwil eigenlijk alle aspecten vanhet origineel
uitgedrukt zien, dus ook dievan de literaire vormgeving. Verrassings- envervreemdingseffecten, pathos enironic, meerduidigheid en toespelingen, registerwisselingen,
beelden, variatie, zinsritme: de hele literaire aankleding moet in devertaling tot uitdrukking komen, voor zover diein deoriginele tekst tevinden is. Om dit te bereiken

moet devertaler eenveel grotere inspanning leveren dan enkel het correct weergeven
vandefeitelijke inhoud. Uiteraard stelt dit hogeeisenaanzijn taalgevoel.
Iksprakzo-even van 'delezer', maar datisnatuurlijk eentegrove aanduiding. Eris
nog geen literatuursociologisch onderzoek gedaan naar de gebruikers van klassieke
vertalingen,maarikzouweleenzekereonderverdelingwillenaannemen.Scholieren
enstudenten zijneenvoordehandliggende groepgebruikers, omdat vooral zijmetliteraire teksten uit deoudheidin aanrakingwardengebracht. Ofdezelezersdeliteraire

aspectenvan het origineel ook in de vertaling willenterugvinden is misschien de
vraag; niet allejongeren hebben hiervoor automausch belangstelling. Maar in elk gevalwardenzeminstensgeachthierinteressevoor te ontwikkelen.

Eeninteressante groep lezers vormen dejuist nietklassiek geschoolde jongeren. Ik
denknuaandebeoogdelezersvanbijvoorbeeld Imme Dros'vertalingen van Homerus. Zulkelezersverwachten uiteraardvooralgoedleesbare, spannendeverhalen.Aan
sommige moeilijke literaire ofliterair-historische aspecten hebben ze vermoedelijk
geen boodschap, maar deeisen aanhet Nederlands zijn toch ook hier zeer hoog. De
vertaler moet eenadequaat en pakkend' Nederlands hanteren om hetverhaal aanzijn
publiek te kunnen voorschotelen. Devertaling mag dus niet slap ofsaaizijn ofritmischonhandig,enmaggerustookmarkante,opvallendeelementenbevattendiede
nieuwsgierigheidwekken.

schijnlijknogwelwatmeerte zeggenoverdezelezer:zijn opleidingen levensstandaard zijn waarschijnlijk hoog en zijn werkkring boeiend en veeleisend. Maar
gemakshalvevatikhetportretmaarsamenmetdeaanduidinglezervandeliterairebijlagenin dekwaliteitskranten(Volkskrant, NRC,eninVlaanderenDeStandaarde.n De
Morgen).

Eisen

InhetvoorgaandesprakikalkortoverdeeisendieaanhetNederlandsvanvertalingen
gesteldmogenofmoetenwarden.Dezeeisenverschillennogal,afhankelijkvanhet
typevertaling. Indeklasmoethetvooral correctzijnennetkunnen binnen deregels
van het Nederlands, terwijl de 'technische' vertaling vooral neutraal modern Nederlands moet zijn. Maarwatvragen wevanvertalingen van degrote auteurs van literair
proza uk de oudheid? Op dezelastiger vraagwil ik tenslotte ingaan.

9. Ziebijvoorbeeld:IrenedeJongenAlbertRijksbaron,'ZolagdeheldOdysseus...', enigeopmerkingen bij de Odyssee-venaling van I. Dros', in: Lampas 25, 1992, 198-213.

io. Publius Vergilius Maro, Aeneis boek I en II, in Nededandse hexameters vertaald door Henk
Schoonhoven, Groningen1997.

