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Opsomming 
 

Daar is tans ’n drastiese tekort in die publikasie van Afrikaanse kinder- en 

jeugliteratuur. Hoewel heruitgawes van bekende, klassieke kinderreekse 

soos die Maasdorp-, Trompie- en Saartjie-reekse daartoe kan bydra om die 

leemte in die mark te vul, moet vertalings van kinder- en jeugboeke se 

bydrae nie geringgeskat word nie: Afrikaanse vertalings van populêre 

kinder- en jeugboeke soos die Harry Potter- en Narnia-reeks is gewild en kan 

jong lesers selfs aanmoedig om ’n Afrikaanse leeskultuur te ontwikkel.  

 

Die bekroonde Duitse skryfster Cornelia Funke se boeke word wêreldwyd 

deur jong lesers geniet. Dit is egter as gevolg van haar besonder gewilde 

fantasie-avontuurverhaal Tintenherz dat Funke deesdae as ’n invloedryke 

jeugboekskrywer beskou word; dié fantasie-avontuurverhaal, wat deel 

uitmaak van ’n trilogie, se uiters oorspronklike storielyn help om jong lesers se 

negatiewe gesindheid teenoor die lees van boeke te verander deur hulle 

te wys dat lees ’n genotvolle, opwindende ervaring kan wees. Die studie 

poog om te bewys dat ’n Afrikaanse vertaling van Cornelia Funke se 

Tintenherz ’n belangrike bydrae kan lewer om die leemte in die Afrikaanse 

kinder- en jeugliteratuur te vul én jong lesers kan aanmoedig om meer te 

lees.  

 

Kritici vrees egter dat vertalings van populêre kinder- en jeugboeke die 

mark met goedkoper, maar swakker boeke sal oorstroom wat nie die 

literêre peil van die oorspronklike tekste handhaaf nie. Die studie poog om 

te bewys dat kennis van gefundeerde vertaalteoretiese benaderings soos 

George Steiner se hermeneutiese teorie van vertaling, Lawrence Venuti se 

benaderings vervreemding en domestikering en André Lefevere se 

benadering van herskryf as ’n vorm van vertaling dit wel moontlik maak om 

’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz te skep wat nie net aan die 

teikenkultuur se vereistes en die jong teikenlesers se behoeftes voldoen nie, 

maar ook die literêre waarde van die oorspronklike Duitse teks handhaaf.  
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Abstract 
 

At present there is an extreme shortage in the publication of Afrikaans 

children’s books. Although revised publications of popular, classic series, 

such as the Maasdorp-, Trompie- and Saartjie-series can help fill the void in 

the market, the contribution made by translations of children’s books should 

not be underestimated: Afrikaans translations of popular children’s books, 

such as the Harry Potter- and Narnia-series are well-liked and can even 

encourage young readers to develop an Afrikaans reading culture. 

 

Young readers throughout the world get pleasure from the books written by 

the renowned German author Cornelia Funke. Funke is viewed as an 

influential author of children’s books and this is largely due to her popular 

fantasy-adventure Tintenherz; the extremely original plot of this fantasy-

adventure, which forms part of a trilogy, persuades young readers to 

change their unenthusiastic approach towards reading by showing them 

that reading can be a pleasant, thrilling experience. This study attempts to 

prove that an Afrikaans translation of Tintenherz can make an important 

contribution to fill the void in the Afrikaans children’s literature, as well as 

encourage young readers to read more. 

 

Critics fear that translations of popular children’s books might flood the 

market with books that might be cheaper, but that are second-rate versions 

of the original texts since the translations fail to achieve the same literary 

standards as the original texts. This study attempts to prove that knowledge 

of theoretical translation strategies, such as George Steiner’s hermeneutic 

motion, Lawrence Venuti’s approaches of foreignisation and 

domestication, as well as André Levere’s approach of rewrite as a form of 

translation do in fact make it possible to produce an Afrikaans translation of 

Tintenherz which not only meets the requirements of the target-culture and 

satisfies the wants of the target-readers, but also upholds the literary 

standard of the original German text. 
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Hoofstuk 1: Agtergrond en taakanalise 
 

1.1. Inleiding 
Kinder- en jeugliteratuur in Suid-Afrika is lank deur die Afrikanergemeenskap 

se belange en behoeftes gedomineer, maar die sosiale, politieke en 

ekonomiese veranderinge in die 1990’s het die Afrikaanse kinder- en 

jeugliteratuur onttroon, aangesien dit té eksklusief van aard was (Van der 

Walt, 2005: 29). Daar is ten gunste van Engels as algemene voertaal besluit 

om sodoende die gelykberegtiging van alle inheemse tale te bevorder 

(Eiselen, 2005: 142). Dít het ’n drastiese afname in die publikasie van 

Afrikaanse kinder- en jeugboeke tot gevolg gehad.   

 

Die afname in Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur in die algemeen het ook 

’n negatiewe invloed op die publikasie van vertalings van uitheemse kinder- 

en jeugboeke (Eiselen, 2005: 141). Afrikaanse vertalings van gewilde 

uitheemse kinder- en jeugboeke, soos Astrid Lindgren se Pippie Langkous 

(1972, vertaal deur Nerina Ferreira), is lank beskou as ’n sinvolle manier om 

Afrikaans te bevorder en aan kinders se leesbehoeftes te voldoen, maar 

deesdae is uitgewers huiwerig om vertalings van uitheemse kinder- en 

jeugboeke te publiseer, aangesien die literatuur in die meeste gevalle reeds 

in Engels beskikbaar is.  

 

Tydens die konferensie “Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom: Afrikaanse 

kinder- en jeugliteratuur” (2003) het Jakobi Greyling ’n lesing gelewer oor 

die stand van Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur in Kwazulu-Natal. Op 

grond van inligting ingewin deur vraelyste wat aan verskeie openbare 

biblioteke verskaf is, het Greyling tot die gevolgtrekking gekom dat daar ’n 

groot behoefte aan moderne Afrikaanse kinder- en jeugboeke is en dat 

selfs kinders wie se huistaal nie Afrikaans is nie, belangstelling in Afrikaanse 

kinder- en jeugboeke toon.  
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Resultate het verder getoon dat vertaalde werke weliswaar meer dikwels 

deur Afrikaanse lesers uitgeneem word as oorspronklike werke en dat daar 

onder andere ’n groot aanvraag na Afrikaanse fantasie- en 

avontuurverhale onder jong lesers bestaan (Greyling, 2003). Die vertalings 

van gewilde uitheemse fantasieverhale soos J.K. Rowling se Harry Potter-

reeks (vertaal deur Janie Oosthuysen en Kobus Geldenhuys) en C.S. Lewis 

se Narnia-reeks (vertaal deur André P. Brink, Heléne de Villiers en Janie 

Oosthuysen ) bevestig dat Afrikaanse vertalings van kinder- en jeugboeke, 

in die besonder fantasie- en avontuurverhale, suksesvol kán wees. 

 

1.2. Taakanalise 

1.2.1. Die bronouteur en haar werke 

Cornelia Funke is in 1958 in Dorsten, Westfale (Duitsland) gebore en hoewel 

sy haar as maatskaplike werker bekwaam het, het sy op ’n loopbaan in die 

uitgewersbedryf besluit. Sy het ’n suksesvolle bestaan as kinderboek-

illustreerder gemaak, maar het later besluit om self kinderboeke te skryf 

aangesien dit haar meer vryheid as illustreerder sou besorg, “[...] when I 

never got stories to illustrate that I liked, I started to write them myself” 

(Funke, 2004: 532). Funke het meer as 30 kinderboeke geskryf en geïllustreer 

en word deur haar landgenote beskou as die beste kinderboekskrywer 

sedert Michael Ende, “25 Jahren nach Michael Ende feiert die deutsche 

Kinderbuchliteratur wieder Welterfolge” (Autorinfo: Cornelia Funke, 2006). 

 

Funke het aanvanklik in Duitsland bekendheid verwerf as die skryfster van 

Die Wilden Hühner, ’n reeks jeugromans wat oor die doen en late van ’n 

groep ondeunde meisies handel. Die filmweergawe van Die Wilden Hühner 

het in Februarie 2006 in Duitsland, Oostenryk en Switserland verskyn en die 

Engelse vertaling van die eerste boek in Die Wilden Hühner-reeks, vertaal as 

The Wild Chicks, word vir 2007/2008 beplan (The Movie Die Wilden Hühner – 

World Premiere in Cologne, 2005). 

 

Adolessensie is ’n sentrale tema in Die Wilden Hühner-romans en die 

teikenlesers is hoofsaaklik jong meisies, maar Funke se skryfvernuf is geensins 
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tot een teikengroep, ouderdomsgroep óf genre beperk nie. Dít blyk veral uit 

haar uiters gewilde avontuurverhale Drachenreiter (1997) en Herr der Diebe 

(2000) waarin seuns die hoofkarakters is.  

 

Juis omdat Herr der Diebe so suksesvol in Duitsland was, het Funke haar 

neef Oliver Latsch gevra om die jeugroman op haar koste in Engels te 

vertaal, sodat sy dit by Engelse uitgewers kon bemark. Barry Cunningham 

van The Chicken House het die wêreldwye Engelse kopiereg vir beide 

Drachenreiter en Herr der Diebe gekoop. Hy het oorspronklik van Funke te 

hore gekom toe ’n 11-jarige tweetalige meisie wat in Engeland woon aan 

hom geskryf het om te verneem waarom haar gunstelingboek nie ook in 

Engels beskikbaar is nie (Flippo, 2006). Sou Suid-Afrikaanse uitgewers 

dieselfde reageer, indien ’n Afrikaanssprekende kind dieselfde tipe vraag 

sou vra?  

 

Herr der Diebe, in Engels vertaal deur Anthea Bell as The Thief Lord (2003), 

het ’n internasionale blitsverkoper geword en is sedertdien in meer as 20 

tale vertaal. Dié avontuurverhaal word vergelyk met Erich Kästner se Emil 

und die Detektive (1929) en kinders van regoor die wêreld verlustig hulle in 

die avonture van Prosper en Boniface, twee Duitse weeskinders wat deel 

word van ’n bende straatkinders in Venesië. Die filmweergawe van The 

Thief Lord het in Januarie 2006 in Europa en die VSA verskyn.  

 

Funke se tweede internasionale blitsverkoper, Drachenreiter, het sedert die 

verskyning van die Engelse vertaling Dragon Rider (2004) meer as ’n 

halfmiljoen kopieë wêreldwyd verkoop. Hierdie buitengewone verhaal van 

vriendskap tussen ’n seuntjie en ’n draak het daartoe gelei dat Funke se 

werk vir die eerste keer met dié van J.K. Rowling vergelyk word. Sedert die 

verskyning van Tintenherz word daar inderdaad na Funke verwys as ‘die 

Duitse J. K. Rowling’ (Autorinfo: Cornelia Funke, 2006). 

