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Het tekstboek Denken over vertalen geniet van bij het eerste verschijnen in 2004 

de verdiende status van uniek referentiewerk voor al wie in Nederlandse 

vertaling kennis wil maken met een gevarieerd en representatief aanbod aan 

historisch, methodologisch en kritisch reflectiemateriaal over de aard en het 

proces van het vertalen, alsook over de rol die vertalingen spelen in de contacten 

tussen diverse culturen. In het “Woord vooraf” van de eerste uitgave, vatten de 

samenstellers de bedoeling van het tekstboek samen als een poging om de lezer 

een kijk te bieden “op de verschillende manieren waarop er over vertalen 

gedacht werd en wordt.” Opvallend daarbij was dat zij insisteerden op het 

gebruik van de termen “vertalen” en “denken”: het even hardnekkige als  

oeverloze debat over de zin en onzin van de “vertaalwetenschap” strictu sensu 

werd daarmee uit de weg gegaan. De scharniermomenten in die 

vertaalwetenschap kwamen in het tekstboek voorzeker (weliswaar selectief) aan 

bod, maar een belangrijke verdienste van het tekstboek lag daarnaast ook in de 

evenredige aandacht die de samenstellers besteedden aan een keure van 

historische “onwetenschappelijke” vertaalpoetica’s, waarin “het denken” over 

vertalen op diepgaande en vaak grensverleggende wijze aan bod kwam. Het 

geheel werd tot slot ook nog aangevuld met een selectie van bijdragen die zich 

situeerden binnen enkele subdomeinen van de toegepaste vertaalwetenschap, 

zoals de vertaalkritiek en de vertaaldidactiek. 

 

Een tweede bijzondere verdienste van het tekstboek vloeide voort uit de 

betrachting van de samenstellers om zich bij de selectie van het materiaal te 

laten leiden door een lovenswaardige en mooi gedoseerde mix van didactische 

bekommernis enerzijds en een verfrissende eigenzinnigheid anderzijds. Die 
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eigenzinnigheid uitte zich ondermeer in de foregrounding van enkele 

belangrijke, maar didactisch moeilijke teksten, zoals Friedrich Schleiermachers 

essay “Over de verschillende methoden van het vertalen” (1813) en Walter 

Benjamins “Opgave van de vertaler” uit 1923, en in een opmerkelijke 

afwezigheid van de moderne Franse vertaalwetenschap. Het denken over 

vertalen in de negentiende en twintigste eeuw werd in dit tekstboek inderdaad 

uitsluitend geïllustreerd aan de hand van oorspronkelijk Angelsaksische, Duitse 

en Nederlandstalige teksten, waardoor bij de lezer de spijtige indruk ontstond 

dat er in Frankrijk na Houdar de la Motte (�1731) niet meer op een 

oorspronkelijke of wetenschappelijke wijze over vertalen werd nagedacht. Die 

opmerkelijke lacune ten spijt, stond het in de sterren geschreven dat een tweede 

uitgave van dit succesvolle tekstboek niet al te lang op zich zou laten wachten. 

Het was dus nieuwsgierig uitkijken naar welke veranderingen de samenstellers 

zouden aanbrengen.  

 

Die tweede editie ligt thans (zes jaar na de eerste) in de winkel en verschilt 

inhoudelijk niet wezenlijk van de eerste: de aanpassingen die zijn doorgevoerd, 

tonen zich vooral in de uitbreiding en actualisering van het repertoire. Het eerste 

luik van de nieuwe editie, gewijd aan “Geschiedenis en Beschrijving”, is vrijwel 

ongewijzigd uit de eerste editie overgenomen. De vertaalgeschiedenis vangt nog 

steeds aan bij Hiëronymus’ brief aan Pammachius, “De optimo genere 

interpretandi”, een commentaar bij zijn Latijnse vertaling van de Septuagint 

(390-405), waarvan de slotconclusie over het mysterie van “de volgorde der 

woorden” in de Schrift zo mooi accordeert met de door de samenstellers 

gekoesterde en terecht opgewaardeerde tekst van Walter Benjamin. Daartussen 

passeren een kleurrijke schare van andere figuren de revue, zij het dat er toch 

onmiddellijk ook enkele lacunes zichtbaar worden. Zo vergt het toch wel een 

merkwaardige historische hinkstapsprong om van Hiëronymus (4
de
 eeuw n. 