Vertalingenin soorten en maten

Vincent Hunink

Vanzelfsprekendgeldenvooreenliterairevertalingookdebasis-eisendieaanminderpretenueuzevertalingengesteldworden.Devenaler,diedeschakelistussen'bron
en doel', moet het origineel om te beginnen natuurlijk grondig bestuderen en tot in
de puntjesverstaan. Vertalenveronderstelt eengrotevertrouwdheidmet de bron en

verschilt nogwel vankranten- ofbrievenstijl, maarnietergveel. De'bandbreedte' van
registers waarin devertaler nu opereren moet isveel smaller dan diewaardeLatijnse

de brontaal, en eigenlijk ook altijd respect en affecde daarvoor. Recht doen aan het

maar een Nederlands woord ait de 190 eeuw bevatten omdat Cicero een in zijn tijd

origineel is een absolute eerste cis dieje aan een vertaler mag stellen. Maar zijn aan-

twee eeuwen oudwoord gebruikte. Hij kon dat kennelijk zomaardoen, maarnu kan
dit niet: hooguit aanvaarden we een licht oudenvets woord. Devele archaismen van
Apuleius ofSallusrius kanik alsvertaler hooguit weergeven met afen toe eenwelgekozen belegenwoord. Meer staatherNederlands gewoon niet toe, wil hetleesbaaren

dacht moet niet uitsluitend uitgaan naar de brontaal maar ook naar de doeltaal. Een

goedevertaler houdtvooral ookrekeningmet deeisenvanzijn doeltaal. Hij iszichbewust van de mogelijkheden en beperkingen van die taal, en van de doelgroep waarvoor hij schrijft. Over correcte spelling, exacte verwijzingen en dergelijke basis-eisen
spreek ik verder maar niet.

In het geval van vertaald literair Latijns proza gericht op de boven omschreven
doelgroep (de modale kwaliteitskrantenlezer') zou ik willen stellen dat het Nederlands zich moet kunnen meten met dat van andere, literaire boeken die in dezelfde
tijd geproduceerd warden. Er is geen enkel excuus om een Nederlands te hanteren uit

dejaren 50vooreenboekdatnuopdemarktgebrachtwordt. Grofweggeldenvoor
allevertaaldliterairprozasteedsdezelfdeeisen.Geenlezeraanvaardtineenvertaling
uithetChineesofArabischongewoonlangezinnenofeenstijlvaninonbruikgeraaktewoorden.Langetijd is ditbij vertalingenuit deklassiekenhelaaswelnormaalgeweest,vanuiteenmisplaatstsooneerbiedvoorhetorigineel,ennogaltijdverschijnen
vertalingendiedezeopvattingillustreren. In mijn opvattingishetgymnasiaans,het
historischgegroeidegeheimtaaltjevanclassici,absoluuttaboeindevertaalvormwaarover we nu spreken. In de klas mag het, in een literaire vertaling beslist niet.
Om het nog sterker te formuleren: deliteraire vertaler heeft zich te richten naar de

eigentijdseliterairecontextwaarinhetboekzalverschijnen,enhij conformeertzich

auteurs over beschikten.

Datkanniet zanderconsequentiesblijven. EenCicero-vertalingmagnu nietzo-

aanvaardbaar blijven binnen de huidige literaire context.

Maariserdangeenstijlverandering mogelijk? MagergeenNederlands wardengeschreven dat de literaire normen juist oprekt en wil verschuiven? Jawel, graag zelfs,

maar dan niet door eenvoudigevertalers. Vanechteliteratoren magzelfsverwacht
wardendatzedetaalveranderenenverrijken,maareenvertalerdientzichditnietaan
temeten. Hij isineersteinstandeeensoort'bemiddelaar'voorzijntekst:hij moetdie
zogoedmogelijk plaatsen op deliteraire 'markt'. Het isnietzijn taakom deregelsvan
diemarktteveranderen.Hij volgt denorm, maarstelthemniet. GerardReve,Hugo
ClausofHafidBouazza mogendegrenzenvanhetNederlandszoveroprekkenalsze
durven, maardatpasteenvertalervanTacitusofOvidiusniet, hoegraaghij datmisschien ook zou willen doen.