 

Dit is egter Funke se bekroonde fantasie-avontuurverhaal Tintenherz (2003) 

wat vir haar ’n plek op die New York Times se lys vir die 100 invloedrykste 
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mense van 2005 besorg het (TIME Magazine zählt Cornelia im Jahr 2005 zu 

den 100 einflussreichsten Menschen der Welt, 2005). Tintenherz, sowel as 

Anthea Bell se Engelse vertaling Inkheart, het gelyktydig in Duitsland, 

Engeland, Amerika, Kanada en Australië verskyn en is die eerste boek van 

’n trilogie.  

 

Die tweede boek, Tintenblut, in Engels vertaal deur Anthea Bell as Inkspell, 

het in 2005 verskyn en die derde boek Tintentod1 se verskyning word vir 2007 

beplan. Die filmweergawe van Tintenherz, onder regie van Iain Softly, begin 

in 2007 wêreldwyd draai en ’n teaterstuk wat op die jeugroman gebaseer 

is, was tot onlangs, onder regie van Klaus Schumacher, in die 

Schauspielhaus in Hannover te sien (Kulturkurier: Tintenherz von Cornelia 

Funke, 2006). 

 

Die Engelse vertalings van Drachenreiter, Herr der Diebe en Tintenherz het 

eers in 2005 in Suid-Afrika verskyn en Cornelia Funke is steeds relatief 

onbekend in ons land. Afrikaanse vertalings van Funke se kinder- en 

jeugboeke kan sukses in Suid-Afrika behaal, hoofsaaklik omdat dit vir beide 

seuns- en meisielesers geskik is en nie op ’n spesifieke ouderdomsgroep 

gemik is nie (haar boeke word as ideaal vir voorlees én selflees beskou). Die 

vertaler het egter besluit om ’n gedeelte uit Tintenherz te vertaal, aangesien 

die sukses van fantasieverhale soos die Harry Potter-reeks te kenne gee dat 

jong lesers ’n groot belangstelling in fantasieverhale toon en dat boeke wat 

deel uitmaak van ’n reeks besonder gewild is, aangesien “kinders van die 

aksie, spanning en kontinuïteit in reekse hou” (Greyling, 2003).  

 

Een van die voordele van vertalings is dat dit jong lesers aan uitheemse 

kulture blootstel. ’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz sal Afrikaanse kinders 

blootstel aan sowel die skilderagtige Italiaanse dorpies waarin die verhaal 

afspeel as die Duitse kultuur waarin die bronteks verskyn. Hierdie 

blootstelling aan uitheemse kulture is kenmerkend van ’n goeie 

avontuurverhaal, maar beteken nie noodwendig dat die avontuurverhaal 
                                            
1 Die titel vir die Engelse vertaling van Tintentod is nog nie bekend gemaak nie. 
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enige literêre waarde besit nie. Lydia Snyman beweer dat ’n 

avontuurverhaal wat literêre waarde besit, aksie en opwinding bevat wat 

eie aan kinder- en jeugboeke is, maar dat suksesvolle literêre 

avontuurverhale vir kinders nie slegs op sensasionele, spanningsvolle 

gebeurtenisse berus nie, “[soos] alle groot letterkunde, gaan dit wesentlik 

om die méns” (Snyman,1983: 163).  

 

Tintenherz is in die eerste instansie ’n boek wat handel oor mense en hulle 

onderlinge verhoudings. Die verhaal werp lig op die verhouding tussen 

volwassenes en kinders en ware vriendskap. Die Tintenherz-trilogie bevat al 

die elemente van ’n fantasie-avontuurverhaal, naamlik die universele stryd 

om goed en kwaad en ’n ‘ander wêreld’, asook geloofwaardige karakters 

waarmee kinders hulle kan vereenselwig (Sorensen, 2003).  

 

Die gebruik van aanhalings uit klassieke en gewilde kinder- en jeugboeke 

aan die begin van elke hoofstuk, soos Kenneth Graham se The Wind in the 

Willows (1908) en Roald Dahl se The BFG (1982), asook die verskyning van en 

verwysings na karakters uit gewilde, klassieke kinder- en jeugboeke, word 

ook as ’n ideale wyse beskou om kinders aan te moedig om meer te lees. 

Laasgenoemde bied veral vir die vertaler ’n uitdaging aangesien daar in 

verskeie gevalle geen Afrikaanse vertalings van die kinder- en jeugboeke 

wat aangehaal word, beskikbaar is nie (sien hoofstuk 5).  

 

Soos Michael Ende se Die Unendliche Geschichte (1979) handel Tintenherz 

oor boeke en ’n liefde vir lees, “[es] ist eine flammende Liebeserklärung für 

das Lesen und die Macht der Einbildungskraft [...]” (Nettersheim, 2004). 

Funke slaag daarin om met haar fantasieverhaal ’n buitengewone 

belangstelling in boeke en die lees daarvan te kweek: “Es ist die 

Metaebene des Buchs über Bücher, das ihm seinen Reiz verleiht: als wäre es 

möglich, mit so einem Plädoyer die einstige Kraft der Literatur 

zurückzugewinnen” (Rezension(en) zu “Tintenherz” von Cornelia Funke, 

2003). 
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1.3. Hipotese  
Die hipotese wat in hierdie studie gestel word, is dat ’n Afrikaanse vertaling 

van Cornelia Funke se bekroonde Duitse fantasie-avontuurverhaal 

Tintenherz (2003) ’n belangrike bydrae kan lewer in die poging om die 

leemte in die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur te vul.  

 

Benewens die feit dat ’n vertaling van Tintenherz ’n sinvolle manier is om 

Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur aan te vul, stel dit kinders ook aan 

uitheemse kulture bloot, “[dit] verbreed hul ervaring, werk geestelike en 

kulturele isolasie teë en bevorder interkulturele samewerking en 

verdraagsaamheid” (Eiselen, 2005: 135). Dié studie dien daartoe om te 

bewys dat Tintenherz aan al die vereistes van ’n goeie fantasie-

avontuurverhaal voldoen en dat dit die moeite werd sou wees om ’n 

Afrikaanse vertaling van die bronteks te skep, aangesien die unieke storielyn 

van die bronteks Afrikaanse kinders kan aanmoedig om meer te lees. 

 

1.4. Doel van die studie 
Die vertaling van kinder- en jeugboeke is ’n besonder uitdagende taak 

aangesien ’n vertaling nie net in “tema, taal en tekstuur” geskik moet wees 

vir die teikenlesers én getrou moet bly aan die “gees en styl” van die 

bronteks nie, maar hoofsaaklik ’n genotvolle leeservaring aan die lesers 

moet verskaf (Eiselen, 2005: 140).  

 

Kritici is skepties teenoor vertalings van populêre kinder- en jeugboeke, 

aangesien die moontlikheid bestaan dat vertaalde werke nie dieselfde 

literêre peil as die oorspronklike werke handhaaf nie en die mark sodoende 

met swakker, maar goedkoper massaprodukte oorstroom sal word (Eiselen, 

2005: 136). Hierdie studie poog om te bewys dat, indien vertalers van 

spesifieke vertaalstrategieë en teoreties gefundeerde vertaalbenaderings 

gebruik maak, dit wél moontlik is om ’n teikenteks te skep wat nie net 

dieselfde literêre peil as die oorspronklike werk handhaaf nie, maar die 

bronkultuur se artistieke skatte vir die Afrikaanse taal toeëien en sodoende 

die teikenlesers verder verryk. 
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Hierdie studie poog verder om, deur middel van ’n praktiese vertaling, lig te 

werp op die komplekse aard van die vertaling van kinder- en jeugboeke, 

deur die probleme wat tydens die praktiese vertaling (hoofstuk 4) ontstaan 

het en die keuses waarmee die vertaler tydens die praktiese vertaling 

gekonfronteer word, sowel as ’n beskrywing van die strategieë wat gekies is 

om die probleme te help oplos, aan die hand van geannoteerde 

voorbeelde te ontleed en te bespreek (hoofstuk 5).  

 

Verskeie teoretiese benaderings, onder meer George Steiner se 

hermeneutiese beweging, Lawrence Venuti se benaderings van 

domestikering en vervreemding en André Lefevere se benadering van 

vertaling as ’n vorm van herskryf word ontleed ter ondersteuning van die 

stellings wat in hierdie studie gemaak word (hoofstuk 3).  
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Hoofstuk 2: Die bronteks 
 

Hierdie hoofstuk word aan die bronteks gewy. Hans Vermeer beweer in sy 

Skopos-teorie dat ’n vertaling altyd met die vertaler se verstaan van die 

bronteks begin (Vermeer, 1998:43). Voordat die vertaalproses kan begin, 

moet die vertaler die bronteks analiseer en bepaal wat die doel van die 

bronteks was. Die bronteks-analise stel die vertaler in staat om die bronteks 

en dié se inhoud so goed moontlik te verstaan en te interpreteer.  
 

Verder maak hierdie analise dit vir die vertaler moontlik om die doel van die 

teikenteks en die teikenlesers van die teikenteks vooraf te bepaal, “a 

translator takes notice of her/his source text and analyses it to the best of 

her/his abilities with a view to its usability for translating, which in its turn is 

determined by a ‘skopos’ [function]” (Vermeer, 1998:51). 

 

Die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk bestaan uit ’n sinopsis van die 

bronteks wat die gebeure in Tintenherz kortliks saamvat (2.1). Soos reeds 

genoem is Tintenherz die eerste boek in ’n trilogie. Die tweede boek in die 

Tintenherz-trilogie, Tintenblut, se Engelse vertaling, Inkspell, is reeds sedert 

2005 in Suid-Afrika beskikbaar. Dit is nodig om aandag te skenk aan die 

kontinuïteit van die Tintenherz-trilogie (2.2), aangesien dit die vertaler se 

besluitnemings tydens die vertaalproses kan beïnvloed.  

 

Die doel van die bronteks en die brontekslesers word ook bestudeer (2.3) 

om te bepaal of die doel van die teikenteks en die teikentekslesers enigsins 

van dié van die bronteks verskil. Laastens verskaf die vertaler ook ’n 

motivering vir die gedeelte wat prakties vertaal is (2.4). 

2. Die bronteks 
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2.1. ’n Sinopsis van die bronteks 
Soos Michel Ende se Die Unendliche Geschichte (1979), is Cornelia Funke se 

jeugroman Tintenherz (2004) ook ’n storie binne-in ’n storie. Dit is ’n 

avontuurverhaal waarin die denkbeeldige deel vorm van die historiese 

werklikheid.  