Chr.) meteen bij Maarten Luthers “Zendbrief over het vertalen”(1530) te 
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belanden. De Duitse Augustijner monnik wordt op zijn beurt gevolgd door een 

van de meest flamboyante vertegenwoordigers van de Franse doctrine van de 

belles infidèles, Antoine Houdar de La Motte. Diens schaamteloze maar zeer 

eigentijds aandoende  apologie voor adapterend vertalen wordt vervolgens 

getoetst aan Pierre Daniel Huets betoog voor een meer tekstgebonden, letterlijke 

vertaling uit dezelfde tijd – zelfs in het absolutistische Frankrijk van de 

zeventiende eeuw bestond er geen monolithische opvatting over vertalen. Ten 

slotte verschijnen Goethe en Schleiermacher als woordvoerders van het Duitse 

romantische denken over vertalen ten tonele:  met hun markante pleidooi voor 

het exotiserende vertalen plaveien zij de weg voor het eerder vermelde essay van 

Walter Benjamin, een even radicale als mysterieuze tekst, die het luik 

vertaalgeschiedenis feitelijk afsluit.  

 

Wel wordt in een soort coda nog een waardevolle kijk geboden op de 

Nederlandse vertaalgeschiedenis. Daartoe zorgen Cees Kosters inmiddels 

klassiek geworden essay over de negentiendeeuwse “Hollandsche vertaalmolen” 

en Dirk Delabastita’s essay over Nederlandstalige Shakespearevertalingen als 

“graadmeter” van de vertaalopvattingen in de Lage Landen door de eeuwen 

heen. Het artikel van Ton Naaijkens, mederedacteur van het tekstboek, over de 

vertaalopvattingen van de Nederlandse classici in de eerste helft van twintigste 

eeuw (dat eveneens verscheen in De slag om Shelley bij dezelfde uitgever) werd 

vervangen door een overzichtsartikel van Theo Hermans, dat oorspronkelijk in 

het Engels verscheen in de Routledge Encyclopedia of Translation en waarin de 

Nederlandse vertaalgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan met de 

beknoptheid die men van een encyclopediebijdrage kan verwachten. Ook 

Borges’ bijdrage over de Engelse vertalers van Duizend-en-één-nacht werd 

behouden, hoewel zij op het eerste gezicht toch moeilijk te plaatsen is binnen het 

geheel van de reader). 
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Luik II van het tekstboek, gewijd aan “Kritiek & Methodiek”, borduurt eveneens 

verder op de editie van 2004, maar wordt wel aanzienlijk uitgebreid. Zo krijgt 

het eerder opgenomen overzichtartikel van Diederik Grit over het vertalen van 

‘realia’ of culturele verwijzingen een welkome aanvulling met het essay van 

Javier Franco Aixéla (“Cultuurspecifieke elementen in vertalingen”). Andrew 

Chestermans in vertaaldidactische kringen gevierde stukje over 

vertaalverschuivingen krijgt een tegenhanger in de vorm van Antoine Bermans 

“Dertien vervormingen”, vertaald uit diens La traduction et la lettre ou 

l’auberge du lointain (1985). Even welkom is de toevoeging van een aantal 

bijdragen die de nieuwere turns in de vertaalwetenschap belichten. De 

feministische turn komt aan bod in Louise von Flotows “Gender en 

vertaalpraktijk”, een verkorte versie van een hoofdstuk uit haar in 1997 

verschenen Translation and Gender: Translating in the ‘Era of Feminism’. De 

ethische turn sluit het deel af met een al bij al wat oppervlakkig artikel van 

Lawrence Venuti “Vijf regels voor het lezen van een vertaling”, dat allicht werd 

opgenomen vanwege zijn didactische bruikbaarheid.  

 

Het derde en laatste luik van het tekstboek, “Reflectie & Theorie”, is geen 

uitzondering op de regel. Ook hier wijkt de tweede editie niet zo danig veel af 

van de eerste, maar niettemin wordt toch een nieuwe invalshoek geïntroduceerd. 

