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1. Inleiding: motivatie en doelstelling 

“De verschillen in geaardheid tussen talen kunnen [...] geregeld verhinderen dat de vertaler de 

voetsporen van de auteur van nabij en nauwgezet volgt.”1 

Dit citaat van Pierre Daniel Huet toont al aan dat er problemen kunnen ontstaan bij het vertalen 

van een tekst uit de brontaal naar een doeltaal. Problemen kunnen verschillen in de grammatica 

zijn, maar ook verschillen in de cultuur. Elementen die in de brontaal bestaan, maar niet in de 

doeltaal of elementen die in de doeltaal een heel andere betekenis hebben dan in de brontaal 

en/of die er hele andere associaties oproepen. Deze elementen worden cultuurspecifieke 

elementen, of ook realia genoemd. Het cultuurverschil staat centraal bij de vertaling van dit 

soort elementen in de vertaling. “Language is part of a culture”2 en “differences between 

cultures may cause more severe complications for the translator than do differences in language 

structure.”3 Deze citaten tonen de moeilijkheden die door cultuurspecifieke elementen worden 

opgeroepen. Cultuurverschillen kunnen dus heel aanzienlijke betekenisverschillen veroorzaken. 

Daardoor wordt duidelijk hoe belangrijk cultuur is. Omdat elke taal ingebed is in een culturele 

context, is ook elk literair werk ingebed in een bepaalde cultuur. De vertaler moet daarom niet 

alleen maar de woorden vertalen, maar ook de daarmee samenhangende culturele aspecten 

overbrengen aan de doeltaallezer. De vertegenwoordigers van de zogenaamde Descriptive 

Translation Studies zien een vertaling aan als ingebed in de doelcultuur en benadrukken de 

relevantie van de socioculturele achtergrond voor de vertaling.4 

Daarom is het belangrijk dat “[c]ulture has not to be studied as part of the translation 

phenomenon, since the entire phenomenon is culture-bound: translation has rather to be 

investigated as part of culture.”5 

De volgende scriptie behandelt deze thematiek aan de hand van het voorbeeld van Hugo Claus’ 

Het verdriet van België. Hierbij wordt de Nederlandstalige originele versie vergeleken met de 

Duitse versie Der Kummer von Belgien, de Engelse versie The sorrow of Belgium en de Franse 

versie Le chagrin des Belges. 

Aanleiding voor de keuze voor dit thema was enerzijds een eerder geschreven werkstuk over 

het thema “Cultuurspecifieke elementen in de Harry Potter-boeken” in verband met een 

college en anderzijds het boek Kulturspezifik in der Übersetzung. Untersuchungen am Beispiel 

                                                           
1 Huet, Pierre Daniel. (1661) „De beste manier van vertalen.“ In: Denken over vertalen. Tekstboek 
vertaalwetenschap. Ed. Naaijkens, Tom et al. Nimwegen: Vantilt, 2010, 32. 
2 James, Kate. “Cultural implications for translation.” In: Translation Journal. Vol. 6 no. 4 (2002). 
3 t. a. p. 
4 vgl. Loogus, Terje. Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen. Probleme und Konflikte. Berlin: 
SAXA 2008, 23. 
5 t. a. p., 26. 



[4] 
 

der schwedischen Kriminalliteratur Henning Mankells door Sabrina Wranke6. Dat de 

vertalingen van Het verdriet van België in deze scriptie het uitgangspunt vormen, komt door 

het feit dat ten eerste het boek het voornaamste werk is van de zeker meest belangrijke 

hedendaagse Nederlandstalige auteur.7 Het is dus heel bekende prozaliteratuur. Ten tweede 

wordt erin verwezen naar Nederlandstalige plaatsnamen, afkortingen, dialecten en eigennamen. 

Bovendien weerspiegelt de roman ook het probleem dat er vroeger in Vlaanderen ook Frans 

werd gesproken, omdat er in de roman vaak Franstalige passages voorkomen. In de 

Nederlandstalige originele versie lijkt dat niet vreemd als de lezer vertrouwd is met de 

Belgische geschiedenis, maar in de vertalingen kan dit feit wel problematisch worden, vooral in 

de Franse versie. De roman is daarom een vrij interessante bron om aan de hand van 

Nederlandstalige literatuur in de vertaling het probleem van de cultuurspecifieke elementen toe 

te lichten. 

Vooral in verband met de theoretische beschouwingen in het tweede hoofdstuk wordt naar 

verschillende werken verwezen. Werken waarnaar voornamelijk wordt verwezen die 

geschreven zijn door Eugène A. Nida8, Werner Koller9, Stefaan Evenepoel en Piet van 

Poucke10 en diverse teksten van Hans J. Vermeer. Met betrekking tot de later opgesomde 

verschillende oplossingsstrategieën voor cultuurspecifieke elementen zijn de teksten van 

Diederik Grit11 en Javier F. Aixelà12 van groot belang. 

Om te beginnen zal deze term en het probleem van culturele verschillen in de 

vertaalwetenschap in het algemeen in een theoretisch hoofdstuk nader uitgelegdd worden. 

Daarbij zal zowel op het begrip cultural turn als ook op het begrip equivalentie kort worden 

ingegaan, maar de zwaartepunt zal wel op de definitie van cultuurspecifieke elementen liggen 

en op de mogelijke oplossingen ervan. Aan de hand van deze theoretische beschouwingen kan 

dan afsluitend in het theoretische hoofdstuk een soort handleiding worden gegeven hoe men 

deze culturele problemen in een vertaling het beste kan oplossen. In het onderzoek zullen dan 
                                                           
6 Wranke, Sabrina. Kulturspezifik in der Übersetzung. Untersuchungen am Beispiel der schwedischen 
Kriminalliteratur Henning Mankells. Marburg: Tectum 2010. 
7 Claus, Hugo. Der Kummer von Belgien. (vertaald door Waltraud Hüsmert) Stuttgart: Klett-Cotta, 2012, 
achterkant boekomslag. 
8 Nida, Eugene A. Towards a Science of Translating: with Special Reference to Principles and Procedures 
Involved in Bible Translating. Leiden: Brill 1964. 
9 Koller, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag 2001. 
10 Evenepoel, Stefaan, Piet van Poucke. "Waar eindigt dat? Over cultuurspecifieke referenties en literair vertalen." 
In: De aarde heeft kamers genoeg. Hoe vertalers omgaan met culturele identiteit in het werk van Erwin Mortier 2 
(2009). 
11 Grit, Diederik. (1986) “De vertaling van realia.” In: Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Ed. 
Naaijkens, Tom et al. Nimwegen: Vantilt, 2010, 189-196. 
12 Aixelá, Javier Franco. (1996) “Cultuurspecifieke elementen in vertalingen.” In: Denken over vertalen. Tekstboek 
vertaalwetenschap. Ed. Naaijkens, Tom et al. Nimwegen: Vantilt, 2010, 197-211. 
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de voorgestelde oplossingen aangewend worden. Hierbij worden de drie vertalingen qua 

oplossingen voor de cultuurspecifieke elementen met elkaar vergeleken. Belangijk is hier de 

vraag voor welke oplossing de vertalers hebben gekozen en waarom. Omdat het een descriptief 

onderzoek is, worden de verschillende mogelijkheden niet beoordeeld naar de vraag wat een 

goede of een slechte vertaling is. Afsluitend wordt op de vragen ingegaan of er voorkeuren zijn 

bij de vertalers, welke verschillen er heel opvallend waren en of er consequent met de vertaling 

van cultuurspecifieke elementen werd omgegaan. 

 

2. Theoretische beschouwingen 

 2.1 ‘Cultural turn’ en culturele verschillen in een vertaling 

In de vertaalwetenschap bestaan er twee polen: enerzijds de taalwetenschap en anderzijds de 

cultuurwetenschap. Voor de vertaalwetenschappers die voor een focus op de taalwetenschap 

pleiten, staan de taalwetenschappelijke aspecten in een vertaling op de voorgrond. Voor 

vertaalwetenschappers die voor een grotere focus op de cultuurwetenschap pleiten, staat een 

uitbreiding van de vertaalwetenschap centraal en ze beschouwen het vertalen als een cultureel 

transfer. Deze laatste zienswijze zorgde voor een keerpuntpunt in de vertaalwetenschap. Men 

keerde zich meer en meer af van de taalwetenschap als voornaamste discipline in de 

vertaalwetenschap en legde de focus op de cultuurwetenschap. De taalwetenschap zag de 

vertaalwetenschap voornamelijk als proces van omcodering tussen twee talen, waarentegen de 

cultuurwetenschap de vertaling als transfer tussen twee culturen begrijpt.13 

“Translation is no longer seen to involve only narrowly circumscribed technical procedures of 

specialised or local interest, but rather to underwrite all cultural transactions, from the most 

benign to the most venal.”14 Het wordt dus duidelijk dat de zogenaamde translational turn een 

ruimer besef van cultuur en vertaling inhoudt. De tekst wordt meer een cultuurtekst. In de jaren 

zestig en zeventig kwamen er verschillende turns op in de cultuurwetenschappen: de linguistic 

turn was de eerste, gevolgd van de performative turn, reflexive (literary) turn, postcolonial en 

translational turn, spatial turn en iconic turn. De turns namen betrekking op steeds nieuwe 

aspecten van de culturele inbedding en bemiddeling van teksten. De vertaler creëert daarbij 

verbindingen voor de communicatie en interactie, maar egaliseert echter niet de differenties.15 

                                                           
13 vgl. Loogus (2008), 17-18. 
14 Brodzki, Bella. Can These Bones Live? Translation, Survival and Cultural Memory. Stanford: Stanford 
University Press 2007. In: Bassnett, Susan. „Translation Studies at a cross-roads.“ In: Target 24:1 (2012), 20. 
15 vgl. Lukas, Katarzyna; Izabela Olszewska; Marta Turska (eds.). Translation im Spannungsfeld der cultural 
turns. Frankfurt a. M.: Peter Lang 2013, 9. 
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Er ontstonden dus meer en meer samenhangen tussen de verschillende vakken van de 

cultuurwetenschappen. 

Het begrip van vertaling als cultuurfenomeen is echter niet nieuw. Johann Wolfgang von 

Goethe had al de idee van een wereldliteratuur die in samenhang staat met transnationale 

ideëen. Ook Eugene A. Nida was zich in de jaren zestig al bewust van de culturele inbedding 

van teksten: 
“The larger cultural context is of utmost importance in understanding the meaning of any message; for 
words have meanings only in terms of the total cultural setting, and a discourse must be related to the 
wider sphere of human action or thought.”16 
 

Vandaag is het bijna onmogelijk om nog te spreken over vertalen zonder betrekking te nemen 

op het milieu van de vertaalcultuur. Vertalen betekent het transfer van wereldbeelden die 

gecodeerd zijn in bepaalde cultuurbegrippen. Er is een onderlinge afhankelijkheid van 

materiële en mentale dimensies van cultuur. 

Cultuur houdt het hele complex in van visies, denkvormen, manieren van gewaarwording, 

waarden en betekenissen die door mensen zijn gegenereerd.17 
“Culture is the product of interacting human minds, and hence a science of culture will be a science of the 
most complex phenomenon on Earth. It will also be a science that must be built on interdisciplinary 
foundations [...]. In other words, a complete explanation of culture, if such a thing is ever possible, is 
going to comprise a synthesis of all human sciences. [...]”18 
 

Cultuur is dus geen begrip die zich makkelijik laat definiëren. Ward H. Goodenough probeert 

desondanks het complexe begrip desondanks in woorden te vatten. Zijn definitie is daarom ook 

gedetailleerder en preciezer dan de boven genoemde definitie van Plotkin: 
“[...] a society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a 
manner acceptable to its members, and do so in any role that they accept for any one of themselves. 
Culture, being what people have to learn as distinct from their biological heritage, must consist of the end 
product of learning: knowledge, in a most general [...] sense of the term. By this definition, we must note 
that culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people, behavior or emotions. It is 
rather an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for 
perceiving, relating, and otherwise interpreting them.”19 
 

Cultuur is dus heel complex en kan nooit in zijn gehele omvang worden getoond, maar altijd 

gefragmenteerd. Cultuur is niet vatbaar, het is veeleer de hoeveelheid van alle normen van 

gedrag en conventie in een samenleving en van de resultaten daaruit.20 Cultuur is bovendien 

een proces, er vinden permanent aanpassingen plaats.21 Voor Clifford Geertz is cultuur een 

                                                           
16 Nida (1964), 244. 
17 vgl. Lukas (2013), p. 10-12. 
18 vgl. Plotkin, H. „Some Elements of a Science of Culture.“ In: Whitehouse, Harvey (ed.) The Debated Mind. 
Evolutionary Psychology versus Ethnography. Oxford, New York: Berg 2001, 91-109. 
19 Goodenough, Ward H. „Cultural Anthropology and Linguistics.“ In: Hymes, Dell (ed.). Language in Culture 
and Society. New York: Harper & Row 1964, 36. 
20 vgl. Vermeer, Hans J. Skopos und Translationsauftrag. Heidelberg: Universität Heidelberg 1989, 36. 
21 vgl. Bassnett, Susan. “The Translation Turn in Cultural Studies.” In: Bassnett, Susan, Andre, Lefevere. 
Constructing cultures. Essays in literary translation. Clevedon: Multilingual Matters 1998, 131. 
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systeem bestaand uit symbolen waarmee de mensen hun ervaringen een vorm kunnen geven. 

Volgens Geertz is het begrijpen van een cultuur mogelijk door een nauwe beschrijving. 

Daarmee bedoelt hij het uitwerken van betekenisstructuren in de samenleving. Door een nauwe 

beschrijving kunnen de betekenis, de culturele coderingen en interpretaties van een 

maatschappij opengelegd worden. Hierbij gaat het meer om een interpretatie van wat de leden 

van een bepaalde cultuur zeggen en doen, dus niet de gebeurtenis op zich, maar de inhoud en 

betekenis wordt beschreven.22 

Cultuur is in verband met het vertalen van groot belang. Volgens de definitie van Geertz kan 

een vertaling opgevat worden als een interpretatie en overdraging van betekenissen.23 De taal is 

dus het meest belangrijke deel van een cultuur, ze interpreteert culturele gebeurtenissen. Een 

vertaling betekent het overbrengen van een tekst vanuit een brontaal in een doeltaal waarbij de 

bedoeling zo goed mogelijk similair moet zijn en ook de structuur van de brontaal zo goed 

mogelijk bijbehouden moet worden. Daarom moet de vertaler vertrouwd zijn met de cultuur, 

gewoontes en sociale gegevens van zowel de broncultuur als ook de doelcultuur. Vertalen vindt 

plaats in de socio-culturele context. Het is belangrijk dat de vertaler daarom sociolinguistische 

competenties heeft om de tekst binnen zijn context te begrijpen.24 Newmark definieert cultuur 

daarom als “[...] the way of life and its manifestations that are pecular to a community that uses 

a particular language as its means of expression.”25 Hier wordt duidelijk dat er ook binnen één 

taalgemeenschap verschillen te vinden zijn met betrekking tot het taalgebruik, namelijk 

culturen en subculturen. Dit is belangrijk met betrekking tot Het verdriet van België dat in deze 

scriptie nader onderzocht wordt, omdat het verhaal zich in België afspeelt, waar het gaat om 

één cultureel gebied, maar waar twee verschillende talen gesproken worden en daarbij nog 

verschillende regionale dialecten. 

Een auteur schrijft niet in een vacuüm, want hij is een product van een specifieke cultuur, een 

specifieke tijd en bovendien spiegelt de geschreven tekst factoren weer als gender, leeftijd, 

sociale klasse en geboorteplaats, maar ook stilistische middelen van de auteur.26 “All these 

elements can be missed if the reading does not take into full account the overall structuring of 

the work and its relation to the time and place of its production.”27 Het is dus belangrijk dat een 

vertaling ook de tijd en de plek overbrengt waar de auteur de tekst heeft geschreven, net zoals 

de sociale achtergrond en daarmee ook de eigenheden van de taal. Volgens Abbasi is een taal 
                                                           
22 vgl. Loogus (2008), 47-48. 
23 vgl. t. a. p., 50. 
24 vgl. Akbari, Monireh. “The role of culture in translation.” In: Journal of Academic and Applied Sciences. Vol. 3 
(8) August 2013, 13-14. 
25 Newmark, Peter. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988, 94. 
26 vgl. Bassnett (1998), 136. 
27 Bassnett, Susan. Translation Studies. London: Routledge 1992, 79. 
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“dynamic, so is literature and from time to time and ideology to ideology old signs are 

substituted by new ones”.28 

Op het gebied van de interculturele communicatie gaat men ervan uit dat problemen bij de 

communicatie tussen leden van verschillende cultuurgebieden niet alleen door de taal worden 

opgeroepen, maar vooral door de verschillen in hun culturen. Daarbij gaat het vooral om de 

verschillende manieren van denken, om verschillende instellingen, waarden, interpretaties, 

waarnemingen en gedragspatronen. Om hun eigen cultuur te legitimeren, schermen mensen uit 

een cultuur zich van andere culturen af. Andere culturen worden beoordeeld aan de hand van de 

eigen cultuur. Daarom is het belangrijk dat in de vertaling de ‘vreemde’ cultuur wordt 

aangepast aan de ‘eigen’ cultuur. De vertaler krijgt daarom de rol van een ‘cultuur-

bemiddelaar’29. De vertaler moet de barrières die ontstaan door de verschillen in cultuur 

overwinnen en daarvoor moet hij de communicatieve en cultuurspecifieke middelen kennen en 

kunnen gebruiken.30 

Hierbij is het belangrijk om de skopostheorie te noemen die ervan uitgaat dat de vertaling 

vooral bepaald wordt door het doel (skopos) en dat het bereiken van dit doel belangrijker is dan 

de reden waarom een tekst vertaald wordt. Dit houdt in dat de brontekst bij een vertaling steeds 

minder betekenis krijgt want een vertaler mag slecht geschreven bronteksten herschrijven om 

zijn doel te bereiken. Vermeer schrijft daarover: 
“Eine Translation ist nicht eine Transkodierung von Wörtern oder Sätzen aus einer Sprache in eine 
andere, sondern eine komplexe Handlung, in der jemand unter neuen funktionalen und kulturellen und 
sprachliche Bedingungen in einer neuen Situation über einen Text (Ausgangssachverhalt) berichtet, 
indem er ihn auch formal möglichst nachahmt.”31 
 

In verband met deze stelling is het model van scenes en frames vrij belangrijk. Een scene is een 

persoonlijk belevenis dat eerst beleefd wordt in samenhang met een situatie en dat daarna 

getransfereerd wordt naar nieuwe situaties. Een frame is de linguïstische codering van een 

scene.32 In een meer gedetailleerde definitie wordt scene opgevat als het “para-, dia- oder 

idiokulturspezifische und situationell und dispositionell gesteuerte ‘Bild’ von Welt ‘im Kopf’ 

                                                           
28 Abbasi, P., H. Vahid Dasjerdi. „Literary Translation: Challenges and Choices.“ In: Translation Studies, 3, 10 
(2005), 33. 
29 vgl. Wranke (2010), 34. 
30 vgl. t. a. p., 34-35. 
31 Vermeer, Hans J. „Übersetzen als kultureller Transfer“ In: Snell-Hornby, Mary (ed). Übersetzungswissenschaft 
– eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen: geen uitgever 1986, 33. 
32 vgl. Gercken, Jürgen. “Translation and Culture. Text and Knowledge.” In: Vandaele, Jeroen. Translation and 
the (re)location of meaning. 1999, 275. 
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eines Menschen”33 en een frame wordt opgevat als “jegliches wahrnehmbare Phänomen 

(Vorkommen), das als informationshaltig aufgefaßt [sic!] wird”.34 

Volgens Stolze maken cultuurverschillen een vertaling niet onmogelijk, ze zijn echter slechts 

op enkele plekken in een tekst van betekenis. De vertaler moet daarom de plekken opsporen 

waar cultuurverschillen een probleem bij het begrijpen van de tekst zijn Deze begrippen 

moeten herdefinieerd worden om ze voor de lezer in de doeltaal begrijpelijk te maken.35 Ze 

worden cultuurspecifieke elementen genoemd en in het volgende hoofdstuk gedefinieerd. 

 

 2.2 Definitie van ‘equivalentie’ en ‘cultuurspecifieke elementen’ 

In het voorafgegane hoofdstuk werd ingegaan op het begrip ‘cultural turn’ en definities voor 

‘cultuur’. Er zijn talrijke aspecten die cultuurgebonden en daarmee moeilijk te vertalen zijn. Er 

bestaat voor deze woorden vaak geen of geen geschikt equivalent in de doeltaal. Het concept 

van equivalentie is daarom van groot belang als het gaat om vertalen in het algemeen, maar bij 

cultuurspecifieke elementen in het bijzonder. Want de relatie tussen het origineel en de 

vertaling is het belangrijkste aspect in de vertaalwetenschap.36 
“Mit dem Begriff der Äquivalenz wird postuliert, daß [sic!] zwischen einem Text (bzw. Textelementen) 
in einer Sprache L2 (ZS-Text) und einem Text (bzw. Textelementen) in einer Sprache L1 (AS-Text) eine 
Übersetzungsbeziehung besteht. Der Begriff Äquivalenz sagt dabei noch nichts über die Art der 
Beziehung aus; diese muß [sic!] zusätzlich definiert werden. Auch die Forderung an die Übersetzung, sie 
habe äquivalent zu sein, bedarf der inhaltlichen Präzisierung: Es muß [sic!] angegeben werden, auf 
welche Qualitäten des AS-Textes sich die normative Aussage bezieht.”37 
 

Het begrip van equivalentie is niet onomstreden, omdat hij op verschillende manieren gebruikt 

en divers geïnterpreteerd wordt. Vandaar dat de definitie van Koller voor dit werkstuk als de 

bindende definitie zal worden aangezien. Koller definieert bovendien vijf types van 

equivalentie: 1. de denotatieve equivalentie, 2. de connotatieve equivalentie, 3. de 

tekstnormatieve equivalentie, 4. de pragmatische equivalentie en 5. de formaal-esthetische 

equivalentie.38 Kort uiteengezet houden deze vijf types het volgende in: het denotatieve begrip 

van equivalentie oriënteert zich aan de niet-talige aspecten, het gaat hierbij om de relatie tot de 

werkelijkheid van de uitdrukkingen. Daarbij kan men vijf types onderscheiden: Eins-zu-eins-, 

Eins-zu-viele-, Viele-zu-eins-, Eins-zu-Null- en Eins-zu-Teil-equivalenties. Het gaat daarbij 

alleen om de pure betekenis. De connotatieve waarde, dus de gevoelswaarde en de associaties, 

                                                           
33 Vermeer, Hans J., Heidrun Witte. Mögen Sie Zistrosen. Scenes & frames & channels im translatorischen 
Handeln. Heidelberg: Groos 1990, 54. 
34 t. a. p., 66. 
35 vgl. Stolze, Radegundis. Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und 
Formulierens. Tübingen: geen uitgever 1993. In: Wranke (2010), 36-37. 
36 vgl. Wranke (2010), 22. 
37 Koller (2001), 215. 
38 vgl. t. a. p., 216. 
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komen pas bij het tweede type, de connotatieve equivalentie, aan bod. De tekstnormatieve 

equivalentie behandelt de normen met betrekking tot tekst en taal die voor bepaalde teksten van 

belang zijn. De pragmatische equivalentie behandelt de receptie van de lezer tot wie zich de 

vertaling richt. De laatste type, de formeel-esthetische equivalentie houdt bepaalde formele, 

esthetische en individualistische eigenschappen van de brontekst in die overgedragen moeten 

worden naar de doeltaal.39 Afhankelijk van de tekstsoort zijn de verschillende types niet altijd 

even belangrijk. 

Bij een Eins-zu-Eins-Äquivalenz bestaat er een equivalent in de doeltaal dat de gelijke waarde 

uitdrukt als in de brontaal. Bij een Eins-zu-viele-Äquivalenz, ook diversificatie genoemd, 

bestaan er in de doeltaal meerdere uitdrukkingen voor één begrip in de brontaal. Hier moet de 

vertaler letten op de context waarin het woord gebruikt is. Bij een Viele-zu-Eins-Äquivalenz, 

ook neutralisatie genoemd, is de brontaal gedifferentieerder dan de doeltaal. De uitdrukking die 

voor een woord in de doeltaal bestaat, kan in dit geval eventueel niet precies hetzelfde bedoelen 

als in de brontaal, omdat ze een ruimere betekenis heeft. De vertaler moet in dit geval door een 

adjectief het woord nauwkeuriger beschrijven. Bij een Eins-zu-Null-Äquivalenz, een gat in de 

doeltaal, bestaat er in de doeltaal geen equivalent. Mogelijke oplossingsstrategieën worden in 

het volgende hoofdstuk voorgesteld. Het laatste type equivalentie is de Eins-zu-Teil-Äquivalenz 

waarbij de uitdrukking in de doeltaal niet de hele betekenis omvat die de uitdrukking in de 

brontaal heeft. In tegenstelling tot de Viele-zu-Eins-Äquivalenz, gaat het er hier om, dat de 

woordvelden verschoven zijn, omdat een woord in de brontaal meer/minder betekenis heeft dan 

in de doeltaal.40 

Bij het vertalen zijn de problemen altijd talenpaargebonden, ze betreffen dus steeds twee talen. 