 

Die twaalfjarige Meggie Folchart se ma, Theresa (Resa), het spoorloos 

verdwyn toe sy drie jaar oud was. Sedertdien lei Meggie ’n rustige lewe op 

die platteland saam met haar pa, Mortimer (Mo), wat as boekbinder sy 

bestaan maak. Al twee is ware boekwurms, maar Meggie kon nog nooit 

verstaan waarom haar pa nie vir haar wil voorlees nie.  

 

Toe ’n vreemdeling genaamd Staubfinger onverwags in die middel van die 

nag by hulle huis opdaag met ’n waarskuwing, besef Meggie dat Mo iets 

wegsteek. Mo het ’n donker geheim, ’n gevaarlike gawe: Wanneer hy 

hardop lees, gee hy lewe aan die karakters van die boek waaruit hy lees; 

hy lees hulle letterlik uit hulle storie.  

 

Nege jaar gelede het hy vir sy vrou uit die boek “Tintenherz” voorgelees en 

Capricorn, die skurk in die storie, Basta, sy getroue handlanger, en 

Staubfinger, ’n onskuldige goëlaar en aartsvyand van Basta, het hulle 

fiktiewe wêreld vir die werklikheid verruil. Meggie se ma (Teresa) het saam 

met hulle twee katte in die storie verdwyn. Mo het alles in sy vermoë 

probeer om sy vrou weer terug te lees, maar hy kon nie daarin slaag nie en 

het besluit om nooit weer hardop te lees nie, uit vrees dat Meggie dalk ook 

kan verdwyn.  

 

Staubfinger, wat sy bestaan maak deur met vuur te goël, het deur die jare 

gereeld by Mo opgedaag en hom gesmeek om hom terug te lees in sy eie 

wêreld. Mo het egter keer op keer verduidelik dat hy nie daartoe in staat is 

nie en dat hy ook nie bereid is om die boek “Tintenherz” prys te gee nie, 

aangesien dit die laaste herinnering aan sy vrou is.  

 

 9 



Sedert Theresa (Resa) se verdwyning moes Mo nie net met die verlies van sy 

vrou saamleef nie, maar ook met die vreesaanjaende gedagte dat 

Capricorn en Basta dalk onverwags by hom kan opdaag om die 

onmoontlike te eis: Dat hy hulle moet teruglees in hulle eie wêreld.  

 

Staubfinger het Mo kom waarsku dat Capricorn op sy spoor is. Skielik word 

Meggie se wêreld in verwarring gebring. Sy en haar pa vlug onmiddellik na 

Meggie se streng tante, Elinor Loredan, in die suide van Italië, onwetend dat 

Staubfinger hulle reguit na Capricorn se skuilplek lok. Staubfinger het ’n 

goeie hart, maar sy brandende begeerte om terug te keer na sy eie wêreld 

het uiteindelik die oorhand gekry en hy begaan ’n groot oordeelsfout: Hy 

maak staat op Capricorn om hom te help. Capricorn het hom belowe dat 

hy, in ruil vir Mo en die boek “Tintenherz”, daarvoor sal sorg dat Staubfinger 

na sy eie wêreld kan terugkeer.  

 

Capricorn en sy manne het ’n ou vervalle dorpie aan die kus van Italië 

oorgeneem en hulle bly aan die lewe deur inwoners van nabye dorpies te 

beroof. Capricorn het deur die jare van ’n ou voorleser genaamd Darius se 

dienste gebruik gemaak, maar hoewel Darius oor dieselfde gawe as Mo 

beskik, is hy nie naastenby so talentvol nie. Die karakters wat hy uit boeke 

lees, makeer almal iets. Hy het op Capricorn se aandrang ’n hele paar 

karakters uit “Tintenherz” gelees, onder andere Capricorn se ma, Mortola 

en ’n jong vrou genaamd Resa (Theresa). Aangesien Darius nie oor genoeg 

toorkrag beskik nie, het Resa egter haar stem verloor toe sy teruggekeer het 

na haar ou wêreld. 

 

Capricorn het nie genoeg vertroue in Darius se leesvermoë nie en daarom 

dring hy daarop aan dat sy manne vir Mo opspoor. Capricorn het groot 

planne vir Mo. Hy wil alle kopieë van “Tintenherz” vernietig sodat hy nooit 

weer na sy wêreld hoef terug te keer nie, maar nie voordat Mo die 

moorddadige monster, der Schatten, in die lewe roep nie. Der Schatten is 

’n vormlose monster wat uit die as van al sy slagoffers bestaan.  
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Capricorn se manne spoor Mo op en ontvoer hom. Staubfinger oorreed 

Elinor en Meggie om “Tintenherz” aan Capricorn te oorhandig in ruil vir Mo 

se vryheid. Maar toe Meggie en haar tante die boek vir hom neem, word 

hulle ook gevange geneem. Capricorn weet dat Mo enigiets sal doen om 

sy dogter se veiligheid te verseker en pers Mo op hierdie manier af. Mo stem 

uiteindelik teen sy sin in om vir Capricorn te lees. 

 

Tydens een van die leessessies lees Mo vir Capricorn skatte uit Skateiland en 

toe hy op Capricorn se aandrang meer skatte uit Verhale uit die Arabiese 

Nag-stories wou lees, roep hy per ongeluk ’n Arabiese seun, Farid, in die 

lewe. Aangesien Farid en Staubfinger dieselfde brandende begeerte het 

(hulle wil albei terugkeer na hulle eie wêrelde) word hulle vriende. Farid 

beskou Staubfinger as ’n vaderfiguur en Staubfinger leer hom om met vuur 

te goël. 

 

Wanneer Staubfinger besef wat Capricorn in die mou voer, help hy Meggie, 

Mo en Elinor ontsnap om die skrywer van “Tintenherz”, Fenoglio, op te spoor 

sodat hy hulle kan help om vir eens en vir altyd van Capricorn ontslae te 

raak. Hulle spoor Fenoglio in ’n klein dorpie op waar hy saam met sy 

kleinkinders, Pippo, Paula en Rico woon. Mo los Meggie by Fenoglio omdat 

hy glo sy veilig sal wees en keer terug na Elinor se huis om Capricorn se 

manne op ’n dwaalspoor te lei. 

 

Fenoglio is ’n eksentrieke ou man. Hy is baie beïndruk met die karakters wat 

hy geskep het en toe Capricorn se manne daarin slaag om Meggie op te 

spoor en haar terug te neem na Capricorn se skuilplek, dring hy daarop 

aan om saam te gaan. Eers wanneer hy Capricorn in lewende lywe 

ontmoet en agterkom waartoe Capricorn in staat is, besef hy dat dit sy plig 

is om te keer dat der Schatten in die lewe geroep word en dat hulle op een 

of ander manier van Capricorn ontslae moet raak. Net Fenoglio het die 

mag om die verloop van die storie te verander deur ’n alternatiewe einde 

vir “Tintenherz” te skryf. 
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Capricorn hou Meggie en Fenoglio gevange omdat hy glo dat Mo sal 

terugkeer om sy dogter te red. Terwyl Fenoglio daaraan werk om ’n 

alternatiewe einde vir sy boek te skryf, besef Meggie dat sy oor dieselfde 

gawe as Mo beskik. Wanneer Mortola dit uitvind, oorreed sy Capricorn om 

van Mo te vergeet en Meggie te dwing om der Schatten uit die storie te 

lees. 

 

In Fenoglio se alternatiewe weergawe van die storie word der Schatten 

deur ’n jong meisie se stem in die lewe geroep en soek hy wraak op sy ou 

meester. Nadat hy Capricorn vermoor, verander hy van vorm en al die 

wesens wat hy vermoor het, verskyn uit die niet. Staubfinger en Farid se 

wens om terug te keer na hulle eie stories word nooit verwesenlik nie, maar 

Elinor, Mo, Theresa (Resa) en Meggie kry uiteindelik die gelukkige einde 

waarvoor hulle al so lank wens. Fenoglio het egter in sy eie storie verdwyn 

en Mortola en Basta is nêrens te vind nie... 

 

2.2. Die Tintenherz-trilogie 
Soos reeds genoem, is Tintenherz (2003) die eerste boek in ’n trilogie. Die 

tweede boek, Tintenblut (in Engels vertaal deur Anthea Bell as Inkspell) het 

in 2005 verskyn en die derde boek, Tintentod, se verskyning word vir 2007 

beplan. Dit was egter nie oorspronklik Funke se intensie om ’n trilogie te skryf 

nie. In ’n voorwoord vir Inkspell skryf sy soos volg:  

 
“When I had finished Inkheart, I suddenly found myself staring at the last page 

thinking: but ... what will happen now? Will Dustfinger find someone who’ll read 

him back?  

What happens to Basta and Mortola?  

And what about Meggie, Mo and Resa?  

How do they feel being a family again?  

Will they stay with Elinor?  

I missed my characters. I missed all of them. And I had the feeling that there 

was more to tell, much more.  

I was right: the words for Inkspell came so easily, that I sometimes couldn’t type 

fast enough. In fact, this second part was my greatest writing adventure so far.  
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And as no reader will forgive me the ending without a third part, this story will 

be another trilogy. Sorry.”  (Funke, 2005b: voorwoord) 

 

Die vertaler moet tydens die vertaalproses deurentyd bewus wees daarvan 

dat die tweede boek in die Tintenherz-trilogie reeds beskikbaar is, 

aangesien baie van die karakters wat slegs vlugtig in Tintenherz verskyn, ’n 

sentrale rol in die tweede boek speel. Hoewel Farid nie ’n sentrale figuur in 

Tintenherz is nie, is hy byvoorbeeld een van die hoofkarakters in die tweede 

boek. Dieselfde geld Capricorn se ma, Mortola. In Tintenherz het sy in haar 

seun se skaduwee geleef, maar in Tintenblut soek sy wraak vir haar seun se 

dood en sy is een van die vreesaanjaendste karakters. 

 

Tintenblut speel af in die towerwêreld waarvandaan Staubfinger, Capricorn 

en Basta oorspronklik kom. Talle beskrywings van die towerwêreld wat slegs 

kortliks in Tintenherz genoem word, word in Tintenblut uitgebrei. Daar word 

byvoorbeeld slegs een keer na “flüsterende Teiche” (poele wat fluister) in 

Tintenherz verwys (Funke, 2003b: 178). In Tintenblut word daar egter 

verduidelik dat dit eintlik waternimfe is wat mens hoor fluister en dat hulle vir 

Staubfinger gewys het hoe om met vuur te praat (Funke, 2005a: 32). 

Staubfinger het die gawe om met vuur te kan praat verloor toe Mo hom uit 

sy storie gelees het, maar Capricorn en Basta verwys gereeld in Tintenherz 

na hierdie talent van hom. Dit word egter eers in die tweede boek duidelik 

dat hy wél oor die gawe beskik en dat Capricorn en Basta hom nie bloot 

spot nie. 