Alleenwiezichbewijstals zelfstandigliterair talent kan zichalsvertaler wellicht
wat meer veroorloven. De romancier en dichter Paul Claes kan lets verder gaan met

hetNederlands daneengewone graecus oflatinist. Demeeste vertalers zijn geenliterairegenieenenkunnenzichdusmaarbeterwatbescheidenopstellen.Vertalenisnederig werk.

danook aandebestaande literaire normen, ofhij daarnu achter staat ofniet. Klassie-

kevertalershoudennogaleensvangedragenzinnenenplechtstatigtaalgebruik.Zo'n
voorkeurisvolkomenlegitiemnatuurlijk, maardanin zelfgeschreventekstenonder

Omnia mutantur

eigennaam.Inliterairevertalingenmoetdituitgebannenwarden,enkelenalleenomdatzulk taalgebruik nu niet meer gangbaar is. Literair Nederlands van nu betekent

Eenbesefvannederigheidpastookalswenagaandateenliterairevertalingniet bij-

bijvoorbeeld:relatiefkortezinnenmetweinigbijzinnen; gewone'woordenensoms
watspreektaalenwaarnodigseksueelexpliciettaalgebruik.Ookde'tekstgrammarica
isbelangrijk.Deoudeennieuweinformatiemoetgoedverdeeldzijnindezinnen(de
oudemeestalvooraan),deaansluidngensoepelenlogisch.Literairevormgevingkrijgt
ookgestalteineenadequatetekstindeling(middelskopjesenalineas)eninterpuncde,

zanderlangmeegaat,netzomintrouwensalseengemiddeldwetenschappelijkamkel.

twee helaas onderschatte en vaak verwaarloosde middelen.

Kortom, devertaalde tekst moet niet in negatieve zinopvallen wanneerdeliteraire

ll. Sallustius, Rome inverval. De samenzwering van Catilina en De oorlog tegen Jugurtha, vertaald

lezervannuhemleest.Alleenomzeergoederedenenmagdevertaling vreemd'zijn,

entoegelichtdoorVincentHuninkeningeleiddoorFikMeijer,Amsterdam1999.Eenintegrale

bijvoorbeeld omdat er in het origineel lets uitzonderlijks plaatsvindt.

Degrenzenzijnhierechtersnelbereikt.WieliterairLatijnuit detijdvanCicero
vergelijktmetliterairNederlandsvannu,constateertsneldatdeRomeinmeermoge-

nieuwe vertaling van Apuleius' Metamorfosen zal verschijnen m de loop van 2002.
12. Hafid Bouazza debuteerde in 1996 met de verhalenbundel De voeten vitn Abdullah. Hierin valt

vooralzijneigenzinnigegebruikvanhetNederlandsop. Ookeenbeginnendauteurkandusde

lijkheden tot variadehad. Nederlands prozaneigt nu eenmaal naarstilistische eenvor-

normenvanhetNederlandster discussiestellen enveranderen,mits zijnwerkaanvaarden gele-

migheiden'gewoonheid. ' Demeestverzorgde Nederlandseliteraire stijl vanvandaag

zen wordl.

Vincent Hunink

DIDACTISCHE
RUBRIEK

Dat is ook geenwonder. DeLatijnse originelen moeten warden ingebracht in deliteraire cultuur in het Nederlands. Maar die cultuur is in voortdurende staat van veran-

dering.Elkekeer,omdezoveeljaar,moetenvertalersdusdevertaaldetekstaanpassen
aande dangeldendeliterairenornien, ensonisgeheelherzien.Dit is uit de aardder
zaakeennooit eindigendproces.
LangerdaneenjaarofnvintiggaateenNederlandsevertalingdaaromzeldenmee,
tenzij zezelfde statusvanliterairwerkbereikt, zoals Het BoerenbedrijfvinIdaGerhardt ofvertalingenvanBoutensofLeopold.Omdezoveeltijdmoetallesovernieuw
gebeuren.Datkanonsnederigstemmeneneengevoelvanmoeheidennutteloosheid
geven.Maargelukkigkunnenweerevengoedtroostuitputten:deoudheidisbepaald
niet 'af. Ookin de 2ie eeuwkunnen modernevertalers en lezers telkens weereen toe-