Het meest belangrijke criterium voor een vertaling is volgens Verstegen dat de vertaling “met 

behulp van de semantisch-stilistische mogelijkheden van de eigen taal het algehele effect van 

het origineel, op basis van een zoveel mogelijk geobjectiveerde interpretatie, zo dicht mogelijk 

[moet] benaderen.”41 Een woord kan in verschillende contexten verschillende betekenissen 

hebben. Door betrekking te nemen op De Saussure argumenteert Van den Broeck als volgt: 
“Binnen het systeem kan het teken vele potentiële betekenissen hebben; het is hier dus polysemisch, 
veeltoepasselijk, of, om het met de woorden van De Saussure aan te duiden, het taalteken heeft vanuit dit 
standpunt van het systeem geen ‘betekenis’, maar ‘betekenisomvang’ (valeur). De ‘valeur’ omvat alle 
mogelijke functies die het teken binnen het systeem kan uitoefenen. Aangezien nu deze ‘valeurs’ van de 
tekens worden bepaald door betrekkingen binnen ieder specifiek systeem, en dus door het systeem van 

                                                           
39 vgl. t. a. p., 216. 
40 vgl. t. a. p., 229-238. 
41 Verstegen, Peter. (1985) “Vertaalcriteria en vertaalkritiek.” In: Denken over vertalen. Tekstboek 
vertaalwetenschap. Ed. Naaijkens, Tom et al. Nimwegen: Vantilt, 2010, 213. 
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binnenuit worden gelimiteerd [...], is het theoretisch onmogelijk dat twee tekens behorend tot twee 
verschillende systemen precies dezelfde ‘valeurs’ zouden bezitten.”42 
 

Omdat een woord meestal echter in een specifieke context gebruikt wordt, is het geval van 

dubbelzinnigheid slechts een uitzondering. Verstegen gebruikt daarom het begrip valentie als 

de betekenis die het woord in een specifieke context heeft waarentegen hij de valeur definieert 

als de som van alle valenties. In een specifieke context is dus maar één valentie van toepassing. 

De valentie heeft dus ook te maken met equivalentie. Omdat het volgens verschillende 

onderzoekers onmogelijk is om een volledig equivalent te vinden, heeft Catford het begrip 

textual equivalent ingevoerd voor begrippen die kunnen worden aangezien als equivalent.43 

Nida onderscheidt bovendien formal en dynamic equivalence. Volgens hem is het kenmerk van 

de formele equivalentie dat ze “[...] focuses attention on the message itself, in both form and 

content. In such translation one is concerned with such correspondences as poetry to poetry, 

sentence to sentence, and concept to concept [...]”.44 Formele equivalentie is een esthetische 

equivalentie of de equivalentie van vorm, de overeenkomst van constructie van twee teksten. 

“In contrast, a translation which attempts to produce a dynamic rather than a formal equivalence is based 
upon the ‘principle of equivalent effect’. In such a translation one is not so concerned with the language 
message, but with the dynamic relationship [...], that the relationship between receptor and message 
should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message.”45 

Onder dynamische equivalentie verstaat Nida dus de equivalentie van respons bij de receptor, 

dus bij de lezer in de doeltaal. Volgens Nida gaat het bij literair vertalen vooral om de 

dynamische equivalentie. Daarbij equivalentie gaat het zoals boven gedefinieerd in de eerste 

plaats erom de cognitieve inhoud en de “emotive response”46 aan de lezer over te brengen. Hij 

stelt echter dat ook de vorm bij dit soort vertalingen van groot belang is: “For literary texts [...], 

there is an important motivation to please the receptors by the very form of the text.”47 

Volgens Huet is de beste manier van vertalen die  
“waarbij de vertaler eerst en vooral de gedachte van de auteur en vervolgens ook, als het wezen beide 
talen het toelaat, de woorden zo nauwgezet mogelijk volgt en uiteindelijk ook de persoonlijke stijl van de 
auteur in de mate van het mogelijke weergeeft [...].”48 
 

Hier wordt ook weer duidelijk dat bij literaire teksten zowel de vorm van groot belang is, 

omdat de vorm de stijl van de auteur weerspiegelt. Maar “de verschillen in geaardheid tussen 

talen kunnen [...] verhinderen dat de vertaler de voetsporen van de auteur [...] nauwgezet 

                                                           
42 Broeck, Raymond van den. Inleiding tot de vertaalwetenschap. Leuven: Uitgeverij Acco 1977, 66-67. 
43 vgl. Verstegen (1985), 217. 
44 Nida (1964), 159. 
45 t. a. p., 159. 
46 Nida (1964). In: Verstegen (1985), 219. 
47 t. a. p., 219. 
48 Huet (1661), 31. 
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volgt.”49 Als de talen niet nauw aan elkaar verwant zijn, is het dus moeilijk om de vorm woord 

voor woord weer te geven. Desondanks moet geprobeerd worden om de stijl bij te behouden. 

De vertaler moet echter in de eerste plaats rekening houden met de precieze weergave van de 

inhoud. Volgens Huet “moet de vertaler eerst en vooral streven naar overeenstemming in de 

betekenis en de schikking van de woorden, en als die met de nodige zorg is gerealiseerd, zal de 

eigenheid van de auteur zeker naar voor [sic!] komen.”50 

Het wordt echter problematisch bij begrippen die of in de doeltaal niet bestaan of er moeilijk 

zijn in weer te geven. Er kan gezegd worden dat deze moeilijkheden niet pas moeten opduiken 

als het om vertalen naar een andere taal gaat, want “niet alleen zijn de dialecten van de 

verschillende volksgroepen en de verschillende ontwikkelingsstadia binnen dezelfde taal of 

hetzelfde dialect in zekere zin al verschillende talen, die vaak volledig vertaald [...] moeten 

worden [...].”51 Dit is zeker van toepassing op Het verdriet van België, omdat Claus erin speelt 

met taal, vooral met verschillende dialecten, met het gebruik van het Frans tegenover het 

Nederlands in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook met het gebruik van het 

Duits, dat de collaboratie aanduidt, met rijmen in taaluitingen en spreekwijzen. Omdat in 

België zowel Nederlands als ook Duits en Frans gesproken wordt en vanwege de taalspelletjes 

zijn er in de roman talrijke moeilijkheden te vinden voor de vertaler. Hier wordt het begrip van 

equivalentie en van cultuurspecifieke elementen belangrijk. De vertaler moet dus beslissen of 

hij de auteur zo veel mogelijk met rust laat en de lezer naar hem toe beweegt of hij de lezer zo 

veel mogelijk met rust laat en de auteur naar hem toe beweegt.52 Bij de eerste mogelijkheid 

heeft de taal van de auteur voorrang, er wordt exotiserend53 vertaald, waarentegen bij de tweede 

mogelijkheid de taal vernieuwd en toegankelijker gemaakt wordt voor de lezer, er wordt 

naturaliserend54 vertaald. 

Een fenomeen mag dus maar tot één cultuur en niet tot twee culturen tegelijk behoren, wanneer 

het als cultuurspecifiek gekarakteriseerd wordt. Cultuurspecifieke elementen zijn dus 

afhankelijk van de interpretatie van de eigen cultuur.55 

Er zijn verschillende benoemingen voor cultuurspecifieke elementen, onder meer de ook vaak 

gebruikte term realia. Hier wordt voor deze elementen echter de term cultuurspecifieke 

elementen gebruikt, afgekort CSE. De reden voor deze keuze zal hier eerst kort uitgelegd 
                                                           
49 t. a. p., 32. 
50 t. a. p., 35. 
51 Schleiermacher, Friedrich. (1813) “Over de verschillende methoden van het vertalen.” In: Denken over vertalen. 
Tekstboek vertaalwetenschap. Ed. Naaijkens, Tom et al. Nimwegen: Vantilt, 2010, 39. 
52 vgl. t. a. p., 45. 
53 vgl. Grit (1986), 190. 
54 vgl. t. a. p., 190. 
55 vgl. Loogus (2008), 53. 



[13] 
 

worden. In veel wetenschappelijke onderzoekswerken en daarom ook in deze scriptie niet het 

begrip realia gebruikt wordt, maar het begrip cultuurspecifiek element. Dit begrip heeft een 

bredere omvang en houdt ook het gedrag van personen in, waarentegen zich het begrip realia 

uitsluitend beperkt tot reale voorwerpen.56 

Om het begrip uitvoeriger uit te leggen zal teruggegrepen worden op de definitie van 

equivalentie door Koller die stelt dat bij CSE’s een samenhang bestaat met de Eins-zu-Null-

Äquivalenz: 
“Bei den Eins-zu-Null-Entsprechungen handelt es sich um echte Lücken im lexikalischen System einer ZS 
[Zielsprache, anm. KL]. [...] Solche Lücken gibt es insbesondere bei Realia-Bezeichnungen (sog. 
landeskonventionellen, in einem weiteren Sinne kulturspezifischen Elementen), d. h. Ausdrücken und 
Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller, sozio-kultureller, geographischer [sic!] Art, die 
spezifisch sind für bestimmte Länder.”57 
 

Een CSE is in feite alles wat cultuurgebonden is, om te beginnen de taal zelf.58 Evenepoel en 

Van Poucke definieren CSE’s als volgt: 
“Wat in een bepaalde brontaal (BT) of brontaalcultuur (BC) op een bepaald moment aanwezig is, terwijl 
een specifieke doeltaal (DT) of doeltaalcultuur (DC) er niet of maar gedeeltelijk over beschikt, [...]. Zo 
een referentie is in concreto een woorddeel, woord of woordgeheel (een zin of tekstfragment) die gestalte 
geven aan een cultureel gegeven en die moeilijk ‘volledig’ om te zetten zijn in een bepaalde andere taal 
omdat in die tweede taal de specifieke taalelementen daartoe ontbreken. De talige afwezigheid gaat samen 
met het feit dat in de DC geen of maar een gedeeltelijk equivalent cultureel gegeven voorhanden is.”59 
 

Volgens Grit houdt de term CSE twee verschijningsvormen in: “[ten eerste] de concrete unieke 

verschijnselen of categorale begrippen die specifiek zijn voor een bepaald land of cultuurgebied 

en die elders geen of hooguit een gedeeltelijk equivalent kennen [en ten tweede] de voor deze 

verschijnselen/begrippen gebruikte termen.”60 

Cultuurspecifieke elementen zijn altijd cultuurpaargebonden. Het is daarom niet juist om te 

stellen dat “sommige elementen altijd cultuurspecifiek zijn, ongeacht het betreffende 

cultuurpaar of de tekstuele functie van het bestudeerde element in de bron- of doeltekst.”61 

CSE’s zijn dus dynamisch: het is mogelijk dat een CSE, dat wel in de broncultuur, maar niet in 

de doelcultuur bestond, bij een hervertaling geen CSE meer is, omdat het inmiddels ook in de 

doelcultuur aanwezig of tenminste bekend is. De gaten zijn maar voorlopig en bestaan slechts 

zo lang totdat er een oplossing is gevonden voor het vertaalprobleem door parafrasering of in 

het beste geval door leenwoorden of leenvertalingen, die dan geleidelijk ingeburgerd worden in 

de doeltaal. Het is daarom niet juist om altijd van een Eins-zu-Null-Äquivalenz te spreken.62 

                                                           
56 vgl. Evenepoel/Van Poucke (2009), 87 
57 Koller (2001), 232. 
58 vgl. Aixelá (1996), 197. 
59 Evenepoel/Van Poucke (2009), 83. 
60 Grit (1986), 189. 
61 Aixelà (1996), 197. 
62 vgl. Wranke (2010), 38. 
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In het onderzoeksgedeelte zullen later verschillende manieren getoond worden die in de 

praktijk door de vertalers zijn gebruikt voor dit soort cultuurgebonden elementen. Door het 

literair vertalen en de toenemende taalcontacten zijn er talrijke ontleningen in verschillende 

talen die via vertalingen hebben bijgedragen tot taalverrijking.63 

Een CSE is dus niet statisch of vastgelegd op bepaalde voorwerpen, maar steeds gebonden aan 

de twee culturen: de broncultuur en de doelcultuur en daarmee van vertaling tot vertaling 

verschillend. Daarom wordt ook niet elke vertaler geconfronteerd met dezelfde 

cultuurspecifieke problemen.64 

CSE’s kunnen op verschillende plaatsen in een tekst gevonden worden. Ze worden pas 

problematisch als het om het vertalen naar een doeltaal gaat. Bij een Vlaamse roman 

bijvoorbeeld “zijn er doeltalen, zoals Engels, Frans en Duits wel termen voorhanden, toch 

krijgen de referenties een cultuurspecifiek gehalten, omdat de betekenis in een BT/BC en 

DT/DC gedeeltelijk kan verschillen. [...] Toch zijn de lokale nuances en bijzonderheden van 

deze begrippen waarschijnlijk alleen door Vlaamse lezers te vatten.”65 Daarom is de graad van 

succes van een vertaling van een roman afhankelijk van de gehalte waarin de vertaler de in de 

brontaal gecreëerde spanning weet over te brengen.66 
“Culture-specific references connoting different aspects of everyday life such as education, politics, 
history, art, institutions, legal systems, units of measurement, place names, foods and drinks and national 
pastimes, as experienced in different countries and nations of the world.”67 
 

Samenvattend zijn CSE’s dus historische, geografische, particulier-institutionele, publiek-

institutionele, sociaal-culturele begrippen en eenheidsbegrippen.68 Maar zoals boven al 

vermeld, kunnen CSE’s ook het gedrag van personen inhouden. Hier bestaat dus een 

moeilijkheid bij het vertalen, omdat dit soort CSE’s eerst door de vertaler moet worden 

opgespoord voordat het vertaald kan worden. Dit is de reden waarom CSE’s een heel open 

categorie zijn, ze omvatten in principe alles van gewoontes over aanspreekvormen tot culturele 

toespelingen. Het is dus moeilijk om bepaalde soorten CSE’s te herkennen.69 Daarom zullen de 

definities van Gambier en Grit nog door een definitie van Van Camp aangevuld worden: 
“Zu den Problemen, die auf soziokulturelle Unterschiede [...] zurückzuführen sind, gehören u. a. 
Eigennamen, Maßangaben und Geldwährungen, manche Nahrungsmittel und Getränke, gewisse Bräuche, 
Feste und Tabus, bestimmte Gebäude (Schulen, Museen, Regierungsgebäude usw.), gesellschaftliche 

                                                           
63 vgl. Evenepoel/Van Poucke (2009), 87. 
64 vgl. Wranke (2010), 38-39. 
65 Evenepoel/Van Poucke (2009), 88-89. 
66 vgl. t. a. p., 91. 
67 Gambier, Y. Doubts and Directions in Translation Studies. The Netherlands: John Benjamins 2004, 159. 
68 vgl. Grit (1986), 189. 
69 vgl. Wranke (2010), 39-40. 
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Konventionen (Anrede und Grußformen, ‘Duzen’ oder ‘Siezen’), historische und literarische Referenzen, 
Abkürzungen usw.”70 
 

Zoals bij de definitie van het equivalentiebegrip vermeld, zijn er bepaalde begrippen die door 

connotaties vastgelegd zijn in de context van een bepaalde cultuur. Aan CSE’s zijn zowel 

denotaties en connotaties gebonden.71 Denotaties zijn objectieve betekenissen, zoals boven bij 

de definitie van equivalentie al kort uitgelegd, die met het begrip in de brontaal worden 

verbonden. Doeltaallezers hebben er meestal geen of een andere voorstelling van dan de 

brontaallezers. Connotaties zijn de associaties die de lezers met het begrip verbinden. Wanneer 

men een woord leest of hoort, worden er automatisch associaties opgeroepen die echter ook 

verschillend kunnen zijn bij de doeltaallezers of die er helemaal niet opgeroepen worden, 

omdat het begrip in de doeltaal niet bestaat. 

Belangrijk is in deze samenhang ook de intertekstualiteit. Verwijzingen naar folklore, 

mythologie, gedichten, religie of literaire werken horen ook tot de CSE’s. Hier gaat het om 

CSE’s die betrekking hebben op de geestelijke cultuur van een volk.72 Voor de lezers van de 

originele tekst zijn deze verwijzingen altijd bekend, maar voor de doeltaallezers kunnen deze 

verwijzingen problemen oproepen, omdat ze helemaal onbekend zijn in de doelcultuur. Dit kan 

zijn, omdat bijvoorbeeld de literaire werken waarnaar er wordt verwezen, niet vertaald zijn of 

omdat de religie of mythologie in de doelcultuur vreemd is. Deze problemen kunnen echter ook 

opgeroepen worden wanneer de vertaler het fragment van het literaire werk waarnaar er 

verwezen wordt, zelf vertaalt hoewel het al eerder is vertaald. Omdat elke vertaler een beetje 

anders vertaald, kan het voorkomen dat het ‘opnieuw’ vertaalde tekstfragment voor de 

doeltaallezer vreemd lijkt, hoewel het eigenlijk niet vreemd is, maar gewoon anders vertaald. 

Een ander voorbeeld zijn gedichten waarbij er meestal het probleem ontstaat dat ze niet goed 

rijmen of dat het metrum veranderd wordt. Ook bij onomatopeeën kunnen problemen opduiken 

wanneer ze in de bron- en doelcultuur van elkaar verschillen. 

Een ander belangrijk aspect bij de definitie van CSE’s zijn taalvariëteiten, zoals dialecten. Dit 

aspect zal hier kort uitvoeriger uitgelegd worden, omdat het van belang is voor het volgende 

onderzoek. In de roman van Claus wordt namelijk vaak met taalvariëteiten gespeeld. Hierbij 

worden de culturele verschillen expliciet duidelijk. Ze horen tot de CSE’s, omdat ze verwijzen 

                                                           
70 Camp, Karin van (1988). „Übersetzungsprobleme bei kulturgebundenen Phänomenen: Beispiele und 
Vorschläge.“ In: Linguistica Antverpiensia 22, 252. 
71 vgl. t. a. p., 190. 
72 vgl. Diaconita, Georgiana. „Kulturspezifik in der Übersetzung. Eine Übersetzungskritik anhand des Romans Der 
blinde Masseur von Catalin Dorian Florescu.“ In: Studies on literature, discourse and multicultural dialogue. 
(2013), 366. 
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naar “specifieke taalvariëteiten van een BT, die cultuurspecifiek zijn, omdat ze een eigen rol 

spelen binnen het sociolinguïstisch-communicatieve systeem van de BT. Ze refereren aan een 

specifieke sociaal-culturele diversiteit die in een DT wel (gedeeltelijk) gelijkaardig kan zijn, 

maar nooit identiek.”73 Evenepoel en Van Poucke onderscheiden vervolgens dialecten, 

sociolecten en sociodialecten. Omdat het in deze scriptie ook vanwege de beperkte omvang en 

de talrijke voorbeelden in de roman die in het onderzoeksgedeelte zullen worden getoond te 

omvangrijk zou worden, wordt hier alleen op het dialect ingegaan dat in de roman voorkomt. 

Volgens Evenepoel en Van Poucke is een dialect een taalvariëteit “die samenhang[t] met de 

plaats waar iemand geboren en getogen is.”74 Ze stellen ook dat het dialectisch taalgebruik “de 

meest uitgesproken plaatsgebonden en daarom cultuurspecifieke taalvariëteit, waarvoor haast 

per definitie geen equivalent te vinden is.”75 Mogelijke oplossingsstrategieën worden in het 

volgende hoofdstuk aangehaald. 

Een aspect die nauw samenhangt met het dialectgebruik in literaire teksten, zijn invoegingen in 

een vreemde taal. Hierbij is het cultuurspecifieke aspect dat “het ‘vreemde’ in de BT een 

significante rol speelt of betekenis draagt die verandert bij het vertalen in de DT. De 

ingevoegde taal is tegelijk verschillend van, vreemd aan de BT en neemt toch een eigen plaats 

in binnen de BC.”76 Dit is het geval in Het verdriet van België waar woorden of zinnen in het 

Frans en in het Duits zijn ingevoegd. “Zulke invoegingen verhogen vooral de ‘couleur locale’. 

Ze geven een aspect weer van Vlaamse volkstaal.”77 Met couleur locale is “een schildering 

[bedoeld] van omgeving, dialect, zeden, gewoonten, kleding enz. die gezamenlijk karakteristiek 

zijn voor een bepaalde regio of een historische periode. Het gaat er daarbij [...] om het 

oproepen van sfeer en achtergrond voor het verhaal.”78 In Vlaanderen was het destijds normaal 

dat er invoegingen in het Frans te vinden waren in gesprekken, omdat vooral de bourgeoisie 

Frans gebruikte en pas geleidelijk het Nederlands erkend werd. Bij een vertaling naar het Frans 

gaat dit aspect van tweetaligheid verloren. “Speelt de vreemde taal die ingevoegd wordt een 

specifieke rol in het communiceren van de meertalige BC, dan kan van ‘code-switching’ 

gesproken worden.”79 Dit aspect gaat in een vertaling meestal verloren, omdat de lezer in de 

doelcultuur of niet weet dat het om een ‘code-switching’ gaat of die tweede – vreemde – taal 

net de doeltaal is. In het geval van Het verdriet van België kan er bij een vertaling naar andere 

                                                           
73 Evenepoel/Van Poucke (2009), 92. 
74 t. a. p., 92-93. 
75 t. a. p., 94. 
76 t. a. p., 95. 
77 t. a. p., 96. 
78 Abrams et al. „Tenants et aboutissants de la notion ‘couleur locale’“ (1962). In: Letterkundig lexicon voor de 
neerlandistiek. Onder red. van Bork, G. J. van et al. Web. dbnl. 2002, 209. 
79 Evenepoel/Van Poucke (2009), 95. 
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talen niet vanzelfsprekend van uitgegaan worden dat de doeltaallezers Frans verstaan. Bij een 

vertaling naar het Duits gaat dan bovendien het aspect verloren dat de collaborateurs Duitse 

zinnen en woorden begonnen te gebruiken. Bij een vertaling naar het Duits is het gehalte van 

de cultuurspecificiteit lager, omdat het aspect verloren gaat dat het Duits een bijzondere plaats 

innam binnen de brontaal toen het de taal van de bezetters was. De Duitse invoegingen 

verwijzen daarom direct naar de Tweede Wereldoorlog en naar collaborerende kringen.80 

Samenvattend valt er te zeggen dat de ingevoegde taal wordt bij een vertaling “zo goed als 

uitgewist indien de BT vertaald wordt in een DT die dezelfde is als de vreemde taal die 

gebruikt wordt in de ingevoegde fragmenten.”81 

In zijn tekst over de interculturele transfer in Alice in Wunderland stelt David Horton dat  
“[a] scheme designed to show the full embeddedness of the literary text would have to place the 
individual text within the writer’s oeuvre as a whole; that oeuvre within the thematic, generic and stylistic 
literary conventions of the age; the conventions of the age within the development of the national literay 
tradition as a whole; literary tradition within general cultural developments; the individual national 
tradition within global developments, etc.”82 
 

Het wordt hier duidelijk hoe complex de samenhang van CSE’s en een tekst is. Het is daarom 

van groot belang dat de vertaler nauwkeurig op de vertaling van deze elementen let. In dit 

hoofdstuk is uitvoerig besproken wat equivalentie is en welke verschillende types equivalentie 

er bestaan en welke problemen er bestaan voor het vertalen van een tekst. In het bijzonder is 

equivalentie in een vertaling van betekenis wanneer het gaat om CSE’s. 

 

 2.3 Mogelijke oplossingen bij de vertaling van CSE’s 

Horton beschrijft het probleem van de toegankelijkheid van literaire teksten die ingebed zijn in 

de unieke context van de cultuur van de auteur. Het is volgens hem de vraag in hoeverre ze 

toegankelijk zijn voor leden van een andere cultuur.83 Ten eerste is het belangrijk om een CSE 

te herkennen. De in het voorafgegane hoofdstuk aangehaalde definities voor CSE’s zijn 

daarvoor van groot belang. Daarna is het belangrijk om de functie van het CSE in de tekst te 

bepalen. Pas dan is het mogelijk om een geschikte vertaalmethode voor het CSE te kiezen. 

Belangrijk is hierbij dat er consequent vertaald wordt. Horton noemt het “contaminations”84 als 

er inconsequent vertaald wordt en de vertaler sommige CSE’s exotiserend en sommige CSE’s 

naturaliserend vertaalt. In deze context zal de zogenaamde Skopostheorie kort uitgelegd 
                                                           
80 vgl. t. a. p., 97. 
81 t. a. p., 95. 
82 Horton, David. “Describing intercultural transfer in literary translation: Alice in ‘Wunderland’.” In: Kultur und 
Übersetzung. Methodologische Probleme des Kulturtransfers. [Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen 2]. Ed. 
Thome, G. et al. Tübingen: geen uitgever. 2001, 95. 
83 vgl. t. a. p., 96. 
84 t. a. p., 98. 
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worden: de theorie heeft als basis dat er “immer schon ein Ausgangstext als ‘Primärhandlung’ 

vorhanden ist; die Frage ist also nicht: ob und wie gehandelt, sondern ob, was und wie 

weitergehandelt (übersetzt/gedolmetscht) werden soll.”85 Zoals al in hoofdstuk 2.1 opgemerkt, 

staat bij de Skopostheorie de regel centraal dat een handeling bepaald wordt door het doel. De 

vraag naar het ‘waarom’ is dus van groot belang. Belangrijk is daarom de recipiënt, omdat 

altijd voor hem wordt vertaald. Een verandering van het doel, van het skopos, is toegestaan, 

omdat een vertaling altijd een aanbod aan informatie in een doelcultuur en -taal is via een 

aanbod aan informatie in een broncultuur en -taal en vandaar eventueel de mogelijkheid bestaat 

dat het aanbod aan informatie oninteressant zou kunnen zijn voor de doeltaallezer. Daarom 

moet de vertaler die aan de hand van deze theorie te werk gaat, eerst de recipiënt inschatten en 

dan voor de passende functie kiezen. Tenslotte is de coherentie van groot belang: er moet zowel 

een intratekstuele coherentie zijn (dus de tekst moet als een geheel sluitend zijn) als ook een 

intertekstuele coherentie (dus de tekst moet in vergelijking met de brontekst sluitend zijn). 