 

Aangesien Tintenblut eers in 2005 verskyn het, het Anthea Bell byvoorbeeld 

nie die inhoud van die tweede boek geken terwyl sy besig was met haar 

Engelse vertaling van Tintenherz, wat reeds in 2003 verskyn het, nie. 

Sodoende het sy dit nie as vreemd beskou om die woord “Moosweibchen” 

(Funke, 2003b: 183) met “brownie girls” (Funke, 2003c: 173) te vertaal nie. In 

haar vertaling van Tintenblut het sy egter haar fout agtergekom en 

“Moosweibchen” met “moss-women” (Funke, 2005b: 404) vertaal: Die 
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“Moosweibchen” verwys nie na ’n tipe kabouter (“brownie”) nie, maar na 

’n groep vroue wat kruie gebruik om mense te genees. 

 

Die vertaler is dus verplig om die inhoud van die tweede boek in die 

Tintenherz-trilogie te ken, aangesien die besluitnemings tydens die 

vertaalproses daardeur beïnvloed kan word. Indien die inhoud van 

Tintenblut nie in ag geneem word nie, kan dit die teikenlesers verwar en ’n 

nadelige uitwerking op die kontinuïteit van die trilogie hê.  

 

2.3. Bronteks en teikenteksspesifikasies 
2.3.1. Die doel van die bronteks en die brontekslesers 

Tintenherz is ’n boek wat elke boekwurm, hetsy oud of jonk, sal geniet. 

Funke het dit wel met jong teikenlesers in gedagte geskryf, maar soos die 

Narnia- en Harry Potter-reeks is dit nie noodwendig beperk tot ’n sekere 

ouderdomsgroep nie en dit word selfs deur ouer boekliefhebbers geniet. 

Hoewel die bronteks aanbeveel word vir kinders ouer as tien jaar 

(aangesien die storielyn met tye ingewikkeld is en sensitiewe lesers temas 

soos die dood as onstellend kan ervaar) word dit ook as ideale 

voorleesboek beskou omdat die voorlees van boeke ’n sentrale rol in die 

verhaal speel.  

 

Sou daar funksies aan literêre werk toegewys word, sou mens kon sê dat die 

hooffunksie van die bronteks is om die jong lesers te vermaak en hulle 

verbeelding te prikkel en die sekondêre doel is om hulle op ’n subtiele wyse, 

deur middel van aanhalings uit en verwysings na karakters uit bekende en 

klassieke kinder- en jeugboeke, aan te moedig om meer te lees en hulle 

daarvan te oortuig dat lees ’n genotvolle ervaring kan wees. 

 

Hoewel die bronteks aan Duitse taalkonvensies voldoen, is die teks nie 

soseer aan die Duiste kultuur gebonde nie, maar eerder aan boeke, 

fantasie en die menslike verbeelding. Die grootste gedeelte van die storie 

speel in Italië af en die Italianse kultuur kom duidelik in die bronteks na vore. 

Die beskrywings van die landskappe, die kos wat Capricorn en sy manne 
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eet (kaas, olywe en brood) en sekere karakters se name (byvoorbeeld 

Fenoglio, Fulvio en Basta) dra by tot Tintenherz se sukses as avontuurverhaal. 

Dit speel ’n groot rol in die avontuurverhaal se aantrekkingskrag: 

Onbekende plekke en reise na die onbekende speel ’n kernrol in die sukses 

van enige goeie avontuurverhaal.  

 

Die feit dat daar gereeld in Tintenherz na karakers uit bekende en klassieke 

kinder- en jeugboeke verwys word, beklemtoon die bronteks se eksotiese 

karakter. Meggie vergelyk haarself byvoorbeeld met Tom Sawyer en Peter 

Pan – albei karakters wat ook sonder ’n ma grootgeword het: 

 
Früher hatte sie manchmal in ihren Büchern nach einer passenden Mutter 

gesucht, aber in ihren Lieblingsbüchern kamen kaum welche vor: Tom Sawyer? 

Keine Mutter. Huck Finn? Sowieso nicht. Peter Pan, die Verlorenen Jungs? Keine 

Mutter weit und breit. Jim Knopf, mutterlos... und in den Märchen nichts als 

böse Stiefmütter, herzlose, eifersüchtige Mütter... die Liste ließ sich endlos lang 

fortsetzen. Früher hatte das Meggie oft getröstet. Es schien nicht sonderlich 

ungewöhnlich zu sein, keine Mutter zu haben – zumindest nicht in ihren 

Lieblingsgeschichten (Funke, 2003b: 308). 

 
She used to search her books for a suitable mother, but there were hardly any 

mothers in her favourite stories. Tom Sawyer? No mother. Huck Finn? Ditto. Peter 

Pan and the Lost Boys? Not a mother in sight. Jim Button was motherless too – 

and all you found in fairy tales were wicked stepmothers, heartless, jealous 

stepmothers... the list could go on forever. That had often comforted Meggie in 

the past. It didn’t seem particularly unusual not to have a mother, or at least 

not in the books she liked best (Funke, 2003c: 292). 

 

Funke het slim te werk gegaan om Meggie slegs met seunskarakters te 

vergelyk. Seuns hou oor die algemeen nie daarvan om stories te lees waarin 

die hoofkarakter ’n meisie is nie, aangesien hulle hulle nie maklik met ’n 

meisie kan vereenselwig nie. Laasgenoemde is egter nie ’n probleem in 

Tintenherz nie, aangesien Meggie nie ’n konvensionele meisie is nie en sy 

haarself slegs met seunskarakters vergelyk. Funke het met Tintenherz daarin 

 15



geslaag om ’n avontuurverhaal te skep wat deur beide meisies en seuns 

geniet kan word. 

 

2.3.2. Die doel van die teikenteks en die teikentekslesers 

Die doel van die teikenteks verskil nie van dié van die bronteks nie. Die 

vertaler beoog om ’n teks te produseer wat kinders sal vermaak en hulle 

daarvan sal oortuig dat dit lekker is om te lees. Laasgenoemde is veral 

relevant vir die studie, aangesien dit belangrik is vir Afrikaanse kinders om ’n 

leeskultuur te ontwikkel terwyl hulle jonk is (Greyling, 2003). 

 

Verder moet die teikenteks nie soos ’n vertaling lees nie, aangesien dit die 

teikenlesers kan vervreem en die vertaling sodoende onsuksesvol sal wees. 

’n Woord-vir-woord vertaling sal uiteindelik soos ’n vertaling lees en is dus 

buite die kwessie. Dit vertaler moet ’n teikenteks skep wat getrou bly aan 

die genre (jeugliteratuur) en die doel van die bronteks, maar wat 

terselfdertyd ook die norme en konvensies van die teikentekstaal (Afrikaans) 

gehoorsaam. 

 

Aangesien die sukses van die vertaling grootliks deur die teikenlesers se 

reaksie daarop bepaal word, moet die vertaler tydens die vertaling 

deurentyd bewus wees wie die lesers van die teikenteks gaan wees. Die 

teikentekslesers verskil wel van dié van die bronteks. Duitse kinders lees oor 

die algemeen besonder baie en skram ook nie weg van moeilike 

taalgebruik en komplekse storielyne nie. Baie brontekslesers beskou dit as 

normaal om dik, ingewikkelde boeke te lees.  

 

Duitse kinders lees byvoorbeeld reeds op tienjarige ouderdom boeke soos 

Die Unendliche Geschichte – ’n ingewikkelde boek waarvan die 

oorspronklike weergawe vergelykbaar is met J.R.R. Tolkien se The Lord of the 

Rings. Dit kan ongelukkig nie van alle Afrikaanse kinders gesê word nie: Nie 

alle Afrikaanse kinders hou so baie van lees nie en kan deur dik boeke 

afgeskrik word.  
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Hoewel J. K. Rowling se Harry Potter-reeks die fenomeen om dik boeke te 

lees in ’n internasionale verskynsel verander het, is dit juis omdat jong lesers 

vooraf weet dat hulle daarvan gaan hou – J.K. Rowling het ook slim te werk 

gegaan omdat die eerste twee boeke in die Harry Potter-reeks nie so dik 

was nie en die lesers reeds bewonderaars van die boeke was teen die tyd 

wat die ander, dik boeke verskyn het. In Tintenherz se geval is dit anders, 

aangesien Afrikaanse kinders nie sal weet wat om van die boek te verwag 

nie en hulle skepties sal wees teenoor die omvang van die boek (moontlike 

oplossings vir hierdie probleem word in hoofstuk 5 bespreek). 

 

Die vertaler het besluit om die teikenteks op twaalfjarige lesers te mik, 

aangesien die storie by tye ingewikkeld is en sekere temas soos die dood, 

jong lesers kan ontstel. Die bronteks se lengte (567 bladsye) het ook 

bygedra tot die vertaler se besluit om die teikenteks op ouer kinders te mik. 

Die tweede boek, Tintenblut, is selfs ingewikkelder en langer (670 bladsye) 

as Tintenherz. Juis om hierdie rede verskyn daar in Tintenblut ’n glossarium 

waarin al die hoofkarakters wat in die twee boeke voorkom, kortliks beskryf 

word om die lesers se leeservaring sodoende te vergemaklik.  

 

Die vertaler is van mening dat ’n glossarium in Tintenherz ook tot die 

teikenlesers se voordeel kan strek, aangesien die meeste van die 

hoofkarakters verskillende name het en dit by tye verwarrend kan wees. Mo 

se regte naam is byvoorbeeld Mortimer, maar Capricorn en Staubfinger 

verwys altyd na hom as Zauberzunge (Silvertongue) aangesien hy die gawe 

het om karakers uit boeke te toor. Verder verskyn daar ook sekere 

kultuurvreemde karakters soos Staubfinger se marter in die bronteks. ’n 

Glossarium kan help om lig te werp op sekere verwysings na kultuurvreemde 

karakters (soos Staubfinger se marter), sodat die teikenlesers nie daardeur 

vervreem sal word nie, maar eerder verryk sal word. Die verwysings na 

kultuurvreemde karakters word in detail in hoofstuk 5 bespreek. 
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2.4. Motivering vir die praktiese vertaling 
Aangesien dié studie poog om te bewys dat ’n vertaling van Tintenherz ’n 

belangrike bydrae tot die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur kan lewer, 

moet die vertaling nie net aan die teikenlesers se verwagtinge nie, maar 

ook die teikenkultuur se norme en konvensies voldoen. Die vertaler moet 

daarna strewe om ’n vertaling te skep wat aan die jong teikenlesers se 

verwagtinge sal voldoen, maar terselfdertyd ook die kritici se verwagtinge 

sal oortref.   