Was de eerste editie immers vooral tekst- en interpretatiegericht, de tweede 

bevat ook enkele bijdragen waarin, in de woorden van de samenstellers, “in 

toenemende mate nagedacht wordt over politieke, ideologische en sociale 

consequenties van de wereldwijde vertaalcultuur.” Dat uit zich in Michaela 

Wolfs bijdrage over de vertaalsociologie en die van Maria Tymoczko over niet-

westerse ideeën in de vertaaltheorie. Zo krijgen ook de recentere turns, m.n. 

vertaalstudies die aanleunen bij nieuwere ontwikkelingen binnen de literaire 

receptiestudie en bij postcolonial studies anderzijds hun plaats in het geheel. Het 

tekstboek sluit af met een uitgebreide en zeer bruikbare bibliografie. 
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De indruk die beklijft is dat de tweede editie zeer zeker gestoffeerder is dan de 

eerste en aan verscheidenheid heeft gewonnen, maar dat er niettemin even 

merkwaardige als misschien onvermijdelijke  lacunes blijven bestaan. Zo valt 

het bijvoorbeeld op dat in het historisch-desciptieve luik toch wordt 

voorbijgegaan aan een aantal oude hellenistische teksten die vanuit didactisch 

oogpunt makkelijke en interessante invalshoeken bieden, zoals de joods-

alexandrijnse geschriften van Aristeas en Philo Judaeus over de Griekse 

vertaling van de Septuagint, teksten die op haast karikaturale wijze het verschil 

aantonen tussen een visie enerzijds die de vertaalarbeid ziet geregulariseerd door 

de onzichtbare hand van God (m.a.w. de visie die ervan uitgaat dat vertalen in se 

onmogelijk is) en een visie die ervan uitgaat dat vertalingen het product zijn van 

puur menselijke negotiatie. Belangrijker is de blijvende afwezigheid in het 

tekstboek van Cicero’s sleutelpassage uit De optimo genere oratorum, waar 

zowel het belang van vertalingen in het proces van cultuuroverdracht als de 

politieke en culturele inbedding van vertalingen in het maatschappelijke weefsel 

op exemplarische wijze aan bod komen. Ook Dante Alighieri’s  neoplatoonse 

“denken over vertalen” in zijn Convivio, bron van zoveel “vertalersverdriet”, 

verdient een plaats in zo’n overzicht.  

 

Anderzijds kan men zich uiteraard de vraag stellen of het tekstboek zou gebaat 

zijn bij een encyclopedisch streven naar volledigheid. Het antwoord daarop lijkt 

mij negatief: een groter repertoire aan teksten zoals men die vindt in 

buitenlandse (veelal Angelsaksische) readers is hier te lande immers 

commercieel niet haalbaar. Wie voor volledigheid kiest, zal dit tekstboek 

moeten gebruiken in combinatie met een van de vele respectabele buitenlandse 

readers zoals Douglas Robinsons Western Translation History (St Jerome 

1997), Lawrence Venuti’s Translation Studies Reader (Routledge 2000) of het 

minder bekende, maar interessante tekstboek Translation: Theory and Practice 
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van Daniel Weissbort en Astradur Eysteinsson (Oxford U.P. 2006). Het komt 

me dan ook voor dat men Denken over vertalen op zijn bijzondere waarde moet 

inschatten: als een tekstboek, didactisch samengesteld door enkele 

toonaangevende figuren van de Nederlandse en Vlaamse vertaalwetenschap, dat 

nog vele jaren zal dienen als een onontbeerlijk instrument voor toekomstige 

generaties van studenten, vertaaldocenten en iedereen die in het Nederlands 

kennis wil maken met de vele aspecten van de problematiek van het vertalen.  

 

Het tekstboek is tot slot aantrekkelijk en stijlvol uitgegeven door uitgeverij 

Vantilt, zij het dat de bladspiegel soms wat overvol oogt. De uitbreiding van het 

repertoire heeft helaas een hogere aankoopprijs tot gevolg. 

 

Walter Verschueren 

 

 

 