Maar de intratekstuele coherentie is steeds belangrijker.86 

Zoals in het voorafgegane hoofdstuk beschreven, gaat Koller ervan uit dat er bij een CSE dat 

betrekking heeft op een reëel voorwerp aanvankelijk altijd een Eins-zu-Null-Äquivalenz bestaat. 

Voor dit geval somt hij verschillende oplossingsstrategieën op: als eerste mogelijkheid kan de 

uitdrukking uit de brontaal gewoon in de doeltaal overgenomen worden, eventueel tussen 

aanhalingstekens, zoals bij een citaat. Het kan op deze manier ook zonder aanhalingstekens 

worden overgenomen, maar dan met fonetische aanpassingen. Als tweede mogelijkheid kan het 

woord letterlijk vertaald worden. Deze oplossing wordt leenvertaling genoemd. De derde 

mogelijkheid is volgens Koller het gebruik van een uitdrukking uit de doeltaal die ongeveer 

dezelfde betekenis heeft, dus de keuze voor het equivalent dat het dichtst bij het 

oorspronkelijke woord ligt. De laatste mogelijkheid is de omschrijving van de uitdrukking in de 

doeltaal. Het probleem ligt volgens Koller hier echter in het feit dat deze oplossing niet 

mogelijk is als de uitdrukking vaker voorkomt in de tekst.87 

Bij de vertaling van CSE’s zijn drie factoren van belang waarvan afhankelijk is hoe de CSE’s 

vertaald worden. Ten eerste is de tekstsoort belangrijk, dus of het een literaire tekst is of een 

journalistieke of ambtelijke tekst. Ten tweede gaat het om het tekstdoel, wat wil de auteur bij 

de lezer bereiken: is de informatie belangrijk of de sfeer die gecreëerd wordt. Ten derde is het 

belangrijk aan wie de tekst zich richt, dus wat is de doelgroep en hoeveel voorkennis heeft de 

                                                           
85 Reiß, Katharina; Hans J. Vermeer. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Max 
Niemayer 1991, 95. 
86 vgl. Oberger, Birgit. Elfriede Jelinek als Übersetzerin. Eine Einführung. Frankfurt a. M.: Lang 2008, 40-43. 
87 vgl. Koller (2001), 232-233. 
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lezer. Bovendien moet de vertaler zich afvragen of de denotatie en/of connotatie belangrijk is 

voor de lezer en zo ja, hoe ze dan adequaat en duidelijk kunnen worden overgebracht.88 

Daarnaast zijn er nog verdere parameters waarvan de vertaling van CSE’s afhangt. Aixelà 

noemt er enkele, waaronder de materiële tekstuele beperkingen, dus wanneer een tekst begeleid 

wordt door afbeeldingen of mogelijke eerdere vertalingen, dus wanneer er al eerder vertalingen 

zijn gemaakt uit het genre, van de auteur of van dezelfde brontekst. Bovendien worden 

begrippen waarvoor een sociaal geaccepteerde vertaling bestaat, nooit afwijkend vertaald. Het 

kan ook zijn dat een CSE bekend is in beide cultuursystemen, maar dat het gebruik of de 

sociale waarde die eraan gekoppeld is, verschillen. Een ander geval kan zijn dat er verwijzingen 

zijn naar derde culturen, dus naar een cultuur die niet de broncultuur en ook niet de doelcultuur 

is. Deze CSE’s worden transnationale CSE’s genoemd en hebben normaal gesproken algemeen 

geaccepteerde vertalingen. Meestal gaat het hierbij om internationale instellingen. Verdere 

parameters die de vertaling van CSE’s beïnvloeden, zijn intratekstuele parameter. Bij 

transnationale CSE’s of CSE’s die naar minderheden verwijzen, zijn ook vaak in de brontekst 

al intratekstuele toelichtingen te vinden. Dit maakt het in de meeste gevallen makkelijker voor 

de vertaler, omdat deze CSE’s al verklaard zjn. Een ander punt dat belangrijk is voor de manier 

van vertalen van een CSE is het belang van het CSE in de tekstpassage voor het begrip en de 

geloofwaardigheid van de tekst. Om de samenhang binnen de tekst te garanderen gebruikt de 

vertaler de manier waarop hij het CSE de eerste vertaald heeft, ook voor de tweede keer 

wanneer hetzelfde CSE weer opduikt. Als het CSE bij de tweede keer op een andere manier 

vertaald wordt, is de verklaring vaak bij de eerste vertaling van het CSE te vinden.89 

In het volgende worden verschillende strategieën beschreven waarop CSE’s in een literair tekst 

vertaald kunnen worden. 

In zijn opstel beschrijft Grit de volgende acht manieren90 om het probleem met de CSE’s op te 

lossen: 

1. De eerste mogelijkheid is de handhaving. Hier wordt de uitdrukking uit de brontaal gewoon 

overgenomen naar de doeltaal. Ze blijft ongewijzigd. Zoals Koller al heeft aangehaald, kan 

de vertaler de uitdrukking tussen aanhalingstekens zetten om de vreemdheid duidelijker te 

maken. Een andere oplossing bij deze strategie is de fonetische of orthografische 

aanpassing van het woord of de cursivering. De methode van handhaving is beperkt, omdat 

ze slechts gebruikt kan worden wanneer het begrip bij de doelgroep bekend is of al eerder 

                                                           
88 vgl. Grit (1986), 190-191. 
89 Aixelà (1996), 204-207. 
90 vgl. Grit (1986), 192-194. 
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in de tekst verklaard is. Door handhaving wordt de couleur locale behouden: de vreemdheid 

van het woord in de tekst wordt benadrukt. 

2. De tweede mogelijkheid is de leenvertaling. Hier wordt – zoals Koller voor het geval van 

de Eins-zu-Null-Äquivalenz al heeft beschreven – de uitdrukking uit de brontaal letterlijk 

vertaald. Hier bestaat echter een beperking: deze oplossing is alleen mogelijk als de 

brontaaluitdrukking een samenstelling is van twee zelfstandige naamwoorden die ook in de 

doeltaal voorkomen. Grit noemt als voorbeeld de Deltawerken die op deze manier naar het 

Engels vertaald kunnen worden als Delta works. Hierbij bestaat er echter het probleem dat 

deze mogelijkheid alleen maar gebruikt kan worden wanneer de uitdrukking voor de 

doeltaallezer begrijpelijk is of voorkennis voorhanden is. 

3. De derde mogelijkheid is de benadering. Hierbij gebruikt de vertaler een bestaande 

uitdrukking uit de doeltaal die ongeveer met datgene uit de brontaal overeenkomt. Als 

voorbeeld noemt Grit de Nederlandse Hoge Raad die bij deze methode vertaald kan worden 

met de Amerikaanse Supreme Court hoewel de bevoegdheden van deze twee instituties niet 

helemaal overeenkomen. Daarom kan deze methode ook alleen maar gebruikt worden 

wanneer het niet op de precieze juridische betekenis aankomt, maar alleen de 

situatietekening belangrijk is. In vakteksten is deze methode om die reden niet gebruikelijk. 

Een mogelijkheid om het betekenisverschil te neutraliseren is de toevoeging van de vertaler 

dat het bij de gebruikte uitdrukking slechts om de pendant in de doeltaal gaat. 

4. Bij de vierde mogelijkheid gaat het om een omschrijving of definiëring in de doeltaal. 

Hierbij worden zowel de denotatie als ook de connotatie aan de doeltaallezer overgebracht. 

Het nadeel van deze methode is echter het feit dat de vertaler een uitdrukking die in de 

brontaal uit maar één woord bestaat meestal in meerdere woorden moet omschrijven. Dit is 

niet altijd mooi in een tekst in te voegen. 

5. Bij de zogenaamde kernvertaling geeft de vertaler slechts de kern van het woord weer. De 

hele betekenis wordt erbij niet overgebracht. Grit noemt als voorbeeld een hyperoniem: de 

Nederlandse havo wordt hierbij in het Engels vertaald als secondary school. Bij deze 

methode analyseert de vertaler de denotatieve betekenis van het woord met het oog op het 

hoofdkenmerk. Het gevaar bij deze methode is de vervlakking van de inhoud ten opzichte 

van het origineel. 

6. De adaptatie stelt de functie van de doeltaaluitdrukking in de focus. Hierbij wordt vooral de 

inhoud van de uitdrukking vertaald. Het door Grit aangehaalde voorbeeld is Partij van de 

Arbeid met Labour Party te vertalen. Hier is vooral de taalinhoud dezelfde. Deze methode 

kan echter ergernis veroorzaken bij lezer met voorkennis op dit gebied. 
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7. De voorlaatste mogelijkheid is de weglating. Deze methode is niet altijd mogelijk, de 

vertaler kan deze alleen maar gebruiken wanneer de denotatie van een uitdrukking voor de 

doeltaallezer niet belangrijk is. Anders gaat er betekenis en/of informatie verloren. 

8. De laatste methode is geen ‘methode’ in de eigenlijke zin, maar een combinatie van 

bovenstaande vertaalstrategieën. Dit is mogelijk en soms ook nodig, omdat alle boven 

genoemde methodes problemen opleveren. Daarom kiezen vertalers in sommige gevallen 

voor een combinatie van diverse oplossingen. Een mogelijke combinatie is bijvoorbeeld de 

introductie van een woord middels handhaving of leenvertaling en een aansluitende 

omschrijving of definiëring.91 

Ook Aixelà noemt verschillende oplossingsmogelijkheden voor CSE’s. Sommige daarvan 

sluiten aan op die van Grit of zijn hetzelfde. Aixelà splitst de oplossingsmogelijkheden in twee 

delen: ten eerste de handhaving en ten tweede de vervanging. Voor beide mogelijkheden 

bestaan volgens hem verschillende strategieën.92 De reden waarom de oplossingsmogelijkheden 

van Aixelà ondanks de overeenkomsten met Grit in het volgende uitvoerig genoemd worden, is 

het feit dat hij voor de handhaving verschillende mogelijkheden opsomt om het CSE 

desondanks beter over te brengen aan de doeltaallezer: 

1. Bij de herhaling worden vooral de toponiemen behouden waardoor zo veel mogelijk van de 

oorspronkelijke verwijzing wordt behouden. Door deze methode wordt de exotisering heel 

duidelijk naar de voorgrond geschoven. 

2. Bij de orthografische aanpassing wordt de spelling aangepast aan de doeltaal. Op die 

manier worden CSE’s beter in de tekst geïntegreerd en toegankelijker gemaakt voor de 

doeltaallezers. 

3. Bij de extratekstuele toelichting geeft de vertaler uitleg over de betekenis of implicaties van 

een CSE. Daarbij wordt wel een van de drie genoemde strategieën voor de handhaving 

gebruikt, maar omdat de duidelijkheid niet gegarandeerd is, licht de vertaler het CSE 

extratekstueel toe, dat betekent dus in een voetnoot, eindnoot, verklarende woordenlijst, 

cursivering of tussen haakjes. 

4. Als men geen extratekstuele toelichting wil geven, is ook een intratekstuele toelichting 

mogelijk. Ook hier wordt een van de drie oplossingen voor handhaving gebruikt en de 

vertaler geeft ervoor een toelichting in de lopende tekst, maar op een manier waarop ze de 

                                                           
91 vgl. t. a. p., 192-194. 
92 vgl. Aixelà (1996), 200-201. 
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lezer niet meteen opvalt en stoort. Op die manier kan een woord expliciet gemaakt worden 

en kunnen dubbelzinnigheden voorkomen worden.93 

Ook voor de vervanging geeft Aixelà zes oplossingsmogelijkheden: 

1. Bij de synonymie gebruikt de vertaler een synoniem of verwijzing die een similaire 

betekenis heeft als het woord in de brontaal. 

2. De beperkte universalisering houdt in dat de vertaler zoekt naar een ander CSE uit de 

brontaal dat voor de doeltaallezer gebruikelijker is. Er blijft dus een soort CSE behouden, 

maar een dat bekend is in de doeltaal. 

3. De absolute universalisering daarentegen betekent dat er voor het CSE in de brontekst geen 

bekender CSE gevonden kan worden. Om die reden kiest de vertaler voor een neutraal 

element. Het voorbeeld dat Aixelà aanhaalt is a chesterfield [een bepaalde naam voor een 

bank, aanmerking KL] dat in het Spaans vertaald wordt door un sofa [een sofa, aanmerking 

KL]. De merknaam wordt in de vertaling niet genoemd, omdat de doeltaallezer daar niets 

mee kan verbinden. 

4. Bij de naturalisering neemt de vertaler het CSE op in de intertekstuele corpus die specifiek 

is voor de doelcultuur. Deze methode wordt volgens Aixelà niet vaak gebruikt. Hierbij 

worden CSE’s uitgewisseld door woorden uit de doeltaal. De vreemdheid van de 

uitdrukking verdwijnt op deze manier helemaal. 

5. De volgende mogelijkheid is de weglating. Zoals al bij Grit beschreven wordt hierbij het 

CSE helemaal weggelaten, omdat het niet belangrijk is voor het begrijpen van de tekst voor 

de doeltaallezer. 

6. De laatste mogelijkheid die Aixelà noemt, is de autonome schepping. Hierbij kunnen 

vertalers een CSE aan de tekst toevoegen dat niet in de brontekst voorkomt, maar dat 

interessant is voor de doeltaallezer. Dit kan inhouden dat er bijvoorbeeld een CSE uit de 

doeltaal wordt toegevoegd dat misschien de context beter verklaard of een gezegde. Andere 

mogelijkheden die ook hierbij horen zijn de compensatie waarbij er een CSE weggelaten en 

door een autonome creatie vervangen wordt, de verplaatsing waarbij de verwijzing ergens 

anders in de doeltekst geplaatst wordt en de afzwakking waarbij een element vervangen 

wordt door een ander element dat beter past bij de doelcultuur.94 

Bovenstaande maakt duidelijk dat veel oplossingsstrategieën van Aixelà overeenkomen met die 

van Grit. Aixelà heeft ze echter op een andere manier ingedeeld en wat nauwkeuriger 

opgesomd. Met betrekking tot de oplossing van vertaalproblemen die door CSE’s opgeroepen 

                                                           
93 vgl. t. a. p., 200-201. 
94 vgl. t. a. p., 201-203. 
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worden, verwijst Wranke in haar boek op Newmark die twaalf mogelijke strategieën noemt.95 

Deze zijn heel gedetailleerd beschreven en zullen in het volgende kort samengevat aangehaald 

worden. 

1. Met transferentie (transference) bedoelt Newmark het transfereren van een begrip uit de 

brontaal naar de doeltaal. Volgens hem worden vooral de volgende woorden meestal 

getransfereerd: persoonsnamen, geografische en topologische namen, eigennamen van 

tijdschriften, kranten, etc., titels van onvertaalde boeken, films ect. namen van private 

ondernemingen en/of instituties, nationale instituties, straatnamen en adresgegevens. De 

vertaler gebruikt de handhaving – zoals boven al vermeld – vooral om de couleur locale te 

behouden en om een intieme sfeer te creëren tussen de tekst en de lezer. 

2. Het culturele equivalent is een benadering waarbij een ongeveer gelijkwaardige uitdrukking 

uit de brontaal gebruikt wordt. Zoals al eerder vermeld, is deze manier van vertalen beperkt, 

omdat ze niet precies is. . Ze kan er echter wel zorgen voor een effect op de doeltaallezer en 

creëert bovendien een groter cultureel effect dan een neutraal woord. 

3. Bij de neutralisatie bestaan er twee mogelijkheden: het functioneel equivalent is een woord 

dat niet cultuurgebonden is, zoals bijvoorbeeld voor het CSE Sejm in een Engelse vertaling 

het functioneel equivalent Polish parliament gebruikt kan worden. Het gevaar hierbij is dat 

er bepaalde connotaties verloren gaan of dat er niet het gehele effect wordt overgebracht. 

De tweede mogelijkheid is het descriptieve equivalent. Hierbij beschrijft de vertaler 

uitvoeriger – meestal in een bijzin – het CSE om het begrijpelijker te maken voor de 

doeltaallezer. 

4. De literaire vertaling is een leenvertaling. Hierbij worden de uitdrukkingen letterlijk 

vertaald. Volgens Newmark is het niet aan te raden om een leenvertaling te initiëren. Een 

leenvertaling is pas te gebruiken wanneer de termen al bekend zijn in de doeltaal. 

5. Het zogenaamde label is geen vertaling, maar een overname van de eigennaam van een – 

meestal – institutie die dan tussen haakjes gezet wordt. 

6. Bij de naturalisatie past de vertaler het woord eerst aan de spelwijze en dan aan de 

morfologie van de doeltaal aan. 

7. Bij de componentiële analyse (componential analysis) splitst de vertaler de uitdrukking op 

in de verschillende componenten. Deze methode wordt gebruikt bij het vertalen van 

"cultural (and institutional) words that the readership is unlikely to understand. "96 

                                                           
95 vgl. Wranke (2010), 42. 
96 Newmark (1988), 119. 
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Bij een vertaling is het basisprincipe dat er een vergelijking plaatsvindt tussen een woord 

uit de brontaal en een woord uit de doeltaal dat een similaire betekenis heeft, maar 

desondanks geen eenduidig equivalent is. Over het algemeen heeft het woord uit de 

brontaal een specifiekere betekenis en de vertaler moet daarom iets toevoegen om de hele 

betekenis over te brengen.97 

8. Reductie en expansie houden respectievelijk een weglaten of verkorting en een uitbreiding 

van de uitdrukking in. Hierbij wordt één woord in de brontaal meestal uitgedrukt door een 

woordenpaar of samenstelling of gewoon een langere uitdrukking in de doeltaal. 

9. Zogenaamde couplets, triplets of quadruplets zijn benamingen voor samenstellingen van 

respectievelijk twee, drie of vier strategieën die boven genoemd zijn. Hierbij gaat het om de 

oplossing van echter maar één CSE. 

10. De geaccepteerde standaard vertaling van een woord moet altijd gebruikt worden. Dit geldt 

vooral voor afkortingen van internationale instituties. 

11. De voorlaatste methode bij Newmark is de parafrase. Hierbij wordt een uitdrukking uit de 

brontaal die in de doeltaal niet of nauwelijks bekend is, preciezer beschreven. Deze 

toegevoegde informatie kan ook in vorm van voetnoten, eindnoten of woordenlijsten aan 

het einde van het boek aangegeven worden.98 

12. De laatste methode die Newmark noemt, is de classifier. Hierbij gaat het om een “generic 

or general or superordinate term sometimes supplied by the translator to qualify a specific 

term (e.g. the city of Brno).“99 Hier voegt de vertaler dus een verklaring binnen de tekst in 

om de lezer duidelijk te maken wat – in dit voorbeeld – Brno is. De verklaring wordt echter 

zo ingevoegd dat ze niet opvalt of bij het lezen stoort. "Cultural objects may be referred to 

by a relatively culture-free generic term or classifier [...]."100 

Het wordt duidelijk dat er verschillende oplossingsmethoden bestaan om CSE’s te vertalen. Het 

is belangrijk dat de vertaler zich bewust is van wanneer welke strategie het beste gebruikt kan 

worden. In hoofdstuk 2.1 is al het model van de scenes en frames beschreven. Bij een vertaling 

moet de vertaler eerst de scenes achter de tekst begrijpen en dan overdragen naar de doeltaal. 

Daarbij is het belangrijk om adequate frames in de doeltaal te vinden zodat de passende scenes 

worden opgeroepen bij de doeltaallezer. Scenes zijn cultuurspecifiek en door een vertaling 

wordt een scene overgebracht naar een andere cultuur. Ook een frame houdt cognitieve en 

                                                           
97 vgl. t. a. p., 114. 
98 vgl.t. a. p., 81-91. 
99 t. a. p., 282. 
100 t. a. p., p. 95. 
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evaluatieve elementen in, omdat de frame een signaal is voor de mening over of de indruk van 

een scene.101 

Voor de vertaling van een literaire tekst heeft Eugene Nida het volgende model ontworpen: 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 1: Nida (1964) 

 

Hierin wordt duidelijk dat de vertaler eerst de informatie uit de brontaal analyseert en daarna de 

structuren van deze informatie transfereert. Dan herstructureert hij de informatie in de doeltaal. 

De analyse van de informatie in de brontaal moet echter ook connotatieve waarden omvatten. 

Vooral de cultuurspecifieke elementen zijn in deze opzicht vaak problematisch te vertalen.102 

Uit de methoden van Grit, Aixelà en Newmark en uit de voorgestelde Skopostheorie en het 

concept van de scenes en frames kunnen dus voor dit onderzoek tien oplossingsstrategieën 

afgeleid worden die de basis zullen leggen voor het onderzoek in het volgende hoofdstuk. Aan 

de hand van deze strategieën kunnen de door de vertalers gebruikte oplossingen dus benoemd 

worden en een vergelijking van de drie vertalingen wordt makkelijker: 

1. handhaving: Hierbij wordt de uitdrukking uit de brontaal behouden. De vertaler kan ze 

echter orthografisch, morfologisch of fonologisch aanpassen aan de doeltaal. 

2. leenvertaling: Hierbij vertaalt de vertaler de uitdrukking letterlijk naar de doeltaal. 

3. benadering/synoniem: Hierbij gebruikt de vertaler een synoniem uit de doeltaal dat de 

betekenis van de uitdrukking uit de brontaal benadert, maar er niet helemaal mee 

overeenkomt. 

4. kernvertaling: Hierbij zoekt de vertaler naar een uitdrukking in de doeltaal die 

overeenkomt met het woord uit de brontaal, maar de doeltaaluitdrukking geeft slechts de 

kern van het woord weer (bijv. “havo” wordt “secondary school”). 

5. adaptatie: Hierbij wordt het CSE ingewisseld door een CSE uit de doeltaal. Er wordt dus 

een CSE gebruikt dat bekend is voor de doeltaallezer (“Partij van de Arbeid” wordt dan 

“Labour Party”). 

                                                           
101 vgl. Loogus (2008), 156-158. 
102 Nida, Eugene A. „Science of Translation.“ In: Language, Vol. 45, No. 3 (Sept. 1969), 484-491. 

SOURCE LANGUAGE       RECEPTOR LANGUAGE 

  TEXT       TRANSLATION 

    ↓        ↑ 

  ANALYSIS      RESTRUCTURING 

      ↓  →  TRANSFER →  ↑ 
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6. weglating: Hierbij kiest de vertaler ervoor om het CSE helemaal te schrappen. Dit is alleen 

maar mogelijk als het voor het begrijpen van de tekst niet belangrijk is. 

7. (intratekstuele) toevoeging (→omschrijving/definiëring): Hierbij beschrijft de vertaler 

de uitdrukking voor de doeltaallezer, bijvoorbeeld door een bijzin ertoe te voegen. 

8. (extratekstuele) toevoeging: Hierbij kiest de vertaler voor een voetnoot/een verklarende 

woordenlijst in het appendix etc. in plaats van een intratekstuele toelichting. 

9. absolute universalisering: Hierbij kiest de vertaler ervoor om het CSE net als bij de 

weglating helemaal te schrappen, maar in plaats van het helemaal uit de tekst te halen, 

vervangt hij het door een geheel neutraal element dat in elke taal begrijpelijk is. Deze 

mogelijkheid heeft gelijkenis met de kernvertaling, omdat hier vaak ook slechts de kern 

wordt weergegeven. 

10. combinaties: Bij een combinatie gebruikt de vertaler meerdere van de boven genoemde 

strategieën bij het oplossen van een CSE. Hierbij gaat het echter niet om een contaminatie, 

dus om het disparate oplossen van een CSE, maar om gewilde combinaties om óf het CSE 

begrijpelijker te maken voor de lezer óf de tekst vloeiender te maken en daarmee 

leesbaarder voor de recipiënt. 

Om een basis te leggen voor het volgende onderzoek zal de theoretische deel hier nog kort 

samengevat worden: Door de translational turn in de jaren zestig en zeventig kwam het 

culturele aspect van een tekst steeds meer naar voren. Een vertaling kan daarom opgevat 

worden als een interpretatie en overdraging van betekenissen. Culturele gebeurtenissen worden 

via de taal geïnterpreteerd.103 Omdat aan taaluitingen zowel denotaties als ook connotaties 

gebonden zijn is het model van scenes en frames belangrijk: scenes zijn de associaties die bij de 

lezer opgeroepen worden en frames zijn de linguïstische weergaven van uitingen.104 

Problemen die bij het vertalen opduiken, zijn steeds talenpaargebonden. Problemen die in 

verband met CSE’s opduiken, zijn altijd cultuurpaargebonden. Voor vertaalproblemen bestaan 

er verschillende types equivalentie.105 Bij het vertalen staat de vertaler voor een keuze: gebruikt 

hij zo veel mogelijk de woorden van de auteur en beweegt hij dus de lezer naar hem toe 

(exotiserend) of verandert hij de tekst door grotendeels het taalgebruik van de lezer te 

gebruiken en beweegt hij dus de tekst naar de lezer toe (naturaliserend).106 Dit is vooral ook de 

vraag bij het vertalen van CSE’s. Samengevat zijn CSE’s fenomenen die maar tot één cultuur 

mogen behoren, anders zijn ze niet meer specifiek voor een cultuur. Een CSE is alles wat 

                                                           
103 vgl. Loogus (2008), 50. 
104 vgl. Vermeer/Witte (1990), 54-66. 
105 vgl. Koller (2001), 216. 
106 vgl. Schleiermacher (1813), 45. 
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cultuurgebonden is.107 Maar CSE’s zijn dynamisch, omdat vooral door het vertalen van teksten 

naar andere culturen talrijke ontleningen in verschillende talen zijn binnengedrongen.108 

Het wordt dus duidelijk dat juist in verband met CSE’s vooral het schema van de scenes en 

frames en de Skopostheorie van groot belang zijn. De drie factoren waarvan volgens Grit109 

afhankelijk is hoe een CSE in een tekst vertaald wordt, zijn in dit onderzoek bij alle drie 

vertalingen gelijk: de tekstsoort is gelijk (literaire tekst), net als het tekstdoel (de sfeer aan de 

lezer overbrengen, maar ook de informatie en de stijl van de auteur behouden) en de voorkennis 

van de lezer (wat betreft de omstandigheden is de voorkennis zeker gelijk bij de lezers van de 

drie vertalingen, wat betreft de in de roman voorkomende talen zijn de voorwaarden 

verschillend en ook de problemen van de vertalers). Daarom is het interessant om vertalingen 

in meerdere verschillende talen te vergelijken. Op die manier is het mogelijk om te kijken hoe 

de vertalers met de verschillende moeilijkheden bij de CSE’s zijn omgegaan. 