 

Vertalings word soms vergelyk met ’n omgekeerde tapisserie: Die regte, 

oorspronklike kant is die goeie kant waar die geweefde tonele en figure 

helder en duidelik waarneembaar is en die vertaling word beskou as die 

agterkant wat onvolmaak en vol steurende, los drade is (Stolt en Klingberg, 

1980: 7). Bogenoemde vergelyking moet nie op die vertaling van Tintenherz 

van toepassing wees nie. Die teikenteks moet sy doel in die teikenkultuur 

vervul, maar terselfdertyd ook bewys dat dit moontlik is om ’n vertaling te 

skep wat nie vol ‘steurende, los drade’ is nie.  

 

Die vertaler het besluit om nie bloot die eerste paar hoofstukke van die 

boek te vertaal nie, aangesien dit eers later in die boek duidelik word 

presies waaroor die storie handel. Die vertaler het besluit om hoofstukke 16-

18 te vertaal, aangesien hoofstuk 16 ’n ideale inleiding tot die storie is:  Dit 

verduidelik presies waaroor die hele storie handel: Mo vertel vir Meggie van 

die aand wat haar ma verdwyn het.  

 

Verder is die praktiese vertaling van hierdie hoofstukke besonder uitdagend 

en weerspieël dit die hoof- en die sekondêre doel van die bron- en 

teikenteks, naamlik om jong lesers te vermaak en aan te moedig om meer 

te lees. Die vertaler is van mening dat die betrokke hoofstukke kinders sal 

vermaak en hulle verbeelding sal prikkel.  

 

Verder kan die aanhalings uit en verwysings na karakters uit bekende en 

klassieke kinder- en jeugboeke die teikentekslesers inspireer om meer te 
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lees. Daar word na verskillende karakters uit kinderboeke verwys, 

byvoorbeeld Winnie-the-Pooh en Babar, en daar verskyn ook verskeie 

aanhalings uit bekende en minder bekende boeke. In hoofstuk 18 lees Mo 

byvoorbeeld gedeeltes uit beide Robert Louis Stevenson se boek Treasure 

Island (1883) en The Thousand and One Nights. 

 

Funke se gebruik van aanhalings in Tintenherz bied die vertaler ’n groot 

uitdaging, aangesien daar in verskeie gevalle nie Afrikaanse vertalings vir 

die boeke wat aangehaal word, bestaan nie. Die vertaler is dus verplig om 

navorsing te doen om te bepaal of daar wel Afrikaanse vertalings bestaan. 

Indien geen Afrikaanse vertalings beskikbaar is nie, moet die vertaler poog 

om ’n oplossing te vind sodat die sekondêre doel van die teikenteks (om 

kinders aan te moedig om meer te lees) nie deur die gebrek aan Afrikaanse 

vertalings benadeel word nie, en die literêre peil van die bronteks 

gehandhaaf word. Probleme en moontlike oplossings aangaande die 

gebruik van aanhalings uit bekende kinder- en jeugboeke word in detail in 

hoofstuk 5 bespreek. 

 

Hoofstuk 3 is ’n literatuurstudie wat die vertaalteorieë dek waarvan die 

vertaler gebruik gemaak het om probleme wat tydens die praktiese 

vertaling (hoofstuk 4) ontstaan het, op te los sodat die vertaling die literêre 

peil van die bronteks kan haal. Die teorieë sluit in George Steiner se 

hermeneutiese teorie van vertaling, Lawrence Venuti se benaderings 

vervreemding en domestikering en André Lefevere se benadering van 

herskryf as ’n vorm van vertaling.  

 

3. Literatuurstudie 
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Hoofstuk 3: Literatuurstudie 

 

Die studie van vertaling is nie ’n homogene dissipline nie, “different 

approaches exist side by side, using specific concepts and methodologies. 

Each approach contributes valuable insight to the complex phenomenon 

of translation” (Schäffner, 1997: 10).  

 

Die vertaler het besluit om hoofsaaklik van drie vertaalteoretiese 

benaderings gebruik te maak om besluite tydens die vertaalproses te 

ondersteun. Die drie teoretiese benaderings waarop die Afrikaanse 

vertaling van Tintenherz berus, sluit in George Steiner se hermeneutiese 

teorie van vertaling, Lawrence Venuti se vertaalbenaderings vervreemding 

en domestikering en André Lefevere se benadering van herskryf as ’n vorm 

van vertaling. Steiner se hermeneutiese teorie van vertaling is sentraal tot 

die verstaan van die bronteks en die buite-tekstuele faktore wat bygedra 

het tot die skep van die bronteks (3.1.) en Venuti (3.2.) en Lefevere (3.3.) se 

benaderings maak dit vir die vertaler moontlik om ’n teikenteks te skep wat 

optimaal in die teikenkultuur kan funksioneer. 

 

3.1. George Steiner se hermeneutiese teorie van vertaling 
Hermeneutiek, die teorie wat op die interpretasie van betekenis gebaseer 

is, is afgelei van die Griekse woord hermeneuein wat beteken ‘om te 

verstaan’. Dit is deur Duitse Romantici soos Friedrich Schleiermacher, 

Wilhelm Dilthey en Martin Heidegger ontwikkel en is gegrond op 

interpreteerders se behoefte om binne die aktiwiteit wat hulle probeer 

verstaan, te verstaan: “[it] involves an empathic projection of the 

interpreter’s desire to understand into the activity s/he is attempting to 

understand” (Robinson, 1998: 97).  

 

In plaas daarvan om die aktiwiteit waarin hermeneute belangstel as ’n 

eksterne voorwerp, wat op ’n empiriese wyse bestudeer moet word, te 

beskou, poog hermeneute om hulle binne die aktiwiteit voor te stel en dan 
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hulle bevindinge van binne te beskryf. Wanneer hermeneute ’n teks 

interpreteer, word ’n subjektiewe poging aangewend om te probeer 

verstaan hoe dit moes voel om die skrywer van die teks te wees.  

 

Hermeneutiek is nie ’n empiriese poging om ’n teks te interpreteer nie; dit is 

eerder ’n subjektiewe poging om ’n teks te interpreteer en ’n poging om 

verby die woorde te kyk om sodoende ook die sosiale, historiese en 

psigologiese wêreld wat onvermydelik ’n invloed op die skrywer van die 

teks gehad het, te probeer verstaan (Blackburn, 1996: 172). Hermeneute is 

van mening dat dit onmoontlik is om ’n teks getrou te interpreteer indien al 

die elemente wat ’n rol in die ontstaan van die teks gespeel het, nie ook in 

ag geneem word nie. Hulle glo dat die volledige verstaan van ’n teks slegs 

moontlik is indien ’n emfatiese poging aanwend word om binne die 

aktiwiteit wat mens probeer verstaan, te verstaan. 

 

George Steiner het die hermeneutiese metode van interpretasie op 

vertaling toegepas in sy boek, After Babel (1975/1998). Soos die 

hermeneute wou Steiner die grense van interpretasie as blote verstaan van 

woorde oorskry. Hy wou homself binne die vertaalproses (soos dit deur elke 

vertaler ervaar word) plaas, om dit sodoende van binne te beskryf.  

 

Steiner beskryf sy hermeneutiese benadering as “the investigation of what it 

means to ‘understand’ a piece of oral or written speech, and the attempt 

to diagnose this process in terms of a general model of meaning” (Steiner, 

1975: 249). Steiner fokus eerstens op vertalers se psigologiese en intellektuele 

denkverrigtinge (om te verstaan wat vertalers tydens die vertaalproses dink 

en voel) en bestudeer tweedens die proses van betekenis en verstaan 

waarop die aktiwiteit van vertaling berus (Munday, 2001: 163). 

 

Steiner is van mening dat die vertaalproses nie net die blote oordrag van ’n 

boodskap behels nie, dit is nie net die eenvoudige oorplasing van woorde, 

sinne, tekste en idees nie. Volgens hom is vertaling ’n aktiwiteit waartydens 

taal-, kultuur-, tyd- en persoonlikheidsgrense oorskry word. ’n Suksesvolle 
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vertaling is slegs moontlik indien vertalers ’n emfatiese poging aanwend om 

alle elemente wat tot die ontstaan van die bronteks bygedra het, te 

verstaan – dus, deur beide die inhoud en die agtergrond van die teks in ag 

te neem en te verstaan. 

 

Steiner (1975: 296-413) bied ’n model om die proses van literêre vertaling te 

beskryf. Volgens Steiner is die regte oordrag van betekenis, oftewel ’n 

suksesvolle vertaling, slegs moontlik indien vertalers die vier stadiums van sy 

hermeneutiese model volg. Die vier stadiums bestaan uit vertroue, 

aggressie, inkorporasie en kompensering. Indien hierdie hermeneutiese 

model sistematies gevolg word, sal vertalers in staat wees om  suksesvolle 

vertalings te produseer en taal- kultuur-, tyd- en persoonlikheidsgrense te 

oorskry. 

 

3.1.1. Die vier stadiums van George Steiner se hermeneutiese beweging 

3.1.1.1. Vertroue 

Die eerste stadium van Steiner se hermeneutiese beweging is vertroue, 

aangesien alle verstaan onvermydelik met die aktiwiteit van vertroue begin, 

“[all] understanding, and the demonstrative statement of understanding 

which is translation, starts with an act of trust” (Steiner, 1975: 296). Vertalers 

moet ’n ‘geloofsbelegging’ (‘an investement of belief’) maak en vertrou 

dat daar ‘iets’ in die bronteks is wat verstaan kan word en dat die oordrag 

na die teikenteks nie nutteloos sal wees nie –  “[we] venture a leap: we 

grant ab initio that there is ‘something there’ to be understood, that the 

transfer will not be void” (Steiner, 1975: 296).  

 

Die vertroue kan onbewus van aard wees. Wanneer mens na ’n biblioteek 

gaan en ’n boek uitneem met die voorneme om dit te lees, word daar 

onbewus vertrou dat die boek ’n boodskap bevat en dat hierdie boodskap 

tydens die leesproses aan die leser oorgedra sal word. Op dieselfde wyse 

sal geen vertaler die vertaalproses aanpak en ’n teks vertaal indien daar 

nie, op ’n sekere vlak, geglo en vertrou word dat die teks ‘iets’ (’n 

boodskap) het wat gevind en oorgedra kan word nie.  
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In die geval van Tintenherz, vertrou die vertaler dat die bronteks ’n 

boodskap het wat oorgedra kan word na die teikenkultuur en dat daar ’n 

rede is waarom die bronteks vertaal behoort te word: ’n Vertaling van 

Tintenherz kan ’n belangrike bydrae lewer om die leemte in die Afrikaanse 

kinder- en jeugliteratuur aan te vul én dit kan kinders vermaak en verryk. 