gangvinden tot de oude teksten.
Dieklassieketeksten levendhouden en onophoudelijkdedialoogermeeblijven
voeren, dat behoort tot dekernopdracht van classici, misschien zelfsvan de humanio-

rain brederezin.Vertalingenzijnvoordit doeleennoodzakelijkengoedmiddel. Ze
horendanookinalleopzichtenthuisopdeuniversiteitenindeklas.Enniettevergeten: in deboekwinkelen demedia,wantvaakbegintcultuuroverdrachtjuist daar.
Faculteit der Letteren, KUN

Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen
v.hunink@let.kun.nl

Klassieke fabels: theorie

en

praktijk1

Gert-Jan van Dijk
Inleiding
Didactiek

Fabelsopeenstudiedagzijnwelbeschouwdgeheelinstijl. Zezijnnamelijkalvelemillennianietuithetonderwijswegtedenken. AleenjaarofvierduizendgeledentrefFen
weopkleitablettenaithetTweestromenlandfabelstemiddenvanspreekwoordenaan,
hoogstwaarschijnlijkbestemdvoordidactischgebruik.3 Eneenvandeprakdscheopdrachtendiedeorganisatricevandezedag,CarolineFisser,heeftvervaardigd,hetbedenkenvaneengeschiktetoepassingbij eengegevenfabel,hadookaleenvasteplaats
in hetonderwijsprogrammavanAeliusTheon, eenleraarin dewelsprekendheidvan
eeneeuwofnegendenvoorvandaag.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat schoolboeken nog altijd een plaatsje inruimen voor defabel. Sterker nog, fabelbundels zijn lang schoolboeken geweest. Babri-

us, deeersteGrieksefabeldichter,werdvrij vroegnazijndood (waarschijnlijkergens

I. Dit artikel is een herziene en uitgebreide versie van een lezing, 23 maart 2001 gehouden op een
studiedag aandeVrije Universiteit Amsterdam op uitnodiging van Caroline Fisser. Albert Rijksbaron ben ik dankbaar voor zijn constructief-kritische opmerkingen. De afkorting VD verwijst
naar mijn aande Katholieke Universiteit Nijmegen verdedigde proefschrift Atvoi, Aoyoi, Mu9oi.
Fables in Archaic, Classical, andHellenistic Greek Literature. With a Study ofthe Theory andTerminology ofthe Genre, Leiden/Koln/NewYork: Brilliggy. RAstaatvoor Rodn'guezAdrados, E, History ofthe Graeco-Latin Fable. Translated by LeslieA. Ray. Revised and Updated by the author and
Gert-Jan van Dijk, I; Introduction and From the Origins to the Hellenistic Age, Leiden/New
York/Koln: Brill 1999; II: The Fable

13. De laatste zelfstandigeuitgave is: Vergilius, Het boerenbedrijf,vertaald en van aantekeningen
voorziendoorIdaGerhardt,Amsterdam1994.DezeGeorgica-vertalingisinmiddelsopgenomen
inhet VerzameldWerkvanIdaGerhardt,waarvanookGerhardt'svenalingenvanLucretius,de
Psalmenenverspreidevertalingen deel uitmaken.

duringthe

Roman

Empire

and in the Middle

Ages,

'Le'i6i enlQos-

ton/Koln: Brill 2000; RA-VD = deelIIIvanditzelfdewerk, getkeld Inventory andDocumentation
ofthe Graeco-Latin Fable, ibidem zooi (weldra te verschijnen).
2. Menziebv. Provenzo, E.F., EducationandtheAesopicTradition, diss.Washington1976.
3. Ziemet nameGordon, E.I., SumerianAnimalProverbsandFables",JournalofCuneiformStutiiesil, 1958,i-2i, 43-7$; Lambert, W. G., Babylonian Wisdom Literature, Oxford: Clarendon Press
1960, i$o sqq.

4. Theon, Progymnasma.ta.3 (GzocVD).