 

3. Onderzoek aan de hand van de vertalingen van Hugo Claus’ Het verdriet van België 

 3.1 Over Hugo Claus en Het verdriet van België 

Voor het eigenlijke onderzoek is het belangrijk om eerst iets te schrijven over Hugo Claus en 

over de inhoud van Het verdriet van België. 

Hugo Maurice Julien Claus werd op 5 april 1929 in Brugge geboren. Met anderhalf jaar 

stuurden zijn ouders hem naar een nonnenpensionaat in Eke. Later volgde hij tijdens de oorlog 

de eerste jaren van de Grieks-Latijnse afdeling aan het atheneum in Kortrijk. Hij was verder 

een tijdlang lid van de Duitsgezinde NSJV (Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen). Zijn 

vader was lid van het VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond). Hij leverde drukwerk aan de 

Duitsers. Claus’ moeder werkte als secretaresse voor de ERLA (een fabriek die onderdelen 

voor Duitse oorlogsvliegtuigen leverde). Na de oorlog werd Claus’ vader geïnterneerd wegens 

collaboratie. Samen met zijn moeder en zijn drie broers ging Claus bij zijn grootmoeder in 

Astene wonen. Hij startte een carrière als romancier, dichter, toneelschrijver en scenarist. In 

2006 werd bij Claus alzheimer vastgesteld. Hij stierf op 19 maart 2008 in een ziekenhuis in 

Antwerpen nadat hij zich een dodelijke dosis pentothal had laten toedienen.110 

                                                           
107 vgl. Loogus (2008), 53. 
108 vgl. Evenepoel/Van Poucke (2009), 87. 
109 vgl. Grit (1986), 190-191. 
110 vgl. Claes, Paul. (2011) “Hugo Claus.” In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Onder 
red. van: Ad Zuiderent, Hugo Brems, Tom van Deel. Groningen: Martinus Nijhoff 2011, 1-4. 
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Hugo Claus schreef gedichten, liedteksten, romans, novellen, verhalen, monografieën, essays, 

kritieken, toneelstukken, libretio’s, scenario’s, filmromans, vertalingen en 

theaterbewerkingen.111 

Claus kreeg in 1984 de staatsprijs voor verhalend proza voor Het verdriet van België. In 1986 

kreeg hij bovendien de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn volledig oeuvre. In 1994 werd 

hem de Vijfjaarlijkse Meesterschapsprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

toegekend. De commissie benadrukte dat hij “een oeuvre heeft geschapen dat in omvang en 

variëteit zijn weerga in de moderne Nederlandse letterkunde niet kent” en dat “tot de absolute 

top van onze literatuur” behoort in drie genres: poëzie, fictioneel proza en toneel.112 

Net als in zijn gedichten gebruikt Claus ook in zijn romans taalspel en beeldspraak. In zijn 

romans is bijna altijd een terneerdrukkende sfeer: erfelijke belasting, jeugdtrauma’s en 

frustrerende relaties weerspiegelen zijn mensvisie. Dit is ook in Het verdriet van België terug te 

vinden.113 Het is “Claus’ meest monumentale, ambitieuze en succesrijke roman”.114 De roman 

kan beschouwd worden als familieroman, bildungsroman of sociale roman, maar ook het 

autobiografische is steeds aanwezig. “Door de herhaling van vele motieven uit het vorige werk 

(de aantrekkelijke en dreigende nonnenfiguren, het pensionaat, de dame in het mysterieuze slot) 

biedt deze roman het volledigste beeld van ‘Clausitanië’ [...]. Boeiender nog is de wijze waarop 

de auteur aan de hand van duizenden populaire gemeenplaatsen een beeld van het Vlaamse 

volk ophangt [...].”115 Claus gebruikt een groot aantal stijlen en registers en diverse moderne 

literaire technieken, zoals het leidmotief. Dat wil zeggen de herhaling van scènes, relaties en 

woorden.116 

De roman Het verdriet van België verscheen op 19 maart 1983 in de serie BBLiterair van De 

Bezige Bij in Amsterdam. Het verschijnen van het boek werd begeleid door een grootscheepse 

promotiecampagne: er werd promotie gemaakt door posters, interviews en het vooraf versturen 

van de revisietekst aan dagbladcritici in Nederland en Vlaanderen zodat meteen na het 

verschijnen recensies konden gepubliceerd worden.117 

De roman bestaat uit twee delen: Het eerste deel heeft de titel Het verdriet en het tweede deel 

heet Van België. Het eerste deel bestaat uit 27 genummerde en getitelde hoofdstukken. Het 

                                                           
111 vgl. t. a. p., 1. 
112 t. a. p., 7. 
113 vgl. t. a. p., 14 
114 t. a. p., 17. 
115 t. a. p., 17. 
116 vgl. t. a. p., 22. 
117 vgl. Claes, Paul. (1989) “Hugo Claus. Het verdriet van België.” In: Lexicon van literaire werken. Onder red. 
van: Ton Anbeek, Jaap Goedegebuuren, Bart Vervaeck. Groningen: Wolters-Noordhoff 1988, 1. 
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tweede deel bestaat uit bijna 200, door witregels van elkaar gescheiden fragmenten zonder 

rangnummer of titel.118 

In navolging van de samenvatting door Paul Claes in het Lexicon van literaire werken119 zal 

hier een korte overzicht over de inhoud gegeven worden. 

In het eerste deel gaat het om Louis Seynaeve die een zoon is van de drukker Stag Seynaeve en 

zijn echtgenote Constance Bossuyt. De roman begint in 1939 en Louis is elf jaar oud. Samen 

met vier andere zogenaamde ‘Apostelen’ heeft hij een geheim genootschap opgericht. De 

andere vier leden zijn Dondeyne, Byttebier, Vlieghe en Goossens. Ze lezen ‘Verboden Boeken’ 

die precies het tegendeel zijn van de devote geschriften en reglementen die ze anders moeten 

lezen. Toen zijn vader en zijn grootvader, de schoolinspecteur Hubert Seynaeve, hem in het 

jongenpensionaat in Haarbeke bezoeken waar hij zijn opleiding volgt, verneemt hij dat zijn 

moeder thuis is gebleven, omdat ze van de trap gevallen is. Later begrijpt hij dat zijn moeder 

zwanger is. Hij mag tijdens de paasvakantie naar het ouderlijke huis in Walle gaan waar hij 

steeds meer verliefd raakt op zijn moeder. Zijn vader sympathiseert met REX, een autoritair 

gezonde beweging onder leiding van Léon Degrelle. Andere familieleden die in de roman 

voorkomen zijn Nonkel Florent, Nonkel Robert en Tante Hélène. Louis bezoekt een opvoering 

van Het land van de glimlach die grote indruk op hem maakt en sindsdien neemt hij de aria 

Toujours sourire als liefspreuk. Hij keert terug naar het pensionaat waar hij samen met de 

andere apostelen ’s nachts inbreekt in de kamer van Zuster Sint Gerolf die in Louis’ fantasie is 

uitgegroeid tot mythische dimensies. Louis neemt een bikkel van haar nachttafeltje. Twee 

weken voor de grote vakantie krijgt hij door Tante Nora te weten dat zijn moeder een miskraam 

heeft gehad en dat zij daarom een rustkuur in de Alpen zal ondergaan. Louis zal de vakantie 

doorbrengen bij haar moeder Meerke (petit mère) in Bastegem waar ook Nonkel Florent, Tante 

Violet, Nonkel Omer en Nonkel Armand wonen die verliefd is geweest op Madame Laura. Ook 

Louis wordt door Madame Laura en haar ruige knecht André Holst aangetrokken. Als Louis 

terugkeert naar school distantieert Vlieghe zich van zijn leugenachtige verhalen. Hij wordt 

daarom van de andere apostelen gevangen genomen. Louis’ moeder haalt hem weg uit het 

gesticht als begin 1940 de oorlog dreigt en ten afscheid geeft Vlieghe hem een ivoren 

pennenhouder mee. Die zou al een symbool van zijn komend schrijverschap kunnen zijn. Hier 

eindigt het eerste deel dat zogenaamd door Louis zelf in 1947 is geschreven.120 

In het tweede deel wordt Louis naar het college in Walle gestuurd en België capituleert. De 

ascetische Jezuïet Evariste de Launay de Kerchove die door de leerlingen alleen maar ‘de Kei’ 
                                                           
118 vgl. t. a. p., 1-2. 
119 t. a. p., 2-4. 
120 vgl. t. a. p., 2-3. 
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genoemd wordt, wordt Louis’ leraar Latijn en Godsdienst. Samen met zijn vriend Maurice de 

Potter bezoekt Louis de Vlaamse letterkundige Marnix de Puydt. Hij wil nu schrijver worden. 

Maurice sterft en Louis wordt vanwege zijn onhandelbaarheid een tijdlang van het college 

weggestuurd. Tante Nora stuurt haar echtgenoot Nonkel Leon als arbeider naar Duitsland en 

Louis’ moeder wordt secretaresse bij de ERLA. Louis zelf meldt zich aan bij de NSJV. Zijn 

moeder heeft een verhouding met haar chef, de Duitse officier Dr. Henny Lausengier. Louis 

verklapt dit aan zijn vader. Hij zelf raakt vervreemd van zijn jeugdvriendin Bekka Cosijns en 

wordt verliefd op de apothekersdochter Simone Paelinck. Omdat het pensionaat in Haarbeke 

verwoest wordt door een bom, gaat Zuster Sint Gerolf tijdelijk bij Bomama in Walle wonen. 

Zij sterft echter nadat ze bedorven vlees heeft gegeten. Louis wordt door de Erweiterte 

Kinderlandverschickung voor een vakantie naar Strelenau in Mecklenburg gestuurd. 

Lausengier wordt naar de Oostfront gestuurd en Louis’ moeder wordt wanhopig. Er volgen 

mislukkingen: de tekenlessen bij de Vlaamse kunstenaar Dolf Zeebroeck zijn een fiasco, 

Simone is Louis ontrouw en Louis blijft zitten. Van Holst en Madame Laura krijgt hij door de 

Duitsers verboden boeken. Ze zullen ertoe bijdragen dat hij afstand neemt van het nationaal-

socialisme. Vanwege zijn verzetswerk wordt ‘de Kei’ naar Duitsland weggevoerd. Na de 

landing in Normandië op 6 juni 1944 ontmoet Louis opnieuw zijn oude vriend Vlieghe als 

NSJV-er. Hij wordt in de liefde ingewijd door Tante Nora en gaat daarna ook met Bekka en de 

oudere Michèle naar bed. Zijn vader vlucht uit vrees naar de streek van Veurne, maar komt 

terecht in het gevangenkamp Flandria. De rest van het gezin duikt onder in Glijkenisse en later 

in Bastegem. Louis wordt leerling-drukker bij de Broeders Hiëronymianen in Waffelgem. Hij 

schrijft de novelle Het verdriet en wil daarmee een prijsvraag van de krant Het laatste Nieuws 

winnen. Vlieghe pleegt zelfmoord, Holst vermoort Madame Laura en Louis wordt op de 

literaire dagen van Mercurius als een wonderkind ontvangen. Hij ontmoet tot slot het alter ego 

van Hugo Claus in gedaante van een experimenteel dichter.121 

In het eerste deel wordt vooral in de derde persoon door de ogen van de held geschreven, soms 

in de eerste persoon. In het tweede deel is de vertelsituatie niet eenduidig: er zijn dialogen 

(soms zonder duidelijk aangegeven sprekers), monologen, innerlijke monologen, brief- en 

dagboekfragmenten en objectieve beschrijvingen. Het verhaal wordt geplaatst in de sociale, 

politieke en economische context van de tijd.122 Van bijzonder belang in de roman is “het 

Vlaams nationalisme, dat in feite alleen bestaat uit angst voor het vreemde en het nieuwe 

                                                           
121 vgl. t. a. p., 3-4. 
122 vgl. t. a. p., 4. 
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[...].”123 In de roman worden steeds ideologisch geladen opmerkingen van de gewone man 

geciteerd die tot uitdrukking komen in zegswijzen, spreuken, verwijzingen naar auteurs, boeken 

of plastische kunstenaars, in dooddoeners of gemeenplaatsen. Het Vlaams dat door de 

personages wordt gesproken is bijna een dialect. Maar juist dit mengsel van “barbarismen, 

archaïsmen, provincialismen en andere rariteiten”124 geeft de Vlaamse spreektaal weer. Het 

gaat niet alleen om de couleur locale, maar vooral om de ideologie.125 

Het verdriet van België is een internationaal succes en een “oervlaamse roman”126 en behoort 

tot de naoorlogse vorm van modernisme die postmodernisme wordt genoemd. Deze vorm 

wordt onder meer gekenmerkt door het gebruik van citaat en allusie.127 

 

3.2 De oplossingen voor CSE’s in de Duitse, Engelse en Franse vertaling 

In het volgende hoofdstuk wordt de roman Het verdriet van België met betrekking tot de vraag 

onderzocht met welke strategieën de CSE’s vertaald zijn in de Duitse, Engelse en Franse versie. 

De volgende uitgaven zijn gebruikt in dit onderzoek: de Duitse vertaling is van 2012 en is 

vertaald door Waltraud Hüsmert. De eerste vertaling naar het Duits verscheen in 2008. De 

Amerikaanse vertaling is van 1990 en is vertaald door Arnold J. Pomerans. De Franse vertaling 

is van 1994 en is vertaald door Alain van Crugten. De eerste Franse vertaling verscheen al in 

1985. In Frankrijk werd de vertaling een verkoopsucces. Van Crugten kreeg in 1988 de 

Nijhoff-prijs voor zijn vertaling.128 

Het is belangrijk om op te merken dat het hierbij niet alleen maar gaat om de vraag welke 

verschillen er te vinden zijn, maar vooral waarom er verschillen zijn en inhoeverre bij de 

voorbeelden nagegaan kan worden waarom de vertalers voor de respectievelijke oplossingen 

gekozen hebben. Zoals al in hoofdstuk 2.2 vermeld, is volgens Huet de beste manier van 

vertalen die “waarbij de vertaler eerst en vooral de gedachte van de auteur en vervolgens ook, 

als het wezen beide talen het toelaat, de woorden zo nauwgezet mogelijk volgt en uiteindelijk 

ook de persoonlijke stijl van de auteur in de mate van het mogelijke weergeeft [...].”129 

CSE’s zijn een heel open categorie. Men kan ze in verschillende subgroepen indelen. Om het 

onderzoek overzichtelijker en ook een vergelijking mogelijk te maken, worden de CSE’s in vijf 

categorieën ingedeeld: persoonsnamen en aanspreekvormen, geografische begrippen, 

                                                           
123 t. a. p., 6. 
124 t. a. p., 7. 
125 vgl. t. a. p., 7. 
126 Claes (2011), 23. 
127 vgl. Claes (1989), 8. 
128 t. a. p., 1. 
129 Huet (1661), 31. 
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politiek/instituties, dagelijkse elementen en dialecten. Hierbij worden vanwege de omvang niet 

altijd alle in de roman voorkomende CSE’s en hun oplossingen uitvoerig aangehaald, maar er 

wordt veeleer een overzicht gegeven over de tendenties van de vertalers met betrekking tot hun 

oplossingen voor de CSE’s. Aan de hand van talrijke voorbeelden worden deze tendenties 

uitgelegd, bewezen en met elkaar vergeleken. Daarbij wordt eerst gekeken naar de oplossingen 

voor de onderzochte CSE’s in de Duitse vertaling, daarna naar de oplossingen in de 

Amerikaanse vertaling en daarna naar de oplossingen in de Franse vertaling. Op die manier 

kunnen de respectievelijke tendenties in de drie vertalingen beter naar voren gebracht worden. 

In een korte samenvatting aan het eind van elk hoofdstuk worden dan de tendenties met elkaar 

vergeleken. Deze vergelijking wordt dan in de conclusie echter nog uitvoerlijker besproken. 

Gemakshalve worden in het volgende onderzoek als bronvermelding bij citaten uit de vier 

versies van de roman de volgende afkortingen binnen de tekst gehanteerd: Het verdriet van 

België (VVB), Der Kummer von Belgien (KVB), The Sorrow of Belgium (SOB) en Le 

Chagrin des Belges (CDB) met respectievelijk het bladzijdennummer daarachter. 

 

  3.2.1 Persoonsnamen en aanspreekvormen 

Bij de persoonsnamen worden meteen verschillen duidelijk tussen het origineel en de 

vertalingen, maar ook tussen de drie vertalingen. In alle drie vertalingen is het grootste deel van 

de Nederlandse eigennamen gehandhaafd is. Er zijn echter ook uitzonderingen waarop hier 

nader ingegaan wordt. 

In de Duitse versie zijn de meeste Nederlandse aanspreekvormen voor de eigennamen 

overgenomen. Zo blijven “Mijnheer Seynaeve” (KVB 14), “Meneer Morrens” (KVB 227) en 

ook “Madameke Vandenbussche” (KVB 31) gewoon bestaan. Een uitzondering hierop is de 

vertaling van “Juffrouw” (VVB 184). Deze uitdrukking wordt vertaald met “Liebes Fräulein” 

(KVB 201). Deze vertaling vormt een uitzondering omdat de andere aanspreekvormen zoals 

boven aangehaald, zijn gehandhaafd. Een ander voorbeeld voor een uitzondering met 

betrekking tot de aanspreekvormen is “BoMama” (VVB 98) wat Hüsmert niet vertaalt, maar 

gewoon orthografisch aanpast: “Bomama”(KVB 104), maar. “Nonkel” (VVB 121) past ze 

daarentegen wel aan door het te vertalen met “Onkel” (KVB 129). Dit zijn zeker uitdrukkingen 

waaraan de Duitse lezer meer gewend is. 

Titels worden consequent vertaald naar het Duits, zoals “Madame de hertogin Kateriene” 

(VVB 45). Dit wordt met het synoniem “Durchlaucht Herzogin Katerine” (KVB 47) vertaald. 

Ook het Nederlandse “Majoor” (VVB 275) wordt vertaald met het Duitse synoniem “Major” 

(KVB 303). 
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Sprekende namen zoals “Zuster Econome” (VVB 16) worden met “Schwester Ökonomin” 

(KVB 15) woordelijk vertaald. Op die manier begrijpt de Duitse lezer de sprekende naam beter. 

Ook andere sprekende namen zoals “Zuster Koedde” (VVB 240) (“Schwester Frost” [KVB 

264]) “Vuile Sef” (VVB 112) (“Dreckiger Sef” [KVB 119]) of“Bankier Geldzak” (VVB 94) 

(“Bankier Geldsack” [KVB 100]) worden vertaald om het woordspel te behouden. Er bestaat 

echter een uitzondering: “De Kei” (VVB 303) is eigenlijk ook een sprekende naam die in het 

Duits met het synoniem óf ‘Stein’, ‘Kieselstein’, ‘Kopfstein’ óf in verband met personen ook 

‘Ass’ of ‘Könner’ vertaald kan worden. Hüsmert vertaalt het echter met “der Eiko” (KVB 336). 

Bij deze vertaling gaat de boven genoemde betekenis verloren, maar er bestaat een 

fonologische similariteit tussen de twee versies, omdat het ‘ei’ behouden blijft. 

Er is dus vrij uniform vertaald: sprekende namen zijn met een synoniem naar het Duits vertaald 

en om de couleur locale te behouden zijn alle andere namen gehandhaafd. Er moet echter 

toegevoegd worden dat er wel uitzonderingen bestaan, vooral bij de titels en aanspreekvormen. 

Een mogelijke reden daarvoor kan de couleur locale zijn die door het handhaven van 

aanspreekvormen zoals ‘Mijnheer’ behouden blijft, maar om de roman ook toegankelijker te 

maken voor de Duitse lezer zijn titels van personen door een Duits synoniem vervangen, net als 

aanspreekvormen als ‘Juffrouw’ die voor een Duitser moeilijk te begrijpen zijn. 

Ook in de Amerikaanse vertaling zijn de aanspreekvormen gehandhaafd. Zo heet ook hier de 

vader van Louis “Mijnheer Seynaeve” (SOB 8). Om het begrijpelijker te maken voor de 

Engelstalige lezer heeft de vertaler Arnold Pomerans echter hierbij sommige aspecten 

toegepast: zo heet “Madameke Vandenbussche” (VVB 30) in de Engelse versie “Little 

Madame Vandenbussche” (SOB 21). Op deze manier maakt Pomerans voor Engelstaligen 

duidelijk dat er in de originele versie een verkleinvorm gebruikt is, namelijk het –ke achter 

‘Madameke’. Opvallend is in vergelijking met de Duitse vertaling dat in het Engels ook 

“Juffrouw” (SOB 157) gehandhaafd is. “Oom Florent” (VVB 93) wordt daarentegen aan het 

Engels aangepast - net als in het Duits - en vertaald met “Uncle Florent” (SOB 75). Anders dan 

in de Duitse vertaling vervangt Pomerans echter ook de uitdrukking “BoMama” (VVB 98) door 

het Engelse synoniem “Grandma” (SOB 82). Deze uitdrukking is begrijpelijker voor een 

Engelstalige. Bovendien spiegelt ze net als ‘BoMama’ vertrouwdheid weer, omdat het met 

‘Grandma’ is vertaald en niet met het wat formelere ‘Grandmother’. Omdat ‘BoMama’ naar het 

Engels vertaald is, is het interessant om te zien dat de aanspreekvormen “Mama” (SOB 268) en 

“Papa” (SOB 4) gehandhaafd zijn. Een mogelijke verklaring kan zijn dat ook een Engelstalige 

de uitdrukkingen ‘Mama’ en ‘Papa’ zou kunnen begrijpen, maar niet per se ‘BoMama’. 
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Bovendien zijn in de Amerikaanse versie ook titels aangepast. “Madame de hertogin 

Kateriene” (VVB 45) is vertaald met het synoniem “Madame the Duchess Catherine” (SOB 

34). Ook hier is het Engelse ‘duchess’ gebruikt om de titel over te brengen, maar anders dan in 

de Duitse versie is het originele ‘Madame’ niet helemaal geschrapt. Hier is dus een combinatie 

te vinden van twee methoden: handhaving en synoniem. Dat ‘Kateriene’ vertaald is door het 

Engelse ‘Catherine’ heeft ook metrische redenen omdat in de volgende regel een rijm volgt die 

in het Engels slechts met ‘Catherine’ weergegeven kan worden. 

De meeste persoonsnamen heeft Pomerans gehandhaafd, net als Hüsmert in de Duitse versie. 

Maar het is interessant om te zien dat hij “Wardje” (VVB 44) in “Eddie” (SOB 34) heeft 

veranderd. Namen als “Vlieghe” (SOB 32) die voor de Engelstalige lezer net zo vreemd lijken, 

zijn daarentegen gehandhaafd. Een ander persoonsnaam die aangepast is, is “Bankier Geldzak” 

(VVB 94). Dit is net als in de Duitse versie gedaan vanwege de sprekende naam. Pomerans 

heeft hem veranderd in “Banker Moneybags” (SOB 76). Ook “Vuile Sef” (VVB 112) is om die 

reden vertaald met “Dirty Dick” (SOB 92), net als “Zuster Koedde” (VVB 240) die met “Sister 

Chilly” (SOB 208) vertaald is. Anders dan in de Duitse vertaling is ook “De Kei” (VVB 303) 

met een sprekend Engels synoniem vertaald: “The Rock” (SOB 260). 

Net als in de Duitse vertaling zijn de sprekende namen met Engelse synoniemen vertaald, 

waarentegen de meeeste aanspreekvormen en alle andere namen vanwege de couleur locale 

gehandhaafd zijn. Ook in de Engelstalige vertaling zijn uitzonderingen te vinden zoals het 

vertalen van ‘Wardje’ door ‘Eddie’ waarvoor de reden niet duidelijk is. Over het algemeen is 

net als in de Duitse vertaling geprobeerd om de couleur locale te behouden, maar om toch de 

belangrijkste informatie met betrekking tot de namen aan de Engelstalige lezer duidelijk over te 

brengen. In beide vertalingen zijn uitzonderingen op te merken, maar de meeste daarvan 

hebben te maken met het feit dat de vertaler een weg hebben gekozen tussen exotisering en 

naturalisering omdat ze de inhoud begrijpelijk moesten overbrengen. 

Anders dan in de Duitse en de Amerikaanse versie zijn de aanspreekvormen in de Franse versie 

veranderd. Zo heet de vader van Louis in het Frans “Monsieur Seynaeve” (CDB 21). Hier 

wordt echter een inconsequentie duidelijk omdat hij “Madameke Vandenbussche” (CDB 37) 

handhaaft en niet verandert in ‘Mademoiselle’. Een reden voor deze handhaving kan zijn dat de 

Franstalige lezer wel begrijpt dat het ‘-ke’ een verkleinvorm betekent en dat het ‘Madame-’ wel 

Franstalig is. Een rest Nederlandse ‘sfeer’ blijft op deze manier bestaan en tegelijkertijd wordt 

ook het probleem duidelijk dat er soms een mengeling uit Frans en Nederlands in Vlaanderen 

werd gesproken. De uitdrukking “Juffrouw” (VVB 184) wordt veranderd in “Mademoiselle” 

(CDB 196). De aanspreekvorm “Mama” (VVB 29) wordt veranderd in “Maman” (CDB 37). 
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Ook andere aanspreekvormen zoals die voor Louis’ ooms worden veranderd in “oncle” (CDB 

100) of “Mononc’” (CDB 130) (een vorm die nog meer benadrukt dat Louis de schrijver van 

het verhaal is). Het valt op dat Van Crugten meer veranderd heeft met betrekking tot de 

aanspreekvormen dan de twee andere vertalers. Dit weerspiegelt zeker ook de stricte 

taalpolitiek in Frankrijk waar een nadruk ligt op het consequente vervangen van buitenlandse 

begrippen door Franstalige woorden.130 

Titels zijn net als in de Duitse en Amerikaanse versie aangepast door Franse synoniemen, zoals 

“Madame la duchesse Catherine” (CDB 52). 