 

Steiner glo dat, hoewel die oorspronklike vertroue onbewus en natuurlik is, 

dit ’n komplekse uitgangspunt het. Ons vermoë om in die ‘ander’ te vertrou 

is, volgens Steiner, gebaseer op die feit dat ons die wêreld as simbolies 

beskou; ons glo dat die wêreld uit semantiese sisteme bestaan (Steiner, 

1975: 296). Analogieë en parallelle speel ’n groot rol in ons waarneming van 

die wêreld – alles word in verhouding tot iets anders gesien. Dit is 

noodsaaklik dat ons hierdie uitkyk het, aangesien daar andersins geen 

betekenis of struktuur in ons lewens sou wees nie. Gevolglik, in die geval van 

vertaling, vertrou vertalers dat die bronteks ’n samehangende ‘iets’ bevat 

wat vertaal kan word. 

 

Desnieteenstaande kan die vertroue nooit finaal wees nie en vertalers se 

instinktiewe ‘geloofsbelegging’ kan veroorsaak dat hulle uiteindelik verraai 

voel. Indien vertalers eenvoudig vertrou dat die teks ‘iets’ besit, kan hulle 

uiteindelik teleurgestel word, aangesien dit moontlik is dat die ‘iets’ waarin 

hulle geglo en vertrou het, uiteindelik ‘niks’ is nie – dus, dat daar ‘niks’ 

gevind word wat van sy outonomie geskei kan word nie.  

 

Soms word betekenis en vorm op so ’n wyse aan mekaar verbind dat dit nie 

geskei en vertaal kan word nie – “there is nothing there which can be 

divorced from its formal autonomy, that every meaning worth expressing is 

monadic and will not enter into any alternative mould” (Steiner, 1975: 297). 

Laasgenoemde kan veral die geval met rympies, poésie concrete en 

glossariums wees, aangesien vertalers kan ontdek dat daar ‘niks’ is om aan 

die lig te bring en te vertaal nie. Byvoorbeeld, kinderrympies soos die twee 

voorbeelde geneem uit D.J. Opperman se Kleuterverseboek (1981) se 

 23



betekenis en vorm is op so ’n wyse aan mekaar verbind dat dit nie suksesvol 

geskei en vertaal kan word nie. 

 
Voorbeeld 1: 

Klap, klap, klap! (Elsa du Toit) 
 
Klippertjie kappertjie 
kap, kap, kap. 
Mondjie happertjie 
hap, hap, hap. 
Voetjie skoppertjie 
Handjie klappertjie. 
Happertjie 
skoppertjie 
klap, klap, klap. 

(Opperman, 1981: 15) 

 

Voorbeeld 2: 

Klein Piedeplooi (Boerneef) 
 
Klein Piedeplooi 
vangieflooi, vangieflooi 
in jou lekker warm kooi 
soek die tata soekom 
vra die josie hoekom 
hy by jou kom kriewel 
wys hom jys sy doekom. 

(Opperman, 1981: 12) 

 

Die ‘iets’ kan egter ook ‘alles’ wees. Vertalers kan oorweldig word deur die 

boodskap, soos die middeleeuse Bybelvertalers wat oorweldig is deur die 

Bybel se allesomvattende goddelike boodskap (Munday, 2001: 164). In 

sommige gevalle kan hierdie ‘alles’ selfs daartoe lei dat vertalers glo dat 

hulle nie waardig en geskik is om die vertaalproses aan te pak nie.  

 

Indien vertalers op hierdie stadium ophou om die hermeneutiese model te 

volg, sal hulle vertalings té direk wees, aangesien hulle nie in staat sal wees 

om die bronteks, wat so ’n geweldige indruk op hulle gemaak het, in ’n 

nuwe omgewing en vir ’n nuwe teikenlesersgroep te omskep nie (Robinson, 

1998: 97). Gevolglik sal die vertaling bloot ’n beperkte weergawe en ’n 

spieëlbeeld van die bronteks wees en vertalers sal nie die teks se potensiaal 

as vertaling tot sy reg laat kom nie. 
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3.1.1.2. Aggressie 

“After trust comes agression” (Steiner, 1975: 297) – die tweede stadium van 

die hermeneutiese beweging. Terwyl die eerste stadium (vertroue) passief is 

en net veronderstel dat vertalers vertrou die teks ‘iets’ het om aan te bied, is 

die tweede stadium ’n aktiewe poging om die bronteks binne te dring en 

betekenis daaruit te haal om sodoende hierdie betekenis na die nuwe teks 

oor te dra:  

 
The translator goes abroad, enters the SL text, driven no longer by passive trust 

but by the active intention of taking something away, of grabbing up fistfuls of 

meaning and walking off with them (Robinson, 1998: 97). 

 

Steiner se stadium van aggressie is deur die filosofieë van beide George W. 

F. Hegel en Martin Heidegger geïnspireer en beïnvloed. Hegel was van 

mening dat verstaan, herkenning en interpretasie aggressiewe handelinge, 

aktiewe pogings is om sin te maak van die wêreld waarin ons ons bevind. 

Heidegger, aan die ander kant, was meer geïntereseer in die aktiwiteit van 

verstaan: ‘der Erkenntnis des Daseins’. Hy glo dat ‘Dasein’, “the thing that is 

because it is there” (Steiner, 1975: 297), net outonoom kan bestaan indien 

dit verstaan, oftewel vertaal word.  

 

Steiner is van mening dat vertalers tydens die tweede stadium moet poog 

om die teks te verstaan en die oorspronklike boodskap van die teks te 

herken. Die ontsyfering van die teks stel vertalers in staat om die grens te 

oorskry wat hulle tot dusver op ’n afstand van die teks gehou het. Sodra 

vertalers die teks verstaan, verkry die ‘Dasein’ ’n outonome bestaan en 

word dit moontlik om ’n nuwe teks (vertaling) te skep. 

 

Steiner vergelyk die aktiwiteit van verstaan met die beeld van ’n oop myn 

wat ’n leë merk in die landskap laat om te illustreer presies hoe aggressief 

die aktiwiteit van verstaan regtig is (Steiner, 1975: 298). Die bronteks kan ook 

met ’n eier, waarvan slegs die eiergeel waarde het, vergelyk word: om by 

die binnekant, die kern(boodskap) uit te kom, moet mens eers die dop 
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breek en dit is onvermydelik ’n aggressiewe, praktiese aktiwiteit. Vertalers 

ontsyfer dus ’n kode om by die betekenis en boodskap van die bronteks uit 

te kom – “decipherment is dissective, leaving the shell smashed and the 

vital layers stripped” (Steiner, 1975: 298). 

 

Die vertaler van Tintenherz is dus verplig om die bronteks van binne te 

verstaan om sodoende die betekenis en boodskap van die bronteks uit te 

haal en dit in die teikenteks weer te gee. ’n Hermeneutiese verstaan van 

die bronteks bring die vertaler dus nie net nader aan die bronteks nie, maar 

maak dit ook moontlik om ’n nuwe teks te skep wat outonoom in die 

teikenkultuur kan bestaan.  

 

Sekere tekste en genres is egter, volgens Steiner, reeds so baie keer vertaal 

dat daar geen belangstelling voor bestaan om hulle weer te vertaal nie, 

byvoorbeeld die sprokies van Charles Perrault en die Grimm-broers. Ander 

tekste word weer deur vertaling uitgekanselleer, wat beteken dat die 

oorspronklike tekste nie meer gelees word nie – die tekste word slegs as 

vertalings gelees. Hoewel dit nie die geval is nie, veronderstel byvoorbeeld 

dat jong Afrikaanse lesers die Afrikaanse vertalings van die Harry Potter- en 

Narnia-boeke bó die oorspronklike Engelse tekste verkies, al is hulle Engels 

magtig; die vertalings sou in hierdie geval die brontekste in die Afrikaanse 

leeskultuur uitkanselleer. 

 

Hoewel daar geargumenteer kan word dat ’n Afrikaanse vertaling van 

Tintenherz nutteloos sou wees (aangesien die meeste teikenlesers wel 

Engels magtig is en dus die Engelse vertaling kan lees), dui die sukses van 

die Afrikaanse Harry Potter- en Narnia-reeks juis daarop dat Afrikaanse 

kinders wél belangstelling toon om literatuur in hulle moedertaal te lees.  
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3.1.1.3. Inkorporasie 

In die tweede stadium (aggressie) dring vertalers die bronteks binne met die 

voorneme om ‘iets’ (die boodskap) van die bronteks te neem. In die derde 

stadium van Steiner se hermeneutiese model vir vertaling, inkorporasie, keer 

hulle terug met dit wat hulle geneem het en vind inkorporasie plaas. Dit is 

onmoontlik vir vertalers om by die tweede stadium op te hou sonder om iets 

terug te bring. Die inkorporasie-stadium fokus op die terugbring en die 

doeltreffende gebruik van dit wat vertalers uit die bronteks geneem het.  

 

Die betekenis wat vertalers in die tweede beweging uit die bronteks gehaal 

het, word teruggebring na die linguistiese en kulturele sisteem van die 

teikenteks wat reeds vol van sy eie woorde en betekenisse is (Munday, 

2001: 164). Die inkorporasie en oordrag van betekenis vind dus nie in ’n 

vakuum plaas nie en gevolglik kan verskillende tipes inkorporasie en 

verskillende tipes assimilasie voorkom. Steiner onderskei tussen volledige 

domestikering en permanente vreemdheid en marginaliteit (Steiner, 1975: 

298). 

 

Volledige domestikering beteken dat die teikenteks sy regmatige plek in die 

teikentaalkanon inneem – dit is ‘tuis’ (‘at home’) (Steiner, 1975: 314). 

Permanente vervreemding en marginaliteit, aan die ander kant, vind plaas 

wanneer die teikenteks nie in sy nuwe omgewing aanvaar word nie en 

altyd as vreemd beskou word. Die belangrike punt wat Steiner hier maak, is 

dat die inkorporasie van betekenis, ongeag die graad van ‘naturalisering’, 

die inheemse struktuur kan ontwrig of herplaas (Steiner, 1975: 299). Steiner 

maak gebruik van twee metafore om sy benadering te illustreer: 

inkorporasie kan óf as ’n ‘heilige opname’ (sacramental intake) óf as ’n 

‘besmetting’ (infection) bekou word. (Steiner, 1975: 299). 

 

Aan die een kant kan die inkorporasie vergelyk word met ’n ‘heilige 

opname’, wat beteken dat die teikenkultuur die vreemde teks opneem, 

aanvaar en daardeur verryk word (Steiner, 1975: 299). Nerina Ferreira se 

Afrikaanse vertaling van Astrid Lindgren se Pippie Langkous (1972) kan hier 
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as voorbeeld gebruik word aangesien mens amper nie die Afrikaanse 

kinder- en jeugliteratuur daarsonder kan voorstel nie; die teks is nie net deur 

die nuwe linguistiese en kulturele omgewing aanvaar nie, dit word vandag 

nog gerespekteer en gelees. 