Deze rode draad om zo veel mogelijk op het Frans toe te passen, wordt ook bij de 

persoonsnamen duidelijk die door Van Crugten deels naar het Frans vertaald worden ook zijn 

ze geen sprekende namen. Sprekende namen worden net zoals in de Duitse en Engelse versie 

met synoniemen vertaald: “Banquier Sacafric” (CDB 101), “Sale Sef” (CDB 120), “Soeur 

Glaçon” (CDB 257) en net als in de Engelse versie is ook “De Kei” (VVB 303) vertaald met 

het Franse synoniem “Le Caillou” (CDB 321). Maar ook niet-sprekende eigennamen zoals 

bijvoorbeeld Jan en Meerke zijn hier vertaald met “Jean” (CDB 39) en “Mèreke” (CDB 39). De 

namen lijken meer op het Frans en zijn daarom toegankelijker voor de Franstalige lezer, maar 

toch zijn niet alle eigennamen op deze manier vertaald. Het is interessant om aan te merken dat 

ook in de Franse vertaling de naam “Wardje” (VVB 44) is uitgewisseld door “Eddy” (CDB 51), 

net als in de Engelse vertaling. Het lijkt dus in beide talen een favoriet synoniem. 

Samenvattend blijft vast te houden dat alle drie vertalers vooral bij de persoonsnamen 

geprobeerd hebben om de couleur locale zo goed als mogelijk te behouden door de 

persoonsnamen grotendeels te handhaven. Dit is vooral in de Duitse versie goed te zien, in de 

Franse versie daarentegen zijn ook veel eigennamen aan het Frans aangepast. Sprekende namen 

zijn in alle drie versies door een synoniem zo veranderd dat ze ook voor de doeltaallezer 

sprekend zijn. Het is aan de hand van bepaalde voorbeelden echter goed te zien dat niet alle 

door Claus in de sprekende persoonsnamen verstopte taalspelletjes kunnen worden 

overgebracht. Een voorbeeld daarvoor is Louis’ dooppeter en grootvader Peter (VVB 16). 

Dooppeter en de naam Peter maken dus een woordspel. In de Franse versie kon Van Crugten 

een similair woordspel tot stand brengen: “Parrain apparut. Le propre parrain de Louis, [...].” 

(CDB 22). Van Crugten noemt de dooppeter gewoon ‘Parrain’, zonder een artikel ervoor te 

zetten, net alsof het een persoonsnaam was. In de Duitse en Amerikaanse versie is daarentegen 

geen similaire oplossing gevonden omdat zowel ‘Pate’ als ook ‘godfather’ geen persoonsnamen 

                                                           
130 vgl. Minkmar, Nils. „Der Überwachungsstaat. Kein Land schützt seine Sprache so wie Frankreich.“ Fluter. 
Bundeszentrale für politische Bildung. Heft 9539. August 2011. Web. 26 april 2016. 
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zijn en ook niet op persoonsnamen lijken. In de Amerikaanse versie heet die man daarom 

gewoon “Grandpa” (SOB 9), een oplossing die overeenkomt met de oplossing ‘Grandma’ in 

plaats van ‘BoMama’. In de Duitse versie is het vrij eenvoudig opgelost, hier heet de man 

gewoon “der Pate” (KVB 15). Het is dus een goed voorbeeld hoe Claus met persoonsnamen 

speelt en hoe moeilijk het kan zijn om deze CSE’s te vertalen. 

De aanspreekvormen zijn in de Duitse en Amerikaanse versie grotendeels gehandhaafd. In de 

Franse vertaling daarentegen worden aanspreekvormen vertaald. Met betrekking tot de titels 

valt op dat ze in alle drie vertalingen door synoniemen uitgewisseld zijn. Hier wordt de tekst 

dus naar de lezer toegebracht, de couleur locale gaat daardoor echter verloren. 

Al in al valt er te zeggen dat er in alle drie versies een meer of minder geprononceerde graad 

couleur locale behouden blijft. In de Duitse en Amerikaanse versie blijft er zeker meer van 

behouden dan in de Franse versie. In deze twee versies wordt met betrekking tot de eigennamen 

en aanspreekvormen dus meer exotiserend vertaald, in de Franse versie vooral naturaliserend. 

Hier bestaat een soort mengeling. Vooral moeilijke persoonsnamen of persoonsnamen 

waarvoor een eenduidig Frans pendant bestaat, zijn door de Franse namen vervangen. Er is op 

gelet dat er een bepaalde graad couleur locale behouden blijft, maar er is voor een groot deel 

naturaliserend vertaald. 

 

  3.2.2 Geografische begrippen 

In het volgende hoofdstuk worden de geografische begrippen onderzocht. Het is zeker niet 

mogelijk om geografische verwijzingen naar steden of landen te veranderen omdat het verhaal 

in Vlaanderen speelt. Maar het is voor een vertaler wel mogelijk om voor een combinatie 

tussen handhaving en een andere oplossingsmogelijkheid te kiezen. Op die manier kunnen 

bijvoorbeeld straatnamen voor de doeltaallezer begrijpelijker gemaakt worden. Hierbij gaat het 

dus meestal om een Eins-zu-Null-Äquivalenz, omdat de plekken waar het verhaal speelt, in 

Vlaanderen liggen en daarom ook Vlaamse namen hebben. Maar zoals later nog duidelijk zal 

worden, bestaan er wel ook in andere talen benoemingen voor deze plekken. Maar zoals bij 

Koller duidelijk wordt, zijn Eins-zu-Null-Entsprechungen vooral ook te vinden bij “[...] Realia-

Bezeichnungen (sog. landeskonventionellen, in einem weiteren Sinne kulturspezifischen 

Elementen), d. h. Ausdrücken und Namen für Sachverhalte [...] geographischer [sic!] 

Art[...].”131 Hier zijn dus echte gaten te vinden, benoemingen dus, waarvoor er geen geschikt 

equivalent bestaat in de doelcultuur. 

                                                           
131 Koller (2001), 232. 
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Zo heeft Hüsmert in de Duitse vertaling ook namen van steden gewoon gehandhaafd 

(“Haarbeke” [KVB 35]). Ook straatnamen heeft ze gehandhaafd, zoals “Oudenaardse 

Steenweg” (KVB 23), “Burgemeester van Outryvelaan” (KVB 111) of “Filips van Elzaslaan” 

(KVB 112), ook als ze voor de Duitse lezer helemaal vreemd eruit zien en moeilijk of niet uit te 

spreken zijn. Ook zienswaardigheden zijn gedeeltelijk gehandhaafd (“Ijzer-Turm” [KVB 79]). 

Hierbij heeft ze een orthografische aanpassing voorgenomen: In plaats van de juiste 

Nederlandse schrijfwijze ‘IJzer’ met een groot ‘J’ achter de ‘I’, schrijft zij ‘Ij’ met een kleine 

‘j’. Hier beweegt ze de tekst dus wel naar de Duitse lezer toe. Bovendien is ‘Toren’ door 

‘Turm’ vervangen. Door de dominante handhaving ontstaat natuurlijk een Nederlandse sfeer 

doordat de couleur locale behouden blijft. Een andere interessante oplossing die Hüsmert 

gebruikt om helemaal de couleur locale te behouden is: “[...] im Viertel Doornikse Wijk [...]” 

(KVB 99). Hier gebruikt Hüsmert een intratekstuële toevoeging waarmee ze het woord ‘wijk’ 

naar het Duits vertaald zodat voor de Duitse lezer duidelijk wordt wat de ‘Doornikse Wijk’ is. 

Hoewel het dubbelop is, handhaaft ze desondanks het woord ‘wijk’ om de couleur locale te 

behouden, daarom is de vertaling van ‘wijk’ ook een toevoeging en geen gewone vertaling. 

Bovendien schrijft ze ‘wijk’ met een hoofdletter aan het begin hoewel het in de originele versie 

klein is geschreven (VVB 93). Op die manier lijkt het op een naam omdat beide woorden met 

een hoofdletter zijn geschreven. Hüsmert heeft ook namen als “Beestenmarkt” (KVB 104) 

gehandhaafd. Voor de Duitse lezer kan het misschien nog wel begrijpelijk zijn wat ermee 

bedoeld is, maar het woord klinkt zeker vreemd en onderstreept nog eens de couleur locale. 

Samenvattend valt bij de Duitse vertaling met betrekking tot de geografische begrippen de 

dominante exotisering op. Zelfs woorden zoals ‘-laan’ worden gewoon gehandhaafd. 

In de Amerikaanse vertaling zijn namen van steden net als in de Duitse vertaling gehandhaafd. 

Maar in deze vertaling is de tekst meer naar de lezer toe beweegd. Hier zijn straatnamen door 

een combinatie van handhaving en synoniem tenminste een klein beetje aangepast, zoals 

bijvoorbeeld “Oudenaardse Road” (SOB 15) (hier wordt het woord ‘Steen-’ helemaal 

geschrapt), “Burgemeester van Outryve Avenue” (SOB 86) of “Philip of Alsace Avenue” (SOB 

86). Bij het laatste voorbeeld is zelfs meer vertaald dan bij de twee andere voorbeelden.  

Zienswaardigheden zijn gehandhaafd, maar orthografisch aangepast en ook gecombineerd met 

een gedeeltelijke vertaling door een Engels synoniem, zoals bij “Yser Tower” (SOB 60). Het 

Nederlandse ‘IJ’ is vervangen door het Engelse ‘Y’. Het Nederlandse woord ‘Toren’ is 

vervangen door het Engelse ‘Tower’ wat begrijpelijker is voor de Engelstalige lezer. 

Het is interessant om te zien hoe Pomerans in vergelijking met Hüsmert hetzelfde probleem 

heeft opgelost: Hiervoor zal het boven al aangehaalde voorbeeld van de “Doornikse wijk” 
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(VVB 93) gebruikt worden. Pomerans heeft het zowel orthografisch aangepast als ook 

gedeeltelijk door een Engels synoniem vervangen: “[...] in the Doornik district.” (SOB 76) Hier 

wordt dus het Nederlandse ‘Doornikse’ door ‘Doornik’ vervangen, dus het ‘-se’ geschrapt dat 

voor een Engelstalige niet goed begrijpelijk is. Het Nederlandse woord ‘wijk’ wordt vervangen 

door het Engelse begrip ‘district’. Anders dan bij Hüsmert wordt hier duidelijk naturalisend 

vertaald. Dit wordt ook duidelijk in het volgende voorbeeld: “Beestenmarkt” (VVB 98) is door 

Hüsmert zoals aangehaald gehandhaafd, Pomerans gebruikt hier een kernvertaling: “Cattle 

Market” (SOB 81) omdat ‘cattle’ slechts ‘rund’ betekent en ‘beesten’ een wat omvangrijkere 

betekenis heeft. 

Samenvattend kan worden vastgehouden dat Pomerans in vergelijking met Hüsmert veel meer 

naturaliserend vertaalt. De namen van straten, plaatsen en wijken worden naar de Engelstalige 

lezer toe beweegt. Tegelijkertijd wordt echter doorgaans erop gelet dat het niet té naturaliserend 

is, maar dat de couleur locale desondanks behouden blijft. Om die reden zijn er bijna altijd 

combinaties van handhaving en een andere methode. 

In de Franse vertaling wordt deze naturalisering nog duidelijker. Van Crugten probeert om de 

Nederlandse straatnamen zo veel mogelijk naar de Franstalige lezer toe te bewegen. Om die 

reden zijn er in de Franse vertaling veel veranderingen te vinden. 

Een voorbeeld voor deze aanpassing is “chaussée d’Audenarde” (CDB 30). Ten eerste wordt 

hier net als in de Amerikaanse vertaling het woord ‘Steen-’ helemaal weggelaten. Ten tweede 

wordt ‘-weg’ vertaald met ‘chaussée’, dus naar de Franstalige lezer toe beweegd. En ten derde 

wordt het woord ‘Oudenaardse’ vertaald. Oudenaarde is een stad in Oost-Vlaanderen. De 

officiële Franse naam is ‘Audenarde’. Vandaar dat Van Crugten voor deze aanpassing door het 

Franse synoniem heeft gekozen. Ook andere straatnamen worden op die manier vertaald en 

naar de Franstalige lezer toe beweegd: “la rue du Bourgmestre Van Ouryve” (CDB 113), “la 

rue Philippe-d’Alsace” (CDB 113). 

Ook het monument “la Tour de l’Yser” (CDB 83) is orthografisch aangepast aan het Frans. Net 

als in de Amerikaanse versie wordt de “Doornikse Wijk” (VVB 93) vervangen: “le faubourg de 

Tournai” (CDB 101). Net als in het Engels wordt uit ‘wijk’ het Franse synoniem ‘faubourg’. 

Ook hier gebruikt Van Crugten weer het Franse synoniem voor ‘Doornik’, namelijk ‘Tournai’. 

Net als in de Amerikaanse vertaling heeft hij ook het Nederlandse woord “Beestenmarkt” 

(VVB 98) naar het Frans vertaald: “le Marché-aux-Bestiaux” (CDB 106). 

Samenvattend kan met betrekking tot de Franse vertaling worden vastgehouden dat in 

vergelijking met de andere twee vertalingen het meest naturaliserend vertaald wordt. Ook in het 

Engels is de naam voor ‘Doornik’ net als in het Frans ‘Tournai’ en ook ‘Oudenaarde’ heet in 
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het Engels ‘Audenarde’. Het feit dat Van Crugten in tegenstelling tot Pomerans deze in het 

Frans en Engels gebruikelijke uitdrukkingen heeft ingezet, onderstreept zijn tendentie naar 

naturalisering. 

Bij een vergelijking van alle drie vertalingen met elkaar kan worden vastgehouden dat net zoals 

in het voorafgegane hoofdstuk in de Franse vertaling de tekst het meest naar de lezer toe wordt 

beweegd. Van Crugten heeft bijzonder naturaliserend vertaald, waarentegen Hüsmert in de 

Duitse vertaling vooral de lezer naar de tekst toe beweegt. Zij vertaalt dominant exotiserend, de 

couleur locale is daardoor heel duidelijk. Ook Pomerans vertaalt vrij exotiserend, maar in 

mindere mate dan Hüsmert. De tendentie die in het voorafgegane hoofdstuk met betrekking tot 

de eigennamen en aanspreekvormen duidelijk werd, wordt in dit hoofdstuk dus bevestigd. 

 

  3.2.3 Politiek/instituties 

Onder deze categorie vallen zowel namen van politieke partijen als ook namen van instituties, 

maar ook namen van kranten of boeken omdat ook deze deel uitmaken van (journalistieke of 

literaire) instellingen in de samenleving. 

In de Duitse versie zijn de namen van de boeken allemaal vertaald. Dat is zeker zinvol omdat 

de Nederlandse titels voor de meeste Duitse lezers onbekend zijn. Omdat er ook Duitse 

vertalingen van de genoemde boeken bestaan, is het voor de hand liggend dat de titels van 

Duitse vertalingen dan ook genoemd worden in plaats van de Nederlandse titels. Een voorbeeld 

is: “[...] Der Flachsacker von Stijn Streuvels.” (KVB 334) Er zijn ook titels van boeken 

vertaald die door het Davidsfonds zijn uitgegeven. Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat 

jeugd- en volwassenenboeken uitgeeft en in heel Vlaanderen actief is. Een voorbeeld voor een 

boek dat uitgegeven is door de Davidsfonds is: “Uit Gezelle’s Leven en Werk” (VVB 44) dat in 

het Duits vertaald is met “Aus Guido Gezelles Leben und Werk” (KVB 45). Het feit dat het 

Davidsfonds in Duitsland niet zo bekend is, laat Hüsmert echter buiten beschouwing. Ze 

handhaaft de naam en zet hem slechts cursief: “[...] die abgegriffenen, angenehm duftenden 

Davidsfonds-Bücher [...].” (KVB 8) Binnen de tekst wordt dus niet duidelijk wat het 

Davidsfonds is, maar Hüsmert geeft in het appendix (in een extratekstuele toevoeging dus) een 

verklaring (KVB 816). 

In tegenstelling tot de titels van boeken blijven de titels van kranten over het algemeen in de 

oorspronkelijke taal. Zo blijft bijvoorbeeld ook in de Duitse versie de naam “De Scheldebode” 

(KVB 204) behouden. Er is echter één uitzondering: de titel van “De Leiegalm” (VVB 102) is 

vertaald met “Das Leieecho” (KVB 109). Het is niet bepaald duidelijk waarom deze naam 

vertaald is en andere namen van kranten niet. Ook de Nederlandse naam van de gebonden 
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jaargang van “Ons Volk Ontwaakt!” (KVB 85) blijft weliswaar in de Duitse versie behouden, 

maar Hüsmert heeft tussen haakjes een Duitse vertaling toegevoegd. De reden voor deze 

intratekstuele toevoeging is niet helemaal duidelijk omdat andere namen van kranten ook 

gehandhaafd zijn. Een mogelijkheid voor de vertaling is dat het hier om zowel de titel van een 

tijdschrift als van een boek gaat, omdat het een hele jaargang in boekvorm is, een bundel dus. 

Omdat namen van boeken consequent vertaald zijn, kan dit een mogelijke reden zijn. Soms 

wordt er door Hüsmert nog een verklaring toegevoegd – een intratekstuele toevoeging: “[...] 

aus der Kinderzeitung Bravo [...]” (KVB 83). Op die manier wordt voor de Duitse lezer 

duidelijk om welke type krant het gaat en er ontstaan ook geen misverstanden omdat in het 

Duits een tijdschrift met dezelfde naam bestaat. 

Andere voorbeelden voor deze categorie zijn benoemingen voor partijen. De met de nationaal-

socialisten collaborerende partij REX blijft in de Duitse versie behouden (KVB 24). Interessant 

is het feit dat in de Nederlandstalige versie een zin als volgt luidt: “[...] de foto’s van de 

Landdag van het Vlaams Nationalistisch Verbond [...].” (VVB 121) In de Duitse versie luidt de 

zin daarentegen: “[...] den Fotos von der Jahrestagung des VNV, der Partei der flämischen 

Nationalisten, [...].” (KVB 129) Hüsmert gebruikt hier de afkorting van de partijnaam – 

gecursiveerd – hoewel die in de originele versie niet voorkomt. Bovendien heeft Hüsmert aan 

het einde een extratekstuele toevoeging in vorm van een verklarende woordenlijst ingevoegd: 

de afkortingen VNV en REX worden daarin uitvoerig verklaard zodat ook de Duitstalige lezer 

begrijpt welke institutie met de afkorting bedoeld is. Ook namen van andere instituties zoals 

“Intelligence Service” (KVB 497) of “Sûreté Générale” (KVB 497) blijven in de Duitse 

vertaling behouden, maar deze worden niet in de appendix verklaard. 

Het is echter interessant dat er met betrekking tot de namen van verschillende instellingen 

inconsequenties optreden: de naam van het stamcafé “Groeninghe” (KVB 26) wordt 

gehandhaafd, net als het café “Rotonde” (KVB 99). De naam van de kliniek van Maria 

Middelares (VVB 134) wordt daarentegen veranderd in “Marienkrankenhaus” (KVB 145), een 

verandering die begrijpelijk is omdat het als het Duitse pendant kan worden gezien en de kern 

van de betekenis weergegeven wordt. Daarom kan hier van een kernvertaling worden 

gesproken. Een similaire werkwijze is te zien bij de herberg “Het dambord” (VVB 187) die 

veranderd wordt in “Gasthaus ‘Zum Damebrett’” (KVB 204). Ook hier wordt het woord naar 

het Duits vertaald. Interessant is dan de vertaling van het café “Schampavie” (VVB 372), een 

woord dat in het Vlaams ‘verdwenen’ of ‘weg’ betekent. Hüsmert vertaalt het met 

“Landgaststätte ‘Perdu’” (KVB 416). De vraag is hierbij natuurlijk waarom het naar het Frans 
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is vertaald en niet naar het Duits. Maar ongeacht deze vraag heeft Hüsmert ook hier een 

kernvertaling gebruikt omdat de hoofdbetekenis van het Vlaamse woord is weergegeven. 

Samenvattend kan over de Duitse versie gezegd worden dat weer geprobeerd wordt om zo goed 

mogelijk exotiserend te vertalen en de couleur locale te behouden. Om het boek daarbij echter 

ook toegankelijk te maken voor de Duitse lezer, heeft Hüsmert in bijzinnen verklaringen laten 

invloeien in de tekst of gebruik gemaakt van kernvertalingen en aan het einde een verklarende 

woordenlijst ingevoegd. Hüsmert heeft voor een middenweg gekozen tussen exotisering en een 

stukje naturalisering om het begrijpelijker te maken, maar er wel aandacht aan besteedt om 

consequent vertalen. 

In de Amerikaanse vertaling zijn net als in de Duitse versie de Nederlandse namen van boeken 

aangepast en vertaald naar het Engels. Dit is door Pomerans consequent gedaan net als door 

Hüsmert in de Duitse versie. Voorbeelden voor titels van boeken zijn bijvoorbeeld de roman 

van Stijn Streuvels “The Flax Field” (SOB 259). Voorbeelden van boeken die uitgegeven zijn 

door de Davidsfonds zijn ook in de Amerikaanse versie genoemd. Zo is net als bij Hüsmert het 

boek “Uit Gezelle’s leven en werk” (VVB 44) bijvoorbeeld vertaald met: “From Gezelle’s life 

and work” (SOB 32). Pomerans gebruikt echter in tegenstelling tot Hüsmert een intratekstuele 

toevoeging om voor de Engelstalige lezer duidelijk te maken wat het Davidsfonds is: “[...] the 

well-thumbed, sweet-smelling books from the Davidsfonds, the Catholic book club, [...].” 

(SOB 4) In de appendix is echter geen uitvoerige verklaring meer te vinden. 

Het is interessant om te zien dat in de Engelse versie net als in de Duitse vertaling de namen 

van kranten gehandhaafd zijn. Maar ook hier is de krant “De Leiegalm” (VVB 102) eerst 

vertaald met “The Leie Echo” (SOB 84), maar nadat de Nederlandse naam genoemd werd, met 

een komma, quasi als een verklaring, en in de volgende zin gebruikt Pomerans weer de 

Nederlandse originele naam. Net als in het Duits voegt ook Pomerans achter de naam “Ons 

Volk ontwaakt!” (SOB 65) de Engelse vertaling “Our nation awakes!” (SOB 65) tussen haakjes 

ertoe. Een ander interessant punt is het feit dat Pomerans de krant “De Gentenaar” (VVB 373) 

helemaal geschrapt heeft. Hier heeft hij dus gebruik gemaakt van een weglating (SOB 317). 

Een tweede geval van weglating met betrekking tot kranten is de volgende zin: “[...]that not 

even the socialist newspaper dared to print it.” (SOB 159) De originele zin luidde: “[...] dat het 

niet eens in De Scheldebode kon afgedrukt worden.” (VVB 186) Hier heeft Pomerans echter 

niet het CSE helemaal weggelaten, maar hij heeft een universalisering gebruikt: het CSE is 

vervangen door een element dat geheel neutraal en in elke taal begrijpelijk is. Het valt op dat 

hier de tekst naar de lezer toe bewogen wordt. Namen die niet begrijpelijk zijn, worden 

weggelaten of vertaald. 
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Pomerans heeft met betrekking tot partijen net als Hüsmert de naam van de politieke partij 

REX gehandhaafd. Maar hij heeft het niet in hoofdletters geschreven, wat het voor de 

Engelstalige lezer moeilijk maakt om te begrijpen dat het om een afkorting voor een partij gaat. 

Bij andere afkortingen voor politieke partijen zijn echter hoofdletters gebruikt. De zin over de 

VNV is net zo vertaald als in de Duitse versie: “[...] photographs of the Comgress of the VNV, 

the Flemish National League [...].” (SOB 100) Dus ook hier komt de afkorting VNV voor 

hoewel ze in de originele versie niet genoemd wordt. De afkortingen Rex en VNV worden net 

als in de Duitse versie ook in vorm van een extratekstuele toevoeging nader uitgelegd. Ook hier 

wordt REX niet met hoofdletters geschreven. Net als in de Duitse versie worden ook andere 

namen van instellingen gehandhaafd, zoals “Sûreté Générale” (SOB 376). ‘Intelligence 

Service’ wordt gespecificeerd door de intratekstuele toevoeging “Britsh Intelligence Service” 

(SOB 376). 

De naam van het café “Groeninghe” (SOB 18) blijft ook in de Engelstalige versie behouden, 

net als het café “Rotonde” (SOB 76). De naam van het ziekenhuis is net als in het Duits 

gewijzigd, maar niet zo universeel vertaald als bij Hüsmert, maar preciezer weergegeven: 

“Maria Mediatrix clinic” (SOB 112). Deze vertaling geeft de Nederlandse naam preciezer weer, 

omdat het ‘Mediatrix’ in plaats van ‘Middelares’ nog ingevoegd is. Net als in de Duitse 

vertaling heeft ook Pomerans in de Engelstalige versie de naam van de herberg “Het Dambord” 

(VVB 187) vertaald: “Draughtboard Inn” (SOB 159). Daarentegen is de naam “Schampavie” 

(SOB 317) gehandhaafd. Dit is verwonderlijk omdat de naam in het Engels helemaal niets 

betekent en ook door een Engelstalige lezer niet kan worden afgeleid of verbonden met een 

Engels woord. 