 

Aan die ander kant kan die inkorporasie ook as ’n ‘besmetting’ beskou 

word. In hierdie geval word die vreemde teks deur die nuwe omgewing 

verwerp en beskou as ’n besmetting wat te alle tye bestry moet word. Baie 

mense beskou byvoorbeeld die vertaling van populêre kinder- en 

jeugboeke, soos Harry Potter, as ’n besmetting aangesien hulle vrees dat 

“vertalings die inheemse kinderboek en die volkseie sal verdring en dat die 

mark oorstroom sal word met swakker, maar goedkoper massaprodukte” 

(Eiselen, 2005: 136).  

 

Steiner dring verder daarop aan dat inkorporasie veranderinge in die 

bestaande linguistiese en kulturele sisteem waarin die teikenteks verskyn, 

kan veroorsaak, “no language, no traditional symbolic set or cultural 

ensemble imports without the risk of being transformed” (Steiner, 1975: 299). 

Die belang van die vertaalproses is dat vertalers, deur verskillende 

boodskappe in die reeds bestaande linguistiese en kulturele sisteem te 

inkorporeer, verdere betekenis tot ons lewens kan voeg. Tog beteken dit nie 

dat alle vertalings ’n sukses sal wees nie – dit is onvermydelik dat sommige 

vertalings as ‘besmettings’ verwerp sal word.  

 

Dit is die vertaler van Tintenherz se voorneme om ’n outonome teikenteks te 

skep wat deur die nuwe linguistiese en kulturele omgewing (die 

teikenkultuur) aanvaar sal word en nié as ’n besmetting beskou sal word 

nie. Die vertaler vertrou dat ’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz betekenis 

tot kinders se lewes kan gee deur hulle nie net te verryk en te vermaak nie, 

maar ook aan te moedig om meer te lees. Om egter te verhoed dat die 

teikenteks as ’n besmetting beskou word, moet die Afrikaanse vertaling van 

Tintenherz aan die teikenkultuur se vereistes voldoen en dieselfde literêre 

peil as die bronteks haal. 
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Volgens Steiner kan die inkorporasie vertalers op ’n positiewe of negatiewe 

manier beïnvloed, “we may be mastered and made lame by what we 

have imported” (Steiner, 1975: 299). Net soos die kultuur se balans deur die 

invoer van sekere tekste ontwrig kan word, kan vertalers se energievlakke 

ook onstabiel word as gevolg van vertalings; sekere vertalings kan vertalers 

van hulle kreatiewe vermoëns dreineer. Indien vertalers op hierdie stadium 

sou ophou om die hermeneutiese model te volg, sal hulle vertalings geen 

ooreenkomste met die brontekste toon nie. Die vertaling sal so gehoorsaam 

aan die teikentaalnorme wees dat die oorsprong van die bronteks geensins 

sigbaar sal wees nie.  

 

Steiner glo dat hierdie wanbalans in die kreatiewe vermoë van vertalers 

deur die onvolledige hermeneutiese beweging veroorsaak word (Steiner, 

1975: 300). Die hermeneutiese beweging moet ’n vierde, finale stadium 

bevat om sodoende weer balans teweeg te bring en aan die bronteks reg 

te laat geskied. 

 

3.1.1.4. Kompensering 

Die vierde en finale stadium van Steiner se hermeneutiese model is 

kompensering. Die oomblik dat vertalers ’n bronteks die moeite werd ag om 

vertaal te word, vind verryking plaas – “the work translated is enhanced” 

(Steiner, 1975: 300). Deur die boodskap na ’n ander kultuur oor te dra, word 

die oorspronklike kultuur vergroot en verryk (Munday, 2001: 165). Vertalings 

stel gewoonlik die bronteks verkeerd voor deur óf nie reg te laat geskied 

aan al die aspekte van die bronteks nie, óf deur die bronteks se effek te 

vergroot. Vertalers moet laasgenoemde in ag neem en poog om die 

teikenteks se wanbalans deur middel van kompensering reg te stel. 

 

Vertalers het ’n morele verantwoordelikheid om die wanbalans reg te stel, 

“the enactment of reciprocity in order to restore balance is the crux of the 

metier and morals of translation” (Steiner, 1975: 300). Ware vertaling streef 

daarna om enige wanbalans wat plaasgevind het, reg te stel.  

 

 29



Indien die bronteks die teikenteks oortref, kan vertalers vergoed deur die 

waardes van die bronteks duideliker te maak. Indien ’n vertaalde teks die 

bronteks oortref, is dit moontlik dat die bronteks moontlikhede besit wat nog 

nie verwesenlik is nie – Schleiermacher beskryf dit as ’n hermeneutiek “that 

knows better than the author did” (Steiner, 1975: 302). Die vereiste van 

kompensering verskaf volgens Steiner ’n onafhanklike en etiese betekenis 

tot die konsep van getrouheid: 

 
The translator, the exegetist (sic.), the reader is faithful to his text, makes his 

response responsible, only when he endeavours to restore the balance of 

forces, of integral presence, which his appropriative comprehension has 

disrupted (Steiner, 1975: 302).  

 

Getrouheid aan beide die bron- en die teikenteks is volgens Steiner ’n 

morele verantwoordelikheid wat vertalers het teenoor beide die bronteks 

waarvan hulle ‘gesteel’ het en die teikenteks wat hulle skep, “a translation is 

[...] an act of double-entry; both formally and morally the books must 

balance” (Steiner, 1975: 303). 

 

Vertalers moet vergoed vir dit wat hulle ‘gesteel’ het; hulle moet 

diplomaties in die belangrike uitruil tussen kulture optree. Indien vertalers 

vergoed vir hulle plundertog en verantwoordelik genoeg is om reg aan die 

bronteks te laat geskied, word orde gehandhaaf. Die uitruiling moet ideaal 

sonder verlies plaasvind sodat beide kulture voordeel uit die vertaling kan 

trek. Dit is die vertaler van Tintenherz se intensie om reg aan die bronteks te 

laat geskied en sodoende orde te handhaaf. Die Afrikaanse vertaling moet 

nie bloot ’n swakker, goedkoper weergawe van die bronteks wees nie. 

Laasgenoemde veronderstel dat die vertaler, deur ’n hermeneutiese 

poging aan te wend om die bronteks te verstaan, ’n teikenteks skep wat in 

die teikenkultuur net so hoog geag word soos die bronteks in die 

bronkultuur.  

 

Dit is dus, volgens Steiner, vertalers se taak om linguistiese en kulturele 

grense te oorskry en betekenis van een kultuur na ’n ander oor te dra. 
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Vertalers moet vertrou dat die teks ‘iets’ het om aan te bied. Hulle moet 

aktief wees en die bronteks binnedring, betekenis daaruit neem, en dan 

hierdie betekenis in hulle eie semantiese velde, samelewings en lewens 

inkorporeer. Laastens moet vertalers ook reg aan die bronteks laat geskied, 

hulle moet vergoed vir die binnedringing deur getrou te bly aan die 

bronteks. Woorde word gebruik om betekenis oor te dra, maar vertalings 

kan help om grense te oorskry en betekenis na ander kulture oor te dra.  

 

Die annotasie (hoofstuk 5) waarin die probleme bespreek word wat tydens 

die vertaalproses ontstaan het, is hermeneuties van aard: Die vertaler het 

gepoog om binne die aktiwiteit wat probeer verstaan word, te verstaan om 

sodoende lig te werp op die komplekse aard van die vertaalproses. Verder 

het ’n hermeneutiese verstaan van die bronteks die vertaler in staat gestel 

om ’n teikenteks te skep wat deur die teikenkultuur aanvaar sal word én reg 

sal laat geskied aan die bronteks en die bronouteur. Laasgenoemde is veral 

die geval wat betref pragmatiese vertaalprobleme wat ontstaan as gevolg 

van omstandigheidsfaktore, biografiese inligting oor die outeur en die 

teikenlesers se verwagtinge (sien 5.1.). 

 

3.2. Lawrence Venuti: Domestikering en vervreemding 
Lawrence Venuti se benaderings domestikering en vervreemding is, soos 

Steiner se benaderings van permanente vervreemding en marginaliteit, op 

Schleiermacher se gebruik van die terme gegrond. Venuti glo, soos Steiner, 

dat die domestikering en vervreemding van vertalings uiteindelik die 

teikenlesers se leeservarings kan beïnvloed.  

 

Venuti is van mening dat die konsepte domestikering en vervreemding 

twee teenoorgestelde vertaalmetodes is en dat beide metodes 

onderskeidelik met vertalers se sigbaarheid en onsigbaarheid gepaard 

gaan. Indien vertalers van domestikering gebruik maak, poog hulle om ’n 

vertaling te skep wat nie soos ’n vertaling lees nie: “A good translation is like 

a pane of glass” (Shapiro, aangehaal in Venuti, 1995:1). Indien vertalers 

egter van vervreemding gebruik maak, poog hulle om die kulturele en 
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linguistiese verskille van die bronteks na die teikenkultuur oor te dra om 

sodoende die teikenlesers te verryk. Venuti is ten gunste van vervreemding 

en glo dat vertalers eerder moet poog om ’n vertaling te skep waarin die 

bronkultuur duidelik te voorskyn kom, aangesien dit uiteindelik die 

teikenlesers verryk én die vertaler se sigbaarheid verseker:  

 
A translated text should be the site where a different culture emerges, where a 

reader gets a glimpse of a cultural other, and resistancy, a translation strategy 

based on an aesthetic of discontinuity, can best preserve that difference, that 

otherness, by reminding the reader of the gains and losses in the translation 

process and the unbridgeable gaps between cultures (Venuti, 1995: 306).  

 

Domestikering, aan die ander kant, veronderstel dat die teikenteks tot so ’n 

mate aangepas word by die teikenkultuur, dat dit nie soos ’n vertaling lees 

nie, en hoewel dit die teikenlesers se leeservaring vergemaklik, beteken dit 

ook dat vertalers in die agtergrond verdwyn en onsigbaar word.  

 

3.2.1. Domestikering  

Venuti glo dat vertalers wat van domestikering gebruik maak ’n bewuste 

poging aanwend om die bronteks se vreemdheid vir die teikenlesers te 

verminder (Venuti, 1998: 4). Temas en verwysings wat op die brontekskultuur 

gegrond is, word gedomestikeer sodat dit op die teikenkultuur van 

toepassing is.  