Al met al valt er vast te stellen dat Pomerans vaker similaire oplossingen gebruikt heeft dan 

Hüsmert. Ook hij wil de couleur locale behouden, maar de tekst desondanks toegankelijk 

maken voor een Engelstalig publiek. Samenvattend heeft ook Pomerans hier net als Hüsmert 

voor een middenweg tussen exotisering en naturalisering gekozen. 

In de Franse vertaling zijn ook de titels van boeken vertaald. Het is interessant om te zien dat 

een boek dat daadwerkelijk vertaald is naar het Frans (Le champ de lin132 de Stijn Streuvels) 

niet met deze titel vertaald is maar met “Terre de lin” (CDB 319). Het is niet duidelijk wat de 

reden daarvoor is, omdat andere boeken zoals “Autant en emporte le vent” (CDB 319) met de 

officieel in het Frans bekende titels vertaald zijn. Een voorbeeld hiervan is wederom een door 

het Davidsfonds uitgegeven boek: “La vie et l’oeuvre de Gezelle” (CDB 51). Van Crugten 

                                                           
132 Streuvels, Stijn. Le champ de lin [vertaald door Josse de Zangre, Jean Borginon]. De Koepel: Nijmegen 1945. 
Web. Vertalingen database. Nederlands Letterenfonds. 19 mei 2016. 



[43] 
 

heeft de naam van het fonds aan het Frans aangepast: “[...] les livres maculés de la Fondation 

Davids [...].” (CDB 16) Er is geen verklarende voetnoot en ook op geen andere plek een nader 

uitleg wat het Davidsfonds is. Maar de tendentie die bij Van Crugten duidelijk wordt om 

uitdrukkingen aan te passen aan de Franse schrijfwijze, wordt ook hier nog eens duidelijk. 

Met betrekking tot tijdschriften en kranten valt op dat net als in de twee andere vertalingen 

namen als “Bravo” (CDB 86) of “Het Laatste Nieuws” (CDB 192) zijn gehandhaafd. Andere 

namen daarentegen zijn vertaald, bijvoorbeeld “Notre Peuple se réveille!” (CDB 88). Ook in de 

andere twee vertalingen is de naam van deze bundel vertaald, maar altijd slechts tussen haakjes 

achter de gehandhaafde Nederlandse naam. Ook de naam “De Scheldebode” is letterlijk 

vertaald: “Le Courrier de l’Escaut” (CDB 199). Achter de naam van het dagblad “Volk en 

Staat” (VVB 299) heeft Van Crugten een intratekstuele toevoeging gezet: “Volk en Staat, le 

journal flamingant.” (CDB 316) De toevoeging maakt voor de lezer duidelijk om wat voor 

soort dagblad het gaat. Het kan vergeleken worden met de andere twee vertalingen waarin 

sommige krantennamen gehandhaafd en sommige vertaald of helemaal geschrapt zijn. Het 

hangt ervan af in welke mate de vertaler ervan uitgaat dat de namen begrijpelijk zijn voor de 

doeltaallezer. 

Ook Van Crugten heeft met betrekking tot afkortingen van politieke partijen voor handhaving 

gekozen. REX (CDB 26) of DKW (CDB 20) blijven gewoon behouden en er ontbreekt ook een 

verklarende woordenlijst zoals in de Duits- en Engelstalige versies aan het einde. Ook Van 

Crugten gebruikt de afkorting VNV die in de originele versie niet gebruikt wordt, maar hij 

schrijft ze – anders dan de twee andere vertalers – tussen haakjes. Daarvoor beschrijft hij 

waarvoor het een afkorting is: “[...] de photos du Congrès de l’Alliance nationaliste flamande 

(VNV) [...].” (CDB 130) Ook andere namen van officiële instituties worden gehandhaafd, zoals 

“l’Intelligence Service” (CDB 464). Verder worden andere instellingen zoals de “Hitlerjugend” 

(CDB 357) gehandhaafd, maar gecursiveerd om duidelijk te maken dat het om een eigennaam 

van een institutie gaat. 

Met betrekking tot de namen van andere instellingen – in dit geval cafés en ziekenhuis – 

handhaaft Van Crugten sommige namen zoals “Groeninghe” (CDB 33) of “Rotonde” (CDB 

101). Ook “Schampavie” (CDB 392) wordt gehandhaafd, hoewel het feit dat de naam sprekend 

is – net als de naam ‘Rotonde’ – daardoor verloren gaat. De naam “Dambord” (VVB 187) 

wordt vertaald met “Le Damier” (CDB 199) – dus letterlijk, net als in de andere twee versies. 

Net als in de Engelstalige versie wordt in het Frans de naam van het ziekenhuis adequater 

vertaald dan in het Duits: “Marie Médiatrice” (CDB 144). Het woord ‘Médiatrice’ voor 

‘Middelares’ is ook hier nog aanwezig. 
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Samenvattend kan voor de Franse vertaling gezegd worden dat Van Crugten ook in deze 

categorie weer duidelijk naturaliserend vertaald. Niet alleen maar boektitels worden vertaald, 

maar ook een groot deel van de kranten, of er worden verklarende intratekstuele toevoegingen 

ingevoegd. Afkortingen van politieke partijen en ook hele namen van officiele instituties 

worden echter gehandhaafd. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat in alle drie vertalingen de boektitels vertaald zijn. Dit 

is noemenswaardig omdat in de roman talrijke boektitels voorkomen. Met betrekking tot 

kranten, politieke instellingen en andere instituties valt er te zeggen dat in de Duitse versie het 

meest exotiserend vertaald is. Hüsmert heeft er echter wel op gelet dat de inhoud desondanks 

begrijpelijk blijft voor de Duitse lezer, vandaar sommige aanpassingen. In de Amerikaanse 

versie is vrij similair vertaald. Ook Pomerans heeft voor een middenweg gekozen tussen 

exotisering en naturalisatie, waarbij hij toch duidelijk meer naturaliserend vertaald. Dit valt 

vooral op bij de kranten. Het meest naturaliserend wordt vertaald in de Franse versie. Maar ook 

hier zijn met betrekking tot officiële afkortingen en namen handhavingen te zien, wat ermee te 

maken heeft dat deze namen officiële namen namen zijn. In een vertaling worden ze daarom 

ook overgenomen. Dit heeft ook ermee te maken dat er in andere talen vaak geen synoniem 

voor deze afkortingen bestaat. Er bestaat dus een Ein-zu-Null-Äquivalenz133, omdat in de 

doelcultuur geen vergelijkbare institutie bestaat. Deze CSE’s zijn sterk cultuurgebonden en als 

er geen similaire instelling bestaat in de doelcultuur, is het daarom voor de hand liggend dat de 

officiële afkorting uit de broncultuur wordt overgenomen. 

 

  3.2.4 Dagelijkse elementen 

In deze categorie worden de vertalingen van verschillende elementen uit het dagelijkse leven 

vergeleken. Daarbij gaat het om vooral voedsel, maar ook om school en benoemingen voor 

huishoudelijke dingen. Met betrekking tot typisch Belgische of Vlaamse gerechten bestaat er 

meestal ook hier een Eins-zu-Null-Äquivalenz omdat deze gerechten sterk regionaal gekleurd 

zijn en daarmee sterk cultuurgebonden zijn. Een vertaling is hier bijna nooit mogelijk. Zoals 

Koller134 aangeeft, gaat het hier dan om een leenvertaling of anders ook om een omschrijving 

of om een benadering door middel van een synoniem. 

Typisch Belgische specialiteiten zijn bijvoorbeeld “boterkoeken en pistolets” (VVB 98). In de 

Duitse versie zijn deze woorden vertaald met “Rosinenwecken und Brötchen” (KVB 104). 

Deze vertaling geeft niet weer dat het om traditioneel Belgisch voedsel gaat, het is een absolute 

                                                           
133 vgl. Koller (2001), 229-238. 
134 vgl. t. a. p., 232-233. 
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universalisering: deze twee uitdrukkingen zijn geheel neutraal en in elke taal begrijpelijk. Een 

universalisering komt ongeveer overeen met een kernvertaling en ook bij dit voorbeeld zijn 

boterkoeken en pistolets in hun kernen weergegeven. Het is een niet zo precieze beschrijving 

van de aard van het voedsel zodat de Duitse lezer zich een beeld ervan kan maken. De couleur 

locale gaat daarbij echter verloren. 

Een ander voorbeeld zijn “mastellen” (VVB 116). Ook dit is een traditioneel Vlaams gebak. 

Het zijn broodjes met kaneel en/of anijs. Hüsmert vertaald het daarom met “Mastellen, 

Aniskuchen.” (KVB 123) Op die manier blijft de couleur locale bestaan, maar door de 

intratekstuele toevoeging wordt voor de Duitse lezer duidelijk wat ‘mastellen’ zijn. Een similair 

voorbeeld is het volgende: “”[...] ‘Hutsepot’, ‘Bloedworst naar Moeders wijze’, ‘Levet scone’, 

‘Were Di’.” (VVB 121) Ook hier heeft Hüsmert vooral naturaliserend vertaald: “[...] 

‘Altflämischer Eintopf’, ‘Hausmacher-Blutwurst’, ‘Levet scone’ – ‘Lebe redlich’, ‘Wehret 

euch’.” (KVB 129) Wederom is het hier de tekst die zich naar de lezer toe beweegt om de 

typisch Belgische begrippen begrijpelijk te maken. Hetzelfde geldt voor “poedersuiker van 

oliebollen” (VVB 129) wat met “Puderzucker von Ölkrapfen” (KVB 139) vertaald is, dus met 

een Duits synoniem. Ook hier gaat de couleur locale verloren, maar de Duitse lezer begrijpt 

waarover het gaat. Als de Nederlandse uitdrukkingen behouden waren, had de Duitse lezer niet 

goed begrepen waar het over gaat. 

Met betrekking tot schoolvormen heeft Hüsmert ook naturaliserend vertaald: “Normaalschool” 

(VVB 115) en “Atheneum” (VVB 121) zijn respectievelijk vertaald met 

“Lehrerbildungsanstalt” (KVB 123) en “Gymnasium” (KVB 129). Ook hier is de reden dat de 

uitdrukkingen anders niet goed kunnen worden begrepen door het Duitse publiek. 

De naam van het Belgische volkslied “Brabançonne” (VVB 95) blijft echter gehandhaafd, ook 

al kan de Duitse lezer niet per se begrijpen wat ermee bedoeld is. In het Duits is het beter 

bekend onder de naam ‘Das Lied von Brabant’. Er is geen toevoeging of andere verklaring in 

de tekst te vinden die nader uitlegt wat de ‘Brabançonne’is. Het begrip is echter gecursiveerd, 

zodat duidelijk wordt dat het om een benoeming gaat. 

Samenvattend valt met betrekking tot voedsel en schoolvormen in de Duitse versie op dat er 

vooral naturaliserend vertaald is. De reden hiervoor is voor de hand liggend omdat een Duitse 

lezer de typisch Vlaamse gerechten anders niet goed begrijpt. Het Duitse publiek heeft er geen 

voorstelling van en hoewel bij handhaving de couleur locale zeker behouden was gebleven, zou 

het niet begrijpelijk zijn geweest wat ermee bedoeld is. Door intratekstuele toevoegingen heeft 

Hüsmert op sommige plekken desondanks zo goed mogelijk de couleur locale behouden. 
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In de Engelse vertaling is de naturalisering nog sterker. Pomerans heeft geen intratekstuele 

toevoegingen erbij gezet zodat de couleur locale helemaal verloren gaat. “Boterkoeken en 

pistolets” (VVB 98) zijn vertaald met “buttercakes and rolls” (SOB 80). ‘Buttercakes’ geeft de 

kern van de uitdrukking weer zodat de lezer begrijpt wat ermee bedoeld is, net als het woord 

‘rolls’ dat in de kern weergeeft wat men zich eronder kan voorstellen. Maar de precieze 

bedoeling wordt door deze uitdrukkingen niet overgebracht. Hetzelfde geldt voor “spiced 

rusks” (SOB 95) dat Pomerans heeft gebruikt in plaats van “mastellen” (VVB 116). Ook deze 

uitdrukking is gebruikelijk in het Engels, maar geeft slechts in de kern de betekenis van het 

woord ‘mastellen’ weer. ‘Rusks’ herinneren meer aan beschuit dan aan mastellen en slechts de 

uitdrukking ‘spiced’ duidt aan dat mastellen met kaneel of anijs gebakken worden. Pomerans 

vertaalt hier dus sterk naturaliserend, maar op die manier kan de Amerikaanse lezer een 

voorstelling van het voedsel krijgen, ook wordt niet de hele betekenis overgebracht en 

misschien geen volledig of helemaal correct beeld gecreëerd. Een similaire werkwijze wordt 

duidelijk bij de uitdrukkingen: “’Beef Hotchpotch’, ‘Homemade Blood Sausage’, ‘Levet Scone’ 

– ‘Live a Clean Life’, ‘Never Say Die’” (SOB 100). Ook hier is duidelijk naturaliserend 

vertaald, het feit dat het bij ‘Hutsepot’ om een Vlaams gerecht gaat wordt hier helemaal niet 

meer duidelijk voor de lezer. Deze strategie wordt bovendien duidelijk bij “oliebollen” (VVB 

129) die met “doughnuts” (SOB 108) vertaald. Hier wordt een typisch Amerikaans woord – een 

Amerikaans CSE – gebruikt en het typisch Vlaamse of Nederlandse in deze context gaat 

volledig verloren. Het gaat hier om een adaptatie. 

Met betrekking tot de schoolvormen vertaalt Pomerans ook naturaliserend: “Normaalschool” 

(VVB 115) wordt vertaalt met “College of Education” (SOB 95), een in het Engels 

gebruikelijke term. “Atheneum” (VVB 121) blijft bestaan omdat die uitdrukking ook in het 

Engels existeert en een similaire betekenis heeft. 

Net als in de Duitse vertaling blijft “Brabançonne” (SOB 90) gehandhaafd, maar ook hier is het 

begrip gecursiveerd. Op die manier wordt duidelijk dat het om een buitenlandse benoeming 

gaat, hoewel het lied in het Engels bekender is onder de naam ‘The Song of Brabant’. 

Samenvattend kan ook met betrekking tot de Amerikaanse versie gezegd worden dat Pomerans 

– net als Hüsmert – in deze categorie opvallend naturaliserend vertaald heeft. 

In de Franse versie heeft Van Crugten “boterkoeken en pistolets” (VVB 98) vertaald met “des 

couques au beurre et des pistolets” (CDB 106), waarbij achter ‘pistolets’ een voetnoot is: 

“Petits pains.” (CDB 106) Op die manier blijft binnen de tekst de couleur locale grotendeels 

behouden door de overname van het Vlaamse woord en tegelijkertijd wordt door de toevoeging 

van de voetnoot duidelijk wat pistolets zijn. ‘Petits pains’ is bovendien een precieze verklaring 
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voor ‘pistolets’, zodat de Franse lezer ook een nauwkeurige voorstelling van het gebak krijgt. 

Dezelfde strategie gebruikt Van Crugten bij het woord “mastellen” (VVB 116). De uitdrukking 

blijft in de tekst behouden, maar in een voetnoot wordt verklaard: “Sorte brioche ou biscuit.” 

(CDB 124) Ook hierbij blijft vooral de couleur locale behouden, maar het wordt desondanks 

duidelijk voor de Franse lezer. “‘Hutsepot’, ‘Bloedworst naar Moeders wijze’, ‘Levet scone’, 

‘Were Di’” (VVB 121) wordt vertaald met: “‘Hochepot’, ‘Carbonades à la flamande’, ‘Boudin 

grand-mère’, ‘Ici on ne jure pas: Dieu vous voit!’” (CDB 130) ‘Hochepot’ is het Franse woord 

voor ‘Hutsepot’, ‘Carbonades à la flamande’ herhaalt deze uitdrukking dan echter waardoor 

duidelijk wordt dat het om een Vlaams gerecht gaat. De laatste uitdrukking is vrij vertaald en 

de verbinding naar de uitdrukkingen ‘Levet scone’ en ‘Were Di’ is niet meteen duidelijk. Van 

Crugten beweegt hier enerzijds de tekst naar de lezer toe, maar anderzijds wordt de couleur 

locale toch grotendeels behouden. Het woord “oliebollen” (VVB 129) is daarentegen 

vervangen door “beignets” (CDB 139), het Franse pendant voor dit soort gebak. Het geeft niet 

helemaal weer wat oliebollen zijn, de Franse lezer krijgt wel een goede voorstelling van de 

soort van het gebak. 

Met betrekking tot de schoolvormen gebruikt Van Crugten voor “Normaalschool” (VVB 115) 

de uitdrukking “Ecole moyenne” (CDB 124), een universaliserende vertaling die niet helemaal 

de betekenis van ‘Normaalschool’ weergeeft. “Atheneum” (VVB 121) wordt gehandhaaft, 

slechts met fonologische aanpassingen: “l’Athénée” (CDB 131). Het is inderdaad een Franse 

uitdrukking, maar de Belgische sfeer blijft hierdoor behouden omdat hetzelfde woord gebruikt 

wordt als in de originele versie. Het is de schoolvorm die voor een universitaire opleiding staat. 

Ook hier kiest Van Crugten voor een middenweg tussen naturalisering en exotisering: de lezer 

begrijpt de betekenis van de uitdrukkingen, maar grotendeels blijft de couleur locale behouden. 

Net als in de andere twee vertalingen blijft ook de naam “Brabançonne” (CDB 90) behouden, 

maar ook hier wordt die gekursiveerd geschreven. Dit is echter anders dan in de andere twee 

vertalingen juist omdat de naam in het Frans ‘La Brabançonne’ heet. 

In de Duitse en Amerikaanse vertaling wordt opvallend naturaliserend vertaald. Dit kan ermee 

te maken hebben dat bij een sterk exotiserende vertaling de betekenis niet goed of helemaal niet 

naar de lezer had kunnen worden overgebracht. In de Duitse versie gaat daardoor echter veel 

van de couleur locale verloren, net als in de Amerikaanse versie. In de Franse versie is met 

behulp van voetnoten voor een meer exotiserende vertaling gekozen, omdat veel van de 

oorspronkelijke begrippen behouden zijn en in een voetnoot voor de Franse lezer verklaard 

worden. Daardoor is de couleur locale sterker behouden gebleven, maar ook in de Franse versie 

zijn begrippen geheel naar het Frans vertaald. Het is dus niet helemaal exotiserend, maar er is 
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voor een middenweg gekozen om enerzijds de couleur locale te behouden en anderzijds de 

betekenis naar de lezer over te brengen. Het wordt in alle drie vertalingen echter duidelijk dat 

niet altijd de hele betekenis kan worden overgebracht en dat er vaak ook in deze categorie Eins-

zu-Null-Äquivalenzen te vinden zijn. Maar er zijn ook uitdrukkingen, waarvoor een een 

benaderende equivalentie bestaat, dus een woord in de doeltaal dat heel dicht bij de betekenis 

van het woord in de brontaal komt. Deze uitdrukkingen zijn Eins-zu-Teil-Äquivalenzen, waarbij 

de uitdrukking in de doeltaal niet de hele betekenis omvat die de uitdrukking in de brontaal 

heeft.135 

In aansluiting met het volgende hoofdstuk verduidelijkt het volgende voorbeeld het verschil 

tussen de drie vertalingen. Het gaat om de zin: “[...]dat hij ze met punaises tegen zijn schedel 

zal vastpinnen ’s nachts. Peter zei: ‘Staf, gij met uw Frans altijd, zeg liever: duimspijkers. [...]’” 

(VVB 17) Het gaat hierbij om een dagelijks voorwerp (duimspijkers), maar hier wordt al het 

probleem duidelijk dat in het volgende hoofdstuk uitvoerlijker aan bod zal komen, namelijk het 

feit dat in Vlaanderen zowel Vlaams als ook Frans gesproken werd en daarom voor dagelijkse 

voorwerpen ook benoemingen in het Frans gebruikt zijn. In de originele versie ontstaat 

daardoor geen probleem qua taal, in de vertalingen echter wel. In de Duitse vertaling is het op 

de volgende manier opgelost: “[...] ihm des Nachts mit punaises am Schädel feststecken wird. 

Der Pate sagte: ‘Staf, du immer mit deinem Französisch, sag lieber Reißzwecken. [...]’” (KVB 

16) Op die manier blijft de spanning behouden die bestaat tussen de twee talen. Door de 

vertaling in de tweede zin begrijpt de Duitse lezer ook dat ‘Reißzwecken’ bedoeld zijn. Voor 

een similaire oplossing heeft Pomerans gekozen: “[...]to pin back his head at night with 

punaises. And Grandpa said, ‘Why do you have to use French words all the time, Staf, why 

don’t you speak plain Flemish! [...]’” (SOB 10) Op deze manier wordt duidelijk voor de lezer 

dat er een spanning tussen het Frans en het Vlaams bestaat. Wat ‘punaises’ in het Engels zijn, is 

al eerder in de tekst uitgelegd toen ook het woord gebruikt is (“[...] with what they called 

punaises, thumbtacks.” [SOB 3]) In de Franse versie wordt duidelijk dat er problemen 

opduiken bij de vertaling: “[...] les fixer à son crâne avec des punaises la nuit. Il disait 

‘punaises’ en français et Parrain le reprenait: ‘Staf! Toi et tes mots français! Il faut dire 

duimspijker. [...]’” (CDB 23) Hier wordt wel de confrontatie tussen het Frans en het Vlaams 

duidelijk, maar het Vlaamse woord is voor de Franse lezer vreemd en zeker niet goed uit te 

spreken. Het is desondanks heel nauwkeurig vertaald en doordat de spanning tussen de twee 

talen duidelijk wordt, is het doel bereikt. De vertaalproblemen die er door de in de roman 

                                                           
135 vgl. t. a. p., 232-233. 
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weergegeven taalstrijd in België problemen opduiken, worden in het volgende hoofdstuk nader 

onderzocht. 

 

  3.2.5 Dialecten en taalbijzonderheden 

In het volgende worden verschillende bijzonderheden qua taal in Het verdriet van België 

onderzocht. Daarbij horen taalspelletjes die Claus vaak gebruikt, zoals invoegingen in een 

vreemde taal (in dit geval invoegingen in het Duits en het Frans), rijmen en dialecten. 

Het eerste voorbeeld is: “[...] ‘en ik zie door de nevelen der tijden een groot volk stijgen uit 

wilde reuzenstrijden.’ – Al die ij’s.” (VVB 342-343) In het Duits is het vertaald met: “[...] ‘und 

ich seh’ durch die Nebel der Zeiten ein großes Volk dem wilden Riesenstreit entsteigen.’ – Die 

ganzen ei’s.” (KVB 382) Hüsmert heeft hier op dezelfde plaatsen similaire diftongen geplaatst. 

Daardoor is het gelukt om op de lezer hetzelfde taalspel over te brengen. De diftongen ‘ij’ en 

‘ei’ zijn bovendien heel similair waardoor ook qua fonologie hetzelfde effect wordt bereikt. 

Een similair voorbeeld is de zelfgeschreven rijm van Louis in het tweede deel van de roman: 
“[...] ‘Verveling dwaalt hier in de gangen/en ik met mijn verlangen / zie geen heil meer in mijn leven / 
Waar moet ik naar streven? / Ik moet, zegt men, een toekomst verwerven / Terwijl mijn bondgenoten in 
dichte rangen / aan de grenzen van het Oosten sterven.’ [...] ‘Verveling, grijze gangen / Miserabel leven 
minimaal / In Oostengloed de geur van staal! / O doodsgezangen!’” (VVB 576) 
 

Hüsmert heeft het in de Duitse versie vertaald met een heel similaire inhoud: 
“[...] ‘Langeweile hängt in diesen Korridoren / mit meiner Sehnsucht bin ich hier verloren / sehe kein Heil 
in meinem Leben / Wonach soll ich streben? / Ich soll, so heißt es, eine Zukunft mir erwerben / Derweil 
die Kameraden, halb erfroren / an den Ostlandgrenzen sterben.’ [...] ‘Langeweile, graue Gänge / elendes 
Leben, irreal / Es glüht der Osten, riecht nach Stahl! / Oh Todesgesänge!’” (KVB 653) 
 

Zowel inhoud als ook rijmschema zijn heel similair. Het schema is hetzelfde als in Claus’ 

versie: AABBCAC [...] ABBA. Net als in het eerste voorbeeld brengt Hüsmert daarom zowel 

de inhoudelijke component als ook de vorm van de tekst op een manier op de Duitse lezer over 

die heel dicht bij het origineel ligt. Ze vertaalt de rijmen, maar op een manier die heel sterk op 

het origineel lijkt. Zowel qua inhoud als ook qua vorm gaat daardoor bijna niets verloren. 

Zoals boven al vermeld, heeft Claus ook woorden in een andere taal ingevoegd. Hierbij gaat het 

vooral om de talen Duits en Frans. Een voorbeeld is: “Mama zei ook af en toe midden in een 

Vlaamse zin woorden als ‘zweifellos’, ‘wunderbar’ of het rare ‘ähnlich’.” (VVB 313) In de 

Duitse vertaling bestaat nu het probleem dat deze woorden al in het Duits zijn en dat daardoor 

voor de Duitse lezer de vreemdheid van deze woorden verloren gaat. Hüsmert heeft het als 

volgt opgelost: “Mama sagte auch hin und wieder mitten in einem flämischen Satz Wörter wie 

‘ZWEIFELLOS’, ‘WUNDERBAR’ oder das seltsame ‘ÄHNLICH’.” (KVB 347) In de hele 

Duitse vertaling zijn woorden die in de originele versie in het Nederlands zijn geschreven, in 
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hoofdletters geschreven. In een voetnoot (“in Kapitälchen gesetzte Wörter: im Original 

deutsch.” [KVB 83]) wordt – net als in dit voorbeeld – voor de Duitse lezer duidelijk dat deze 

woorden in de originele versie ook al Duits zijn. Hüsmert heeft ondanks het feit dat de 

invoegingen al in de doeltaal zijn, geprobeerd om exotiserend te vertalen door de Duitse 

uitdrukkingen in hoofdletters te zetten. Het effect gaat desondanks verloren. 