 

In die geval van kinder- en jeugboeke kan die vertaler byvoorbeeld van 

domestikering gebruik maak in die vertaling van onder andere karakters se 

name, titels, geografiese name, plant- en diername, meeteenhede, 

beskrywings van geboue en meubels, kossoorte, kulturele gebruike, 

speletjies en woordspelings (Stolt & Klingberg, 1980: 28). Deur van 

domestikering gebruik te maak, wend vertalers ’n bewuste poging aan om 

die teikenteks by die teikenkultuur aan te pas en dit leservriendeliker vir die 

teikenlesers te maak, sodat dit nie soos ’n vertaling lees nie. 
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Dit was byvoorbeeld jare lank die gebruik in Afrikaanse vertalings om 

karakters se name te verafrikaans (domestikeer). In Roald Dahl se Charlie 

and the Chocolate Factory (1964) is Charlie Bucket byvoorbeeld in die ou 

vertaling (Leon Rousseau, 1981) as Kalie Emmer vertaal (Kuier by Kobus 

Geldenhuys, 2006). Die media (televisie, films) het egter daarvoor gesorg 

dat kinders die oorspronklike benamings van gewilde karakters ken, soos 

wat byvoorbeeld die geval was met die onlangse filmweergawe van 

Charlie and the Chocolate Factory. Dit sou verwarrend wees indien Charlie 

Bucket se naam ook in die nuwe Afrikaanse vertaling (2005) gedomestikeer 

sou word, aangesien kinders reeds vertroud was met die karakter se 

oorspronklike naam. 

 

Venuti is gekant teen domestikering as vertaalstrategie aangesien hierdie 

vertaalstrategie alle tekens van die bronkultuur met verwysings na die 

teikenkultuur vervang en die vertaling uiteindelik soos ’n nuwe, oorspronklike 

teks lees. Vertalers verdwyn sodoende heeltemal in die agtergrond en word 

onsigbaar aangesien die teikenlesers nie noodwendig bewus is dat hulle 

met ’n vertaling (en nié ’n outentieke teks) te make het nie: 

 
A translated text, whether prose or poetry, fiction or non-fiction, is judged 

acceptable by most publishers, reviewers and readers when it reads fluently, 

when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem 

transparent, giving the appearance that it reflects the foreign writer’s 

personality or intention or the essential meaning of the foreign text – the 

appearance, in other words, that the translation is not in fact a translation, but 

the ‘original’ (Venuti, 1995: 1). 

 

Venuti moedig vertalers aan om domestikering te vermy, aangesien hulle, 

volgens hom, eerder met behulp van vervreemding daarna moet streef om 

sigbaar te word. Vertalers geniet nie dieselfde erkenning as skrywers nie; 

vertalers se name verskyn byvoorbeeld nooit op die buiteblad van 

vertalings nie, maar slegs in kleindruk op die titelblad. In die Afrikaanse 

vertaling van Antoine de Saint-Exupéry se Le Petit Prince (1946), (Die Klein 

 33



Prinsie, 1994), verskyn André P. Brink se naam byvoorbeeld slegs op die 

titelblad, al is hy ’n bekroonde Afrikaanse skrywer.  

 

3.2.2. Vervreemding 

Vervreemding stel vertalers in staat om ’n teikenteks te skep wat doelbewus 

aan die kultuur waarin die bronteks ontstaan het, gebonde bly, sodat die 

vreemdheid van die bronteks in die teikenteks behoue bly. In dié geval kan 

die lesers daarvan bewus wees dat die teikenteks ’n vertaalde teks is. 

Vertalings van wêreldberoemde kinder- en jeugboeke soos Johanna Spyri 

se Heidi (1881) en Selma Lagerlöf se Nils Holgersson (1959) is goeie 

voorbeelde van vervreemding, aangesien selfs die hoofkarakters se name 

aan die brontekskultuur gebonde bly.  

 

Venuti is ten gunste van vertalings wat die dominante waardes en norme 

van die teikentaal weerstaan en sodoende die linguistiese en kulturele 

verskille van die vreemde teks (die bronteks) beklemtoon en die teikenlesers 

verryk (Venuti, 1995: 23): 

 
The translator is the secret master of the difference of languages, a difference 

he is not out to abolish, but rather one he puts to use as he brings violent or 

subtle changes to bear on his own language, thus awakening within it the 

presence of which is at origin different in the original (Blanchot, aangehaal in 

Venuti, 1995: 307) 

 

Hoewel vervreemding hoofsaaklik in literêre vertaling toegepas word, is dit 

nie noodwendig die geval in kinder- en jeugboeke nie. Baie uitgewers en 

vertalers van kinder- en jeugboeke glo dat jong teikenlesers hulle nie met 

die kultuurvreemde karakters en stories sal kan vereenselwig nie en streef 

daarna om die bronteks te vereenvoudig en te domestikeer om dit 

sodoende leservriendeliker en toegankliker te maak.  

 

Helen W. Painter van die Kent State Universiteit meen dat vertalings van 

kinder- en jeugboeke té veel verander en gedomestikeer word om by die 

teikenkultuur te pas en dat jong lesers juis in die vreemde en die eksotiese 
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belangstel en baie daaruit kan leer (Painter, aangehaal in Stolt & Klingberg, 

1980: 14-15). Sy stel voor dat vertalers gebruik maak van vervreemding as 

vertaalstrategie, maar terselfdertyd verklarende hulpmiddels (byvoorbeeld 

verduidelikings, woordelyste en glossariums) aan die teikenteks heg. 

Laasgenoemde maak dit vir die jong teikenlesers moontlik om die teks te 

geniet én deur die leesproses verryk te word.  

 

Die Weense skryfster Christine Nöstlinger se jeugromans speel byvoorbeeld 

almal in Wene af en hoewel die boeke in Duits geskryf word en ook op ’n 

Duitse teikenlesergroep gemik is, is dit vol verwysings na die Oostenrykse 

kultuur. Die volgende twee voorbeelde kom uit haar bekende jeugroman 

Wetti & Babs (1992): 

 
Voorbeeld 1: 

Oorspronklike teks:  “Sie kostete vom Gatsch und verzog das Gesicht”  

Standaard Duits: Sie kostete vom Brei und verzog das Gesicht 

(Nöstlinger, 1992: 12) 

Voorbeeld 2: 

Oorspronklike teks: “Brauchst dich gar nicht so aufzupudeln!”  

Standaard Duits: Brauchst dich gar nicht so aufzuregen! 

(Nöstlinger, 1992: 38) 

 

Nöstlinger maak gewoonlik gebruik van verklarende woordelyste om die 

leeservaring vir Duitse lesers te vergemaklik en te verseker dat hulle deur 

blootstelling aan ’n ander kultuur verryk word. Indien die Weense verwysings 

uit Nöstlinger se tekste weggelaat sou word, sou die couleur locale wat 

hierdie verwysings aan haar tekste verskaf, verlore gaan (Stolt & Klingber, 

1980: 14). 

 

Cornelia Funke het byvoorbeeld ook gebruik gemaak van ’n woordelys met 

Italianse woorde en dié se betekenisse in haar bekroonde jeugroman Der 

Herr der Diebe (2000) wat in Venesië afspeel. Aangesien die 

avontuurverhaal nie in die Engelse vertaling gedomestikeer is nie, verskyn 

daar ook in The Thief Lord (2003) ’n woordelys. Soos reeds genoem, is die 
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vertaler van mening dat ’n glossarium in Tintenherz ook tot die teikenlesers 

se voordeel kan strek, aangesien dit lig kan werp op sekere kultuurvreemde 

karakters, soos Staubfinger se marter (sien 2.3.2., 5.4.3.1. en 5.4.3.2.). 

 

Die bekroonde Sweedse skryfster Astrid Lindgren is gekant teen teoretici wat 

beweer dat kinder- en jeugboeke gedomestikeer behoort te word 

aangesien kinders “met hun beperkte ervaring, niet in staat zijn om zichself 

te verplaatsen in onbekende milieus en de mensen uit andere landen” 

(Lindgren, aangehaal in Solt & Klingberg, 1980: 9). Sy is van mening “[...] dat 

kinderen een geweldig vermogen hebben om, als er een goede vertaler is 

om ze te helpen, de meest onbekende en ver verwijderde dingen en 

omstandigheden opnieuw te beleven” (Lindgren, aangehaal in Solt & 

Klingberg, 1980: 9).  

 

In hierdie studie is die vertaler se besluitnemings tydens die vertaalproses 

deurgaans deur Venuti se benaderings van vervreemding en domestikering 

beïnvloed. Domestikering en vervreemding is veral relevant vir die vertaling 

van kinder- en jeugboeke, aangesien dit so ’n groot impak op die 

teikenlesers se leeservaring kan hê, “in de vertaling van kinderboeken dient 

man speciale aandacht te schenken aan de lezer” (Levý, aangehaal in 

Stolt & Klingberg, 1980: 11).  

 

Indien daar slegs van vervreemding as vertaalstrategie gebruik gemaak 

word, loop die vertaler van Tintenherz die gevaar om die teikenlesers van 

die teikenteks te vervreem, aangesien die teks soos ’n vertaling kan lees en 

die vertaler te duidelik sigbaar sal wees. Die vertaler van Tintenherz moet in 

gedagte hou dat jong lesers skepties sal wees om vreemde tekste te lees 

en dit hulle moontlik kan afskrik as hulle agterkom dat hulle met ’n vertaling 

te make het. 

 

Terselfdertyd kan die vertaler van Tintenherz nie net van domestikering 

gebruik maak nie aangesien die meeste aspekte waaraan die sukses van 

’n avontuurverhaal gemeet word, naamlik die blootstelling aan vreemde 
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kulture en die bevordering van interkulturele samewerking  (Eiselen, 2005: 

135), verlore kan gaan en die vertaler sodoende die lesers se leeservaring 

en verryking kan beperk. Antoine Bernman, wat net soos Venuti gekant was 

teen domestikering (naturalisering), was byvoorbeeld van mening dat die 

gebruik van vervreemding as ’n beproewing (trial) vir beide die 

teikenkultuur en die bronteks beskou kan word, aangesien dit die 

teikenlesers aan die ‘vreemheid’ van die bronteks blootstel en die bronteks 

van sy oorspronklike taalkonteks ontwortel word (Bernman, 1985: 2).  

 

Hoewel die Afrikaanse vertaling nie soos ’n vertaling moet lees nie, 

aangesien dit die teikenlesers skepties kan maak om die teikenteks te lees, 

moet die vertaling ook die teikenlesers aan vreemde kulture blootstel om 

hulle sodoende te verryk. Verder moet die vertaling nie slegs in tema, taal 

en tekstuur geskik wees vir die teikenlesers én getrou bly aan die gees en 

styl van die bronteks nie, maar ook ’n genotvolle leeservaring aan die lesers 

verskaf (Eiselen, 2005: 140). Dit is dus nodig om van sowel domestikering as 

vervreemding