Invoegingen in het Frans zijn gehandhaafd, maar gecursiveerd. Een voorbeeld is: “-‘Tu 

quoque?’ sagte Louis. – ‘JAWOHL’, sagte der Eiko.” (KVB 361) Hier wordt bovendien 

duidelijk hoeveel verschillende talen ingevoegd zijn in de roman wat in de originele versie nog 

duidelijker wordt. Ook hele zinnen in het Frans heeft Hüsmert gewoon gehandhaafd: “[...] und 

ins Grab taumele. La tombe finit toujours par avoir raison. Daß [sic!] sie mich nur nicht 

verbrennen, [...].” (KVB 362) Het is daarom duidelijk exotiserend vertaald, maar op deze 

manier brengt Hüsmert de volledige functie van de invoegingen in vreemde talen over. Vorm 

en inhoud worden dus ook hier getrouw overgebracht. 

Ook zogenoemd “namaak-Duits” geeft Hüsmert in de Duitse versie weer. Het origineel luidt: 

“‘Ofwel: Herr Lausengier, onze Gerard hat ein Finger verlore an die Maschine. Wer zal dat 

betalen?’” (VVB 390) In de Duitse vertaling luidt de zin: “‘Oder: Herr Lausengier, unser 

Gerard hat ein Finger verloren an das Maschine. Wer soll das bezahlen?’” (KVB 437) Hier zijn 

opzettelijk fouten tussengeschoven: ‘ein Finger’ en ‘das Maschine’ zijn fouten die tonen dat de 

zin door iemand is gesproken die geen goed Duits kan spreken en die probeert om het zo goed 

als mogelijk na te maken. Ook hier komt dus zowel inhoud als ook vorm over. 

Een ander voorbeeld zijn regionalismen en dialecten, dus taalvariaties binnen één land. Als 

voorbeeld zal de volgende dialoog dienen: “‘Een schel?’ – ‘Een snede, [...]. In Westvlaanderen 

noemen wij dat een schel, een schelle, verschoning.’ – ‘Verschoning?’ – ‘Verontschuldiging, 

[...].” (VVB 264) ‘Schel’ is het Vlaamse woord voor ‘snede’. ‘Verschoning’ betekent 

‘verontschuldiging’. In de vertaling moet dus ook een woord gevonden worden dat een 

similaire betekenis weergeeft. Hüsmert heeft het opgelost met: “‘Einen Schnitz?’ – ‘Eine 

Scheibe, [...]. In Westflandern nennen wir das einen Schnitz, Schuldigung.’ – ‘Schuldigung?’ – 

‘Entschuldigung, [...].’” (KVB 291) Voor ‘schel’ gebruikt Hüsmert ‘Schnitz’, een woord dat 

herinnert aan het woord ‘Schnitzel’ en dat afgeleid is van het Laatmiddelhoogduits woord 

‘snitzel’ dat een verkleinvorm is van het Middelhoogduits woord ‘sniz’.136 Deze uitdrukking 

werd gebruikt voor een afgesneden stuk van iets. Voor ‘verschoning’ gebruikt Hüsmert 

‘Schuldigung’, een begrip uit de omgangstaal voor ‘Entschuldigung’. Hier wordt dus het 

                                                           
136 vgl. Duden. Stichwort: Schnitzel. Bibliografisches Institut GmbH 2016. Web. Duden. 
[http://www.duden.de/node/696379/revisions/1328248/view]. 19 mei 2016. 
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misverstand zo goed als mogelijk in de Duitse taal weergegeven. De lezer komt de weten dat er 

verschillende begrippen bestaan die hetzelfde betekenen, maar dat niet iedereen deze regionaal 

gekleurden uitdrukkingen kent. 

Een vergelijkbaar voorbeeld is aan het einde van de roman te vinden. Hier gaat het om het 

Kortrijkse accent: “‘Nee,’ zei hij balorig. Kortrijks accent. ‘Njiè.’” (VVB 714) In de Duitse 

versie is het vertaald met: “‘Nein”, sagte er gereizt. Kortrijker Akzent. ‘Najn.’” (KVB 812) Het 

Kortrijkse accent is hier met ‘Najn’ weergegeven. Het is natuurlijk geen echt Kortrijks accent 

zoals in Claus’ versie, maar de lezer krijgt te weten dat het om een accent gaat en dat die 

inderdaad anders eruit ziet dan het normale taalgebruik. Er wordt dus een accent gecreëerd. Het 

is een vorm van vertalersdialect: Het is hier niet mogelijk om het BT-dialect weer te geven met 

een bestaand DT-dialect. Om die reden kiest Hüsmert voor een weergave in gestileerde, 

dialectachtige taal die ze zelf heeft gecreëerd.137 

Samenvattend valt voor de Duitse versie te zeggen dat de taalvariaties die Claus gebruikt zowel 

qua vorm als ook qua inhoud naar de Duitse lezer worden overgebracht. Het zijn hier natuurlijk 

slechts voorbeelden en er zijn nog talrijke andere variaties en taalspelletjes in de roman te 

vinden, maar aan de hand van deze voorbeelden wordt de rode draad van Hüsmert duidelijk: ze 

gaat een weg tussen exotisering (bijvoorbeeld worden Franse invoegingen niet vertaald) en 

naturalisering (voor de regionalismen zoekt ze Duitse equivalenten). Op die manier gaat voor 

de Duitse lezer maar weinig van deze soort CSE’s verloren, maar de inhoud wordt desondanks 

begrijpelijk overgebracht. 

In de Amerikaanse versie is het taalspel met de ‘ij’s’ veranderd in een taalspel met ‘s’s’ 

Pomerans heeft het als volgt opgelost: “‘and observe through the mists of time a great people 

rising up in the wake of an intense, stupendous struggle.’” (SOB 293) Pomerans heeft hier de 

inhoud behouden, de betekenis wordt dus overgebracht. Ook de vorm wordt grotendeels 

overgebracht, ook zijn ‘ij’ en ‘s’ niet zo similair als ‘ij’ en ‘ei’ in de Duitse versie. Maar dat 

hangt natuurlijk vooral ook samen met de fonologie en de hele structuur van de taal. Belangrijk 

is dat ook hier één bepaalde klank minstens drie keer in de zin voorkomt, zodat dit benadrukt 

kan worden. 

Ook bij Louis’ zelfgeschreven gedicht zijn zowel vorm als ook inhoud behouden. Het 

Nederlandse origineel: 
“[...] ‘Verveling dwaalt hier in de gangen/en ik met mijn verlangen / zie geen heil meer in mijn leven / 
Waar moet ik naar streven? / Ik moet, zegt men, een toekomst verwerven / Terwijl mijn bondgenoten in 

                                                           
137 vgl. Langeveld, Arthur. Vertalen wat er staat. Aspecten van het vertalen. Amsterdam: Rodopi, 1988, 212. 
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dichte rangen / aan de grenzen van het Oosten sterven.’ [...] ‘Verveling, grijze gangen / Miserabel leven 
minimaal / In Oostengloed de geur van staal! / O doodsgezangen!’” (VVB 576) 
 

In vergelijking met de Engelse vertaling door Pomerans: 
“‘Tedium fills these halls of learning / but for all my inmost yearning / I scorn the chance to stay alive / 
Why am I supposed to strive? / Why keep struggling so to thrive? / When my closest friends are earning / 
Eastern death, should I survive?’ [...] ‘Tedium and gray walls merge / Wretched life unreal / The East 
aglow, the stench of steel! / Oh, deathly dirge!’” (SOB 487) 
 

Hier wordt ten eerste duidelijk dat het rijmschema slechts minimaal veranderd is: AABBBAB 

[...] ABBA. Een C ontbreekt in deze vertaling, maar de inhoud wordt origineelgetrouw 

overgebracht. In beide voorbeelden vertaalt Pomerans dus naturaliserend, maar tegelijkertijd 

worden zowel inhoud als ook vorm van het origineel getrouw overgebracht. 

Bij invoegingen in andere talen heeft Pomerans vrij exotiserend vertaald. Op zich staande 

uitdrukkingen heeft hij gewoon gehandhaafd en cursief gezet: “Now and then Mama would 

come out with such German expressions as zweifellos, wunderbar, or that strange word ähnlich, 

in the middle of a Flemish sentence.” (SOB 268) Ook in een zin die uit een mengeling van 

Duits en Nederlands bestaat, dus waarin duidelijk wordt dat de betreffende persoon geen goed 

Duits spreekt, zijn de Duitse elementen gehandhaafd: “‘Or: ‘Herr Lausengier, our Gerard has 

lost ein Finger in the Maschine. Who’s going to pay für das?’” (SOB 332) De Duitse 

elementen blijven wel gehandhaafd, desondanks zal voor de Engelstalige lezer duidelijk 

worden wat hun betekenis is, omdat ‘Finger’ en ‘Maschine’ vrij similair zijn met de Engelse 

woorden ‘finger’ en ‘machine’. Een ander voorbeeld is: “- ‘Tu quoque?’ said Louis. – 

‘Jawohl,’ said the Rock.” (SOB 278) Voor een Engelstalige lezer die geen Duits en Frans 

begrijpt, is het hier zeker niet makkelijk of zelfs onmogelijk om te begrijpen wat met deze 

begrippen bedoeld is. Daarom heeft Pomerans hele zinnen in een vreemde taal ook door een 

intratekstuele toevoeging naar het Engels vertaald: “La tombe finit toujours par avoir raison, 

the grave always has the last word.” (SOB 279) Op die manier maakt hij het voor de 

Engelstalige lezer mogelijk om de inhoud te begrijpen. De couleur locale blijft daarbij wel 

behouden.  

Met betrekking tot regiolecten en dialecten heeft Pomerans consequent voor weglating 

gekozen. De passage die Hüsmert in de Duitse vertaling met omgangstalige uitdrukkingen en 

ouderwets taalgebruik heeft opgelost, ontbreekt in de Amerikaanse vertaling (SOB 228). Het 

wordt dus een hele inhoudelijke passage waarin het om een misverstand in verband met het 

taalgebruik in Vlaanderen gaat, weggelaten. Hetzelfde geldt voor de passage helemaal aan het 

einde van de roman waar het Kortrijkse accent gebruikt wordt: “‘Nee,’ zei hij balorig. Kortrijks 

accent. ‘Njiè.’” (VVB 714) In de Amerikaanse versie heeft Pomerans het feit dat het hierbij om 
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een accent gaat, helemaal buiten beschouwing gelaten. De zin luidt dan: “‘No,’ he said 

petulantly.” (SOB 602) Ook hier gaat het dus om een weglating. 

Samenvattend valt over de Amerikaanse vertaling te zeggen dat ook Pomerans net als Hüsmert 

voor een soort middenweg kiest tussen exotisering en naturalisering. Hij handhaaft de 

invoegingen in vreemde talen consequent en neemt ook de meeste van de taalspelletjes over, 

zoals bijvoorbeeld de rijmen of de spelletjes met de klanken. Hierbij gaat echter in vergelijking 

met de vertaling van Hüsmert meer verloren, bijvoorbeeld ontbreekt in het rijmschema een C 

en bestaat het gedicht slechts uit A en B. De spelletjes die Claus vaak en nadrukkelijk gebruikt 

met betrekking tot regiolecten en dialecten laat Pomerans consequent weg. Hier kiest hij dus 

meer voor naturalisering en beweegt de tekst naar de lezer toe. Het is net als bij Hüsmert een 

middenweg, waarbij het grote deel van de taalbijzonderheden behouden wordt, maar toch 

begrijpelijk overgebracht wordt naar de lezer. 

Met betrekking tot taalspelletjes en rijmschema’s treden er ook in het Frans moeilijkheden op 

bij het vertalen. De passage met “[al] die ij’s” (VVB 342-343) in de originele versie die in het 

Duits met “ei” en in het Engels met “s” opgelost is, is door Van Crugten helemaal weggelaten. 

De passage luidt dan: “[...] ‘et je vois à travers les brumes des temps un grand peuple sortir 

d’un combat de géants.’” (CDB 362) De inhoud is daardoor precies overgenomen, maar er is 

geen klank die genoemd kan worden die er bijzonder vaak in voorkomt of die bijzonder 

opvallend is. Vandaar dat Van Crugten dit volledig weglaat. 

De rijm die in het Duits en Engels zowel inhoudelijk als ook grotendeels qua vorm is 

overgenomen, is door Van Crugten inhoudelijk vrij veel veranderd. Voor de vergelijking hier 

het originele Nederlandse gedicht: 
“[...] ‘Verveling dwaalt hier in de gangen / en ik met mijn verlangen / zie geen heil meer in mijn leven / 
Waar moet ik naar streven? / Ik moet, zegt men, een toekomst verwerven / Terwijl mijn bondgenoten in 
dichte rangen / aan de grenzen van het Oosten sterven.’ [...] ‘Verveling, grijze gangen / Miserabel leven 
minimaal / In Oostengloed de geur van staal! / O doodsgezangen!’” (VVB 576) 
 

Van Crugten heeft ervan gemaakt: 
“[...] ‘L’ennui erre par les couloirs / ne me parlez plus de vouloir / Ils se noient, mes désirs amers, / 
comme sombrent les barques en mer / Ils disent que je dois bâtir / l’édifice de mon avenir / mais là, aux 
bornes de l’Orient / mes frères hurlent en expirant.’ [...] ‘Ennui long des corridors / Ni vraie vie ni larmes 
/ Aube à l’Est – lueur des armes / O chants de mort!’” (CDB 601) 
 

Het rijmschema is AABBCCDD en bij het tweede gedicht is het ABBA. Het rijmschema is dus 

in het eerste gedicht veranderd, net als de inhoud, terwijl in het tweede gedicht zowel het 

rijmschema als ook de inhoud identiek is met het originele gedicht. Bij het eerste gedicht 

komen de eerste drie regels inhoudelijk nog overeen met die in het originele gedicht, maar 

daarna voegt Van Crugten vanwege het rijmschema een vergelijking in, waarin de situatie van 
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Louis met een boot wordt vergeleken. Het gaat ook om zijn toekomst en om het feit dat zijn 

bondgenoten sterven aan de Oostfront, maar de vergeliking met een boot komt in het origineel 

niet voor. Desondanks is er een complex rijmschema met grofweg dezelfde inhoud, hoewel er 

wel verschillen te herkennen zijn. De tendentie in richting naturalisering is hier goed te 

herkennen. Het is voor Van Crugten vooral belangrijk om ook in de doeltaal een rijmschema te 

creëeren. Desondanks probeert hij ook zo goed mogelijk om de inhoud getrouw aan het 

origineel over te brengen. 

Bij de invoegingen in een andere taal kiest Van Crugten voor een middenweg tussen 

naturalisering en exotisering. De zin waarin duidelijk wordt dat Louis’ moeder Duitse woorden 

laat invloeien in haar zinnen, is als volgt vertaald: “[...] De temps à autre, Maman plaçait 

également en plein milieu de phrases flamandes des mots comme zweifellos, wunderbar ou, 

plus rarement, ähnlich.” (CDB 331) Als voetnoot is voor de Franstalige lezer aangemerkt: 

“‘Indubitablement (...) magnifique (...) semblable.’” (CDB 331) Op die manier creëert Van 

Crugten binnen de tekst een sfeer van exotisering, maar voor de duidelijkheid voegt hij de 

voetnoot in zodat de lezer de Duitse woorden begrijpt. Voor deze middenweg heeft hij ook al 

gekozen bij de vertalingen van dagelijkse elementen, zoals bij maaltijden die er in het Frans 

niet bestaan. Interessant is het volgende voorbeeld: “[...] – Tu quoque? fit Louis. – Jawohl, dit 

le Caillou. [...]” (CDB 343) Hier is geen vertaling van de Duitse invoeging in vorm van een 

voetnoot. Hetzelfde is een paar bladzijden verderop: “[...] – Dis à M. de Lausengier que Louis a 

fait le beau, qu’il a applaudi avec ses deux petites pattes et qu’il a aboyé: Danke schön. [...]” 

(CDB 350) Ook hier is geen vertaling te vinden in een voetnoot. Van Crugten vertaalt hier dus 

exotiserend en zonder voor de Franstalige lezer door een voetnoot duidelijk te maken wat de 

Duitse woorden betekenen. Op het eerste gezicht lijkt het inconsequent, op het tweede gezicht 

wordt echter duidelijk dat Van Crugten Duitse uitdrukkingen vertaalt die niet meteen qua 

betekenis voor de Franstalige lezer duidelijk zijn. Woorden als ‘jawohl’ en ‘danke schön’ 

daarentegen, basisuitdrukkingen in het Duits dus, vertaalt hij niet. Woorden zoals die in het 

eerste voorbeeld of zoals in de volgende zin worden in een voetnoot vertaald: “D’autres 

témoins chuchotaient que Tante Mona avait été aperçue au moins trois fois au tea-room 

Michelangelo avec un Gefreiter tout jeunot, [...].” (CDB 336) In een voetnoot wordt 

aangegeven dat ‘Gefreiter’ in het Frans “Caporal” (CDB 336) heet. Het gaat hier dus niet om 

inconsequentie, maar erom dat hij een middenweg zoekt tussen naturalisering en exotisering. 

Binnen de tekst is met betrekking tot de Duitse invoegingen uitsluitend exotiserend vertaald, de 

naturaliserende tendentie komt door het invoegen van voetnoten met de vertaling van enkele 

Duitse begrippen die moeilijker te begrijpen zijn voor een niet-Duitstalige lezer. 
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Bij invoegingen in het Frans wordt het moeilijk voor Van Crugten om duidelijk te maken dat 

het in het origineel een invoeging was in een vreemde taal. Het is dus hier dezelfde 

moeilijkheid die Hüsmert had met de invoegingen in het Duits. Zij heeft deze invoegingen in 

hoofdletters geschreven en op die manier de lezer getoond dat op die plekken in de originele 

versie een invoeging was in een vreemde taal. Er zijn talrijke invoegingen in het Frans. Een 

voorbeeld is de volgende zin: “La tombe finit toujours par avoir raison.” (CDB 344) De hele 

zin is ook in de originele versie in het Frans. Van Crugten heeft de zin in de Franse vertaling 

gecursiveerd en in een voetnoot opgemerkt: “En français.” (CDB 344) Hierbij is ook de 

volgende zin interessant: “[...] wij komen met de hartelijkste groeten van Doktor Raemdonk 

[...] die u zijn hommages doet par personne interposée (of indien het een duidelijk 

Vlaamsvoelend gezin betrof: ‘langs mijn bescheiden persoon’).” (VVB 672) Hier wordt in de 

originele versie het verschil tussen het aanzien van het Nederlands en het Frans in Vlaanderen 

heel duidelijk. Qua taal gebruikt Claus een Franse invoeging en dan een Nederlandse 

uitdrukking voor de Vlaamsgezinde gezinnen. In het Frans komen daarbij problemen op. Van 

Crugten heeft het als volgt vertaald: “[...] nous venons avec les meilleurs compliments du Dr 

Raemdonck [...] qui vous envoie ses hommages par personne interposée (en francais ceci; ou 

alors, s’il s’agissait d’une famille visiblement flamingante, c’était ‘par ma modeste personne’ 

en flamand).” (CDB 700) Het effect dat Claus oorspronkelijk met deze invoeging gecreëerd 

heeft, gaat grotendeels verloren, maar dit verlies wordt zo goed mogelijk opgevangen door het 

feit dat Van Crugten direct achter de oorspronkelijke Franse invoeging aanmerkt dat deze drie 

woorden in het Frans waren en ook direct achter de oorspronkelijk Nederlandse uitdrukking 

schrijft dat dit echter Vlaamse taal was. Op die manier wordt de tegenstelling van het Frans 

tegenover het Nederlands in Vlaanderen zo goed mogelijk duidelijk. 

Een moeilijkheid die ook te maken heeft met de boven genoemde invoegingen in een vreemde 

taal, is het voorbeeld waarin Louis’ moeder zogenaamd ‘namaak-Duits’ praat: “‘Ou bien: Herr 

Lausengier, notre Gérard a bertu un toigt an die Maschine. Gui va bayer ça?” (CDB 411) Ook 

hier wordt een middenweg tussen naturalisering en exotisering duidelijk: Een Duits woord als 

‘Maschine’ is voor de Franstalige lezer goed te begrijpen. Het namaak-Duits in de tweede zin 

heeft Van Crugten met slecht Frans vertaald en op die manier een Duits accent geïmiteerd, 

maar op een manier die tegelijkertijd begrijpelijk is voor de Franstalige lezer. 

Met betrekking tot accenten kiest Van Crugten net als Pomerans voor weglating. Hij laat hier 

echter slechts delen weg, de passage met de in West-Vlaanderen gebruikte uitdrukking “schel” 

(VVB 264) vertaalt hij naar het Frans, de uitdrukking “verschoning” (VVB 264) laat hij 

daarentegen weg. De passage luidt in het Frans als volgt: “[...] et ensuite, dans la poitrine nue 
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tremblante, il a coupé une lèche. – Une lèche? – Une tranche, excusez, mon Père. [...]” (CDB 

282) ‘Une lèche’ betekent een heel klein tranche, het is dus een vrij ouderwetse uitdrukking en 

op die manier gebruikt ook Van Crugten twee verschillende uitdrukkingen voor hetzelfde 

woord en creëert hij een sfeer van misverstand. Hij laat in tegenstelling tot Hüsmert het feit 

weg dat het hier om een regionaal gekleurde uitdrukking gaat. Het Kortrijkse accent aan het 

einde van de roman vertaalt hij letterlijk: “- Non, dit-il, maussade. (Accent de Courtrai.) Njiè.” 

(CDB 743) Hüsmert heeft hier een aanpassing ingevoegd, zij heeft ‘Njiè’ met ‘Najn’ vertaald, 

wat similair is met het Duitse woord ‘Nein’ en wat ook op dezelfde manier wordt uitgesproken, 

maar wat fout geschreven is en daardoor op een accent lijkt. Van Crugten blijft hier dus bij de 

letterlijke vertaling, want door de invoeging dat het om een Kortrijks accent gaat, wordt voor 

de lezer de samenhang al duidelijk. 

Samenvattend kan voor de Franse versie gezegd worden dat Van Crugten kiest voor een 

middenweg tussen exotisering en naturalisering, maar net als in 3.2.4 bij de vertaling van 

dagelijkse dingen een tendentie duidelijk wordt waarin binnen de tekst vrij exotiserend vertaald 

wordt en met behulp van voetnoten de inhoud voor de lezer duidelijker gemaakt wordt. 

Daardoor krijgt de vertaling tegenover de exotiserende tendentie binnen de tekst toch nog een 

naturaliserend karakter. 

Om dit hoofdstuk samen te vatten valt er te zeggen dat alle drie vertalers voor een middenweg 

gekozen hebben. Het meest naturaliserend vertaalt Pomerans in de Amerikaanse versie. Hij laat 

enkele aspecten volledig weg en ook bij de taalspelletjes gaat met betrekking tot de klanken vrij 

veel verloren. Hij handhaaft echter invoegingen in vreemde talen en neemt ook zo goed 

mogelijk taalspelletjes over. Zowel bij Hüsmert als ook bij Van Crugten zijn talrijke 

exotiserende elementen te vinden. Bij Van Crugten wordt de vertaling echter naturaliseerd door 

het invoegen van voetnoten die de inhoud begrijpelijker maken voor de doeltaallezer. 

In de volgende conclusie worden de uitkomsten van de analyse met elkaar vergeleken en 

geëvalueerd. Daarbij wordt de rode draad van elke vertaler duidelijk gemaakt en mogelijke 

redenen aangevoerd voor de respectievelijke keuze van de vertaler, dus waarom voor 

exotisering, naturalisering of een middenweg gekozen is en welke oplossingsstrategieën vaak 

gebruikt zijn en welke minder vaak en mogelijke redenen daarvoor. Zoals al vermeld, zijn hier 

slechts voorbeelden genoemd, maar aan de hand daarvan is het wel mogelijk om een rode draad 

voor elke vertaling uit te maken. 
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4. Conclusie: Wat is de rode draad in elke vertaling? 

Zoals in de inleiding aangehaald kan een vertaling opgevat worden als een interpretatie en 

overdraging van betekenissen. Vanwege het feit dat culturele gebeurtenissen via de taal 

geïnterpreteerd worden, zijn hier enerzijds denotaties en anderzijds connotaties aan 

gebonden.138 Dit wordt weergegeven in het model van scenes en frames: frames zijn de 

linguïstische weergaven van uitingen en scenes zijn de bij de lezer opgeroepen associaties.139 

Problemen die bij het vertalen opduiken, zijn steeds talenpaargebonden140, dus ze hebben steeds 

betrekking tot twee talen. 

Zoals in het onderzoek ook duidelijk is geworden, duiken daarom nooit bij alle drie 

onderzochte talen dezelfde vertaalproblemen op. Vooral hoofdstuk 3.2.5 waarin dialecten en 

taalbijzonderheden behandeld worden, neemt betrekking op deze talenpaargebonden 

vertaalproblemen, omdat het daarin om spelletjes en variaties van taal ging. Problemen die in 

verband met CSE’s opduiken, zijn altijd cultuurpaargebonden.141 Net als bij talenpaargebonden 

vertaalproblemen werd hierbij in het onderzoek duidelijk dat er niet bij alle vertalingen 

dezelfde problemen zijn opgedoken met betrekking tot de CSE’s. 

Voor deze vertaalproblemen bestaan er verschillende types equivalentie.142 Bij het vertalen 

staat de vertaler voor de keuze of hij zoveel mogelijk de woorden van de auteur overneemt en 

daardoor de lezer naar de tekst toe beweegt. Dit is exotiserend vertalen. De andere 

mogelijkheid is om de tekst te veranderen door grotendeels het taalgebruik van de lezer te 

gebruiken en daardoor de tekst naar de lezer toe te bewegen en naturaliserend te vertalen.143 

De drie factoren waarvan volgens Grit afhankelijk is hoe een CSE in een tekst vertaald wordt, 

waren in het voorafgegane onderzoek bij alle drie vertalingen similair: de tekstsoort, het 

tekstdoel  en de voorkennis van de lezer.144 Voor de volgende vergelijking en conclusie waren 

de volgende oplossingsstrategieën de basis voor de omgang van de vertalers met CSE’s: 

(1) handhaving, (2). leenvertaling, (3) benadering/synoniem, (4) kernvertaling, (5) adaptatie, 

(6) weglating, (7) intratekstuele toevoeging, (8) extratekstuele toevoeging, (9) absolute 

universalisering en (10) een combinatie van meerdere strategieën. 

Over het algemeen valt er met betrekking daartoe te zeggen dat alle vertalers meestal voor een 

soort middenweg gekozen hebben tussen exotisering en naturalisering. Er zijn in meer of 

                                                           
138 vgl. Camp (1988), 252. 
139 vgl. Vermeer (1990), 54-66. 
140 vgl. Verstegen (1985), 213. 
141 vgl. Koller (2001), 216. 
142vgl. t. a. p., 216.  
143 vgl. Grit (1986), 190. 
144 vgl. t. a. p., 190-191. 
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mindere mate exotiserende elementen in de vertalingen te vinden, maar er is wel op gelet dat de 

vertaling voor de lezer in de doeltaal begrijpelijk is. Vandaar dat er in elke vertaling een 

bepaalde graad van naturalisering te vinden is. De Duitse en Amerikaanse vertaling tonen vaak 

overeenkomsten. De Franse vertaling wijkt vaker van deze twee vertalingen af. 

In hoofdstuk 3.2.1, waarin het ging over persoonsnamen en aanspreekvormen hebben zowel 

Hüsmert als ook Pomerans voor een middenweg gekozen tussen exotisering en naturalisering. 

Vooral bij de sprekende eigennamen hebben beide vertalers voor naturalisering gekozen om de 

zin op de lezer over te brengen. Bij andere namen en bij aanspreekvormen hebben beide echter 

voor handhaving, dus voor exotisering, gekozen om de couleur locale te behouden. Van 

Crugten heeft meer naturaliserend vertaald: hij heeft vaker Franse synoniemen gebruikt en ook 

meer orthografische aanpassingen gedaan. Bovendien heeft hij ook niet-sprekende namen 

veranderd, zodat ze voor de Franse lezer toegankelijker zijn. 

Deze tendentie wordt in hoofdstuk 3.2.2 met betrekking tot geografische begrippen nog verder 

duidelijk. Hier kan men zelfs spreken van een polarisering: Hüsmert aan de ene kant heeft met 

betrekking tot geografische begrippen heel exotiserend vertaald, terwijl Van Crugten aan de 

andere kant dominant naturaliserend vertaald heeft. Hüsmert heeft voor dominante handhaving 

gekozen en heeft slechts orthografische aanpassingen gedaan. Pomerans heeft voor een 

combinatie gekozen: handhaving gecombineerd met orthografische aanpassingen of 

synoniemen. Op die manier zijn begrippen als ‘-laan’ voor de Engelstalige lezer begrijpelijker 

overgebracht. In de Duitse versie zijn zulke woorden gehandhaafd. Daardoor blijft de couleur 

locale dominant aanwezig, net als in de Amerikaanse vertaling. In de Franse vertaling heeft 

Van Crugten voor een sterke naturalisering gekozen. Hij vervangt de Vlaamse geografische 

namen door hun Franse synoniemen. De schrijfwijze wordt dus veranderd en soms zijn de 

Franse synoniemen heel anders dan het Vlaamse originele woord. Daardoor gaat de couleur 

locale volledig verloren, alhoewel het toch duidelijk blijft waar de handeling zich afspeelt. In 

dit hoofdstuk is dus een gradatie vast te stellen: Hüsmert vertaalt heel exotiserend, Pomerans 

kiest voor een middenweg en Van Crugten vertaalt heel naturaliserend. 

Deze tendentie wordt ook in het daarop volgende hoofdstuk duidelijk. In principe hebben alle 

drie vertalers erin voor een middenweg gekozen, maar door verklarende intratekstuele 

toevoegingen in de Duitse versie heeft Hüsmert veel van de originele begrippen kunnen 

handhaven en de couleur daardoor kunnen behouden. Ook met behulp van een extratekstuele 

toevoeging in vorm van een appendix aan het einde van de roman heeft ze de couleur locale 

kunnen behouden en afkortingen van partijen gewoon gehandhaafd. Slechts boektitels heeft ze 

consequent vertaald. De vertaling van Pomerans is vrij similair met die van Hüsmert. Ook hier 
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is bij boektitels voor consequente handhaving gekozen, maar met behulp van intra- en 

extratekstuele toevoegingen heeft Pomerans de couleur locale kunnen behouden. De tendentie 

naar naturalisering wordt hier echter vrij duidelijk: Pomerans heeft sommige namen van 

kranten gewoon weggelaten of met behulp van een absolute universalisering weergegeven. 

Daarbij heeft hij de naam helemaal weggelaten en gewoon het type krant heel algemeen 

beschreven. In de Franse vertaling heeft Van Crugten ook voor een middenweg gekozen, maar 

de naturalisering is nog duidelijker. Boektitels zijn ook hier gehandhaafd, maar door 

cursivering van bijvoorbeeld namen van instituties heeft hij de vreemdheid duidelijk gemaakt. 

Ook Van Crugten werkt met intratekstuele toevoegingen om begrippen begrijpelijker te maken 

of om ze te specificeren. Samenvattend geldt dus ook voor dit hoofdstuk dat de tendentie naar 

exotisering bij Hüsmert het meest duidelijk wordt, terwijl Van Crugten vooral voor 

naturalisering kiest. Interessant is dat Van Crugten in tegenstelling tot Hüsmert en Pomerans 

geen extratekstuele toevoeging in vorm van een appendix heeft. 

Zoals in hoofdstuk 3.2.4 bij de CSE’s die dagelijkse elementen uitdrukken, opvalt, kiest hij 

voor extratekstuele toevoegingen in vorm van voetnoten. In dit hoofdstuk lijkt de tendentie uit 

de bovenstaande drie hoofdstukken omgekeerd. Binnen de tekst lijkt Van Crugtens vertaling 

het meest exotiserend met betrekking tot dagelijkse elementen. Hij kiest overwegend voor 

handhaving, af en toe in combinatie met orthografische aanpassingen. Slechts met behulp van 

voetnoten waarin hij synoniemen of kernvertalingen laat invloeien, wordt voor de lezer 

duidelijk wat met de CSE’s binnen de tekst bedoeld is. Binnen de tekst is daardoor een 

dominanten sfeer van exotisering. In de Duitse en Amerikaanse vertaling daarentegen worden 

vele CSE’s in deze categorie vervangen door absolute universaliseringen, kernvertalingen, 

adaptaties of synoniemen/benaderingen. Daardoor wordt wel voor de lezer duidelijk wat 

bijvoorbeeld met de typisch Vlaamse gerechten bedoeld is, maar de couleur locale gaat 

tegelijkertijd daardoor verloren. De middenweg die Van Crugten gebruikt, maakt het mogelijk 

om allebei de aspecten tegelijkertijd te behouden: de couleur locale en ook de begrijpelijheid 

voor de lezer. 

Dezelfde tendentie wordt ook duidelijk in hoofdstuk 3.2.5 bij de taalvariaties. Hier gebruikt 

Van Crugten dezelfde strategie. Hij kiest op die manier voor een soort middenweg. Met 

betrekking tot de Duitse invoegingen gebruikt hij voetnoten om een vertalingen aan te geven 

voor de Franse lezer zodat die ook de inhoud van de tekst kan begrijpen. Franse invoegingen 

worden gecursiveerd om tenminste enigszins de couleur locale oprecht te houden. De 

middenweg tussen exotisering en naturalisering bij Van Crugten wordt duidelijk wanneer hij 

sommige rijmen weglaat of qua inhoud moet veranderen om een passend rijmschema te 
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creëeren. Het is in dit geval daarom ook een probleem met betrekking tot de verschillen in de 

fonologie tussen de twee talen Nederlands en Vlaams. Ook Pomerans heeft dit soort 

problemen. Zo is het in het Engels niet goed mogelijk om een similair fonologisch taalspel te 

creëeren als in het Nederlands en in het Duits. Ook bij de creatie van regiolecten en accenten 

treden hier qua taal moeilijkheden op. Deze taalvariaties worden door Pomerans daarom 

helemaal weggelaten. Van Crugten en Hüsmert daarentegen creëeren met behulp van 

omgangstaal, opzettelijk ingevoegde fouten of ouderwetse uitdrukkingen. Het laatste hoofdstuk 

behandelt dus een ander soort CSE’s, namelijk taalvariaties. Vooral in Vlaanderen was dit soort 

CSE’s een belangrijk aspect en daarom was het, zoals in het gedeelte over de theorie al 

genoemd, belangrijk en interessant om het in dit onderzoek te behandelen. Taalvariëteiten 

horen volgens Evenepoel en Van Poucke tot de CSE’s, omdat ze verwijzen naar: 
“specifieke taalvariëteiten van een BT, die cultuurspecifiek zijn, omdat ze een eigen rol spelen binnen het 
sociolinguïstisch-communicatieve systeem van de BT. Ze refereren aan een specifieke sociaal-culturele 
diversiteit die in een DT wel (gedeeltelijk) gelijkaardig kan zijn, maar nooit identiek.”145  
 

Volgens hen “de meest uitgesproken plaatsgebonden en daarom cultuurspecifieke taalvariëteit, 

waarvoor haast per definitie geen equivalent te vinden is.”146 In hoofdstuk 3.2.5 gaat het dus 

om een Eins-zu-Null-Äquivalenz. Met betrekking tot de Duitse en Franse invoegingen is het 

cultuurspecifieke aspect dat “het ‘vreemde’ in de BT een significante rol speelt of betekenis 

draagt die verandert bij het vertalen in de DT. De ingevoegde taal is tegelijk verschillend van, 

vreemd aan de BT en neemt toch een eigen plaats in binnen de BC.”147 In Het verdriet van 

België verhogen en ondersteunen deze “invoegingen [...] de ‘couleur locale’ [en] geven een 

aspect weer van Vlaamse volkstaal.”148 Bij een vertaling naar de drie onderzochte doeltalen is 

het gehalte van de cultuurspecificiteit lager. Het valt te zeggen dat bij de middenweg die Van 

Crugten heeft gekozen, vrij veel couleur locale behouden blijft, omdat hij buiten de tekst door 

middel van extratekstuele toevoegingen in vorm van voetnoten verklaringen laat invloeien. 

Maar ook bij Van Crugten zijn weglatingen en aanpassingen te vinden, net als bij de twee 

andere vertalingen. Ook Hüsmert kiest een middenweg, waarbij ze probeert om zo veel 

mogelijk van de exotiserende couleur locale te behouden. Maar desondanks moet ze vanwege 

de begrijpelijkheid van de inhoud op sommige plekken de tekst naar de lezer toe bewegen. 

Pomerans kiest vaak voor similaire oplossingen als Hüsmert, maar vanwege de eigenheden van 

de Engelse taal gaat meer verloren dan in de Duitse versie. Hier wordt dus duidelijk dat het 

Duits en het Nederlands beter geschikt zijn voor similaire oplossingen met betrekking tot talige 

                                                           
145 Evenepoel/Van Poucke (2009), 92. 
146 t. a. p., 94. 
147 t. a. p., 95. 
148 t. a. p., 96. 
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aspecten en de creatie van taalspelletjes. Pomerans laat vaker aspecten weg, omdat ze niet goed 

kunnen worden weergegeven in het Engels. Daardoor gaan meer variëteiten en spelletjes die 

Claus in het origineel gebruikt, verloren dan bij Hüsmert. 

Om nu over te gaan naar de samenvattende conclusie van het onderzoek over het algemeen 

kunnen drie hoofdlijnen worden vastgesteld die typisch zijn voor elke van de drie vertalingen. 

Hüsmert probeert om zo veel mogelijk exotiserend te vertalen en daardoor zo goed mogelijk de 

couleur localte te behouden. Vanwege de overeenkomsten tussen het Duits en het Nederlands 

lukt deze strategie zelfs met betrekking tot de taalspelletjes en taalvariëteiten in het laatste 

hoofdstuk vrij goed. Ook bij de niet-sprekende eigennamen, aanspreekvormen en geografische 

benoemingen kiest ze dominant voor exotisering. Vanwege de begrijpelijkheid wordt er een 

wat sterkere tendentie naar naturalisering duidelijk in hoofdstuk 3.2.3 (politiek/instituties) en 

3.2.4 (dagelijkse elementen) , maar al met al is haar aanpak duidelijk, want de exotisering komt 

sterk naar voren. Pomerans vertaalt op een similaire manier, maar met een sterkere tendentie 

naar naturalisering. Hij laat vaker aspecten weg of benadert ze door middel van een 

Amerikaans synoniem. Hij kiest ook vaker voor combinaties van handhaving en vertaling door 

een synoniem om op die manier voor de doeltaallezer de inhoud duidelijk te maken en 

tegelijkertijd de couleur locale te behouden. De aanpak van Van Crugten verschilt van die van 

Hüsmert en Pomerans. Enerzijds wordt bij Van Crugten de tendentie naar naturalisering heel 

duidelijk, hij vervangt bijvoorbeeld ook vele van de niet-sprekende eigennamen door Franse 

synoniemen of gebruikt de Franse vertaling van de geografische namen. Anderzijds blijft ook 

hier vrij veel van de couleur locale behouden, omdat hij vaak voetnoten gebruikt waarin de 

betekenis van een uitdrukking verklaard wordt die in de tekst gehandhaafd is. Van Crugten 

creëert dus een soort tegenstelling: de exotisering is op sommige plekken binnen de tekst vrij 

dominant, maar de naturaliserende tendentie die hij eigenlijk vervolgt, wordt dan buiten de 

tekst in extratekstuele toevoegingen in vorm van voetnoten duidelijk. Daardoor is de sterke 

naturalisering die vaak in Franse teksten terug te vinden is, afgezwakt en aan de Franse lezer 

wordt desondanks een sfeer van de Vlaamse achtergrond waarin het verhaal speelt, 

overgebracht. Met betrekking tot deze oplossingsstrategie valt echter te zeggen dat voetnoten 

niet in elke taal gebruikelijk zijn. In het Duits zijn ze bijvoorbeeld niet vaak terug te vinden in 

romans, omdat daar het gebruik van voetnoten bijna uitsluitend beperkt is tot 

wetenschappelijke literatuur. Van Crugtens methode is dus niet geschikt voor elke taal. Dat 

elke vertaler met andere problemen te maken heeft, wordt al duidelijk in het feit dat 

vertaalproblemen talenpaargebonden zijn. In zijn voorwoord schrijft Pomerans met betrekking 

tot de vertaling naar het Engels: 
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“The task of the English translator in conveying the multilayered complexity of Hugo Claus’s work has 
not been made easier by differences in current American and British usage. Settling on slang and 
idiomatic expressions acceptable and intelligible to both cultures has proved a hurdle too great to cross in 
some cases. [...] At the author’s suggestion, [...], a few words or short passages which might be obscure or 
confusing for English-speaking readers have been either omitted or clarified.” (SOB ix) 
 

Het is een voorbeeld voor de verschillende problemen die elke vertaler heeft bij CSE’s, vooral 

wanneer een boek naar een taal moet worden vertaald die in verschillende landen gesproken 

wordt, waarbij elk land zijn eigenaardigheden met betrekking tot de taal heeft. Dit is dus een 

moeilijkheid die er nog bovenop komt, maar die niet op elke taal van toepassing is. Door het 

voorafgegane vergelijkende onderzoek is de talenpaar- en cultuurpaargebonden problematiek 

bij het vertalen duidelijk geworden. 

Om de resultaten van het onderzoek te verbinden met de theorie en om daardoor tot een 

gefundeerde conclusie te kunnen komen, wordt afsluitend een link gelegd naar het theoretische 

gedeelte. Over het algemeen valt er te zeggen dat elke vertaling ook een interpretatie en 

overdragt van betekenissen uit een brontaal naar een doeltaal.149 Omdat elke taal bij een 

bepaalde cultuur hoort, schrijft elke auteur ook vanzelfsprekend binnen een specifieke culturele 

context. Daarom is ook elke tekst het product van een specifieke cultuur en van bepaalde 

levensomstandigheden, waardoor in elke tekst talrijke factoren zoals gender, leeftijd, sociale 

klasse en geboorteplaats van de auteur150, maar ook de individuele schrijfstijl en de politieke 

omstandigheden een rol spelen waarmee een vertaler rekening moet houden. Dat deze 

verschillende factoren allemaal in een roman belangrijk zijn en dat ze in elke taal andere 

moeilijkheden veroorzaken, is in het onderzoek duidelijk geworden. Een vertaler moet de tekst 

inhoudelijk, maar ook formeel zo goed mogelijk nabootsen.151 In het onderzoek werd dit goed 

duidelijk in hoofdstuk 3.2.5 met betrekking tot dialecten en taalbijzonderheden, waar vooral 

formele dingen een belangrijke rol spelen, zoals het rijmschema of klanken die op elkaar 

afgestemd zijn in een woordenspel. Hier is de dynamische en formele equivalentie van Nida 

belangrijk die ook al in de theorie is beschreven. Vooral in hoofdstuk 3.2.5 moesten de 

vertalers vaak voor één ervan kiezen. Daarbij stond de vraag centraal of de formele 

overeenstemming (formal equivalence) belangrijker was, zoals bij poëzie naar poëzie en staat 

dus het rijmschema centraal, of is de inhoudelijke overeenstemming (dynamic equivalence) 

belangrijker, dus is het belangrijk om de inhoud over te brengen die verstopt is in de 

                                                           
149 vgl. Loogus (2008), 50. 
150 vgl. Bassnett (1998), 136. 
151 vgl. Vermeer (1986), 33. 
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taalspelletejes. Bij het laatste gaat het ook om de “emotive response”152 bij de lezer, dus de 

gevoelswaarde die door de inhoud in de taalspelletjes en taalvariaties overgebracht wordt.153 

Met name in hoofdstuk 3.2.1 tot en met 3.2.4 spelen vooral de verschillende types equivalentie 

een belangrijke rol. Het werd duidelijk dat vooral de Eins-zu-eins-Äquivalenz, Eins-zu-Null-

Äquivalenz en Eins-zu-Teil-Äquivalenz vaak voorkomen. In het eerste geval konden de vertalers 

een equivalent uit de doeltaal gebruiken dat de gelijke waarde uitdrukt als het CSE in Claus’ 

versie. Bij de CSE’s die hier onderzocht zijn, was dit echter niet zo vaak het geval. In het 

tweede geval bestaat er in de doeltaal geen equivalent, waardoor de vertalers zoals in het 

onderzoek vastgesteld, meestal voor leenvertalingen, universaliseringen of intra-/extratekstuele 

toevoegingen hebben gekozen. Ook weglatingen kwamen vooral in de Amerikaanse en Franse 

versie in deze gevallen voor. In het derde geval omvat de betekenis van het equivalent in de 

doeltaal niet de hele betekenis van het CSE in de brontaal. In dit geval hebben de vertalers ook 

vaak voor handhaving van het oorspronkelijke CSE gekozen, maar wel een intra-/extratekstuele 

toevoeging erbij gezet. Door combinaties van handhaving en toevoeging of orthografische 

aanpassingen is deze verschuiving van betekenis of de verschillende betekenisomvang van deze 

CSE’s gereduceerd of tenminste de betekenis voor de doeltaallezer duidelijker geworden. Deze 

betekenisomvang wordt door De Saussure valeur genoemd en volgens Van den Broecks 

theorie, die betrekking daarop heeft, is het onmogelijk dat twee tekens die behoren tot twee 

verschillende taalsystemen precies in hun valeur overeenstemmen.154 Samenvattend kan met 

betrekking hierop dus gezegd worden, dat Eins-zu-eins-Äquivalenz bij de onderzochte CSE’s 

steeds een uitzondering was, een resultaat dat dus overeenkomt met Van den Broecks theorie. 

Naarmate de vertaler beslist om te vertalen en met de respectievelijke equivalentie van de 

CSE’s omgaat, wordt de vertaling meer exotiserend of meer naturaliserend. Hoe exotiserend 

een vertaler kan of mag vertalen, hangt ook onder meer af van de doeltaal waarnaar de tekst 

vertaald wordt. In dit onderzoek is vooral in het Frans opvallend naturaliserend vertaald of er is 

door middel van talrijke voetnoten voor een soort middenweg gekozen. Dit heeft te maken met 

de in vergelijking met de andere twee onderzochte doeltalen strikte taalpolitiek in Frankrijk, 

waar een nadruk ligt op het consequente vervangen van buitenlandse begrippen door 

Franstalige woorden.155 Over het algemeen zijn CSE’s dynamisch en worden door taalcontact 

bij vertalingen in de loop van de tijd ingeburgerd in andere talen.156 Het zijn dan ontleningen 

                                                           
152 Nida (1965), 219. 
153 vgl. t. a. p., 157-159. 
154 vgl. Van den Broeck (1977), 66-67. 
155 vgl. Minkmar ( 2011). 
156 vgl. Evenepoel/Van Poucke (2009), 87. 
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die door leenvertalingen of handhaving en orthografische aanpassingen ontstaan. Eins-zu-Null-

Äquivalenzen verdwijnen dus meestal vaak weer. 

Om tot een afsluiting te komen, kan worden vastgesteld dat tot CSE’s dus niet alleen de op het 

eerste gezicht op CSE’s lijkende categorieën zoals eigennamen, aanspreekvormen, 

geografische begrippen, maaltijden en gerechten of namen van instituties of kranten, 

volksliederen en schoolvormen horen, maar ook intertekstuele verwijzingen (waartoe ook de 

hier behandelde titels van boeken tellen), taalvariëteiten en -spelletjes en invoegingen in 

vreemde talen, die in de broncultuur een bepaalde functie hebben. De door Horton aangehaalde 

en in de theorie beschreven problematiek van contaminaties157 is in geen van de vertalingen een 

opvallend probleem. Er is gelet op een rode draad die ervoor zorgt dat er zowel intra- als ook 

extratekstuele coherentie158 bestaat. Het doel dat elke vertaler door zijn handeling tijdens het 

vertalen nastreeft en dat in de Skopostheorie (een vertaling wordt vooral bepaald door het doel, 

ook skopos genoemd) beschreven is, vormt de rode draad in elke van de hier onderzochte 

vertalingen. Zoals aangehaald kan deze rode draad bij Hüsmert met een tendentie naar 

exotisering worden vastgehouden en bij Van Crugten met een tendentie naar naturalisering. Bij 

Pomerans is ook een lichte tendentie naar naturalisering vast te stellen, hoewel bij hem vaker 

weglatingen te vinden zijn. Dit feit is boven al aangehaald. 

Over het algemeen zijn het model van Nida (afb. 1, pag. 25)159 en het model van de scenes en 

frames160 in alle drie vertalingen terug te vinden. De uitgangstekst wordt met betrekking tot de 

scenes geanalyseerd en de in de uitgangstekst opgeroepen connotaties die met elk CSE 

verbonden zijn worden getransfereerd naar de doeltaal en daar door adequate frames 

geherstructureerd zodat ook in de vertaling passende scenes en connotaties bij de lezer worden 

opgeroepen. 

Afsluitend valt vast te houden dat het doel van dit onderzoek was om de verschillende 

strategieën van de vertalers te analyseren waarmee ze de problematiek van de CSE’s oplossen 

en daarbij mogelijke verschillen in de rode draad van de vertalers onderling vast te stellen en de 

redenen daarvoor. Aan het einde van het theoretische gedeelte is een soort handleiding 

opgesteld met tien verschillende oplossingsstrategieën voor de vertaling van CSE’s die de basis 

heeft gevormd voor dit onderzoek. Het valt vast te stellen dat alle tien strategieën zijn gebruikt, 

maar vooral de handhaving, benadering/synoniem, kernvertaling, weglating, intra-
                                                           
157 vgl Horton (2001), 98. 
158 vgl. Oberger (2008), 40-43. 
159 vgl. Nida (1969), 484-491. 
160 vgl. Vermeer/Witte (1990), 54-66. 
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/extratekstuele toevoeging en diverse combinaties zijn heel vaak gebruikt. De mate waarin de 

methoden zijn gebruikt, was afhankelijk van het doel van de vertaler (exotiserend vs. 

naturaliserend vertalen), de soort van het CSE (verschilde van hoofdstuk tot hoofdstuk) en de 

mate waarin vreemde begrippen in de doeltaal gebruikelijk zijn (stricte vs. open taalpolitiek). 

Ter ondersteuning van dit onderzoek zouden de categorieën  van de CSE‘s nauwer onderzocht 

moeten worden, waarbij meer voorbeelden besproken of de categorieën verder gespecificeerd 

zouden kunnen worden. Voor een breder overzicht met betrekking tot de oplossingsstrategieën 

zouden ook nog andere talen onderzocht kunnen worden. Op die manier zou het onderzoek en 

de uitkomsten ervan nog meer gewicht krijgen en de resultaten in dit veld van onderzoek nog 

gedifferentieerder worden. 
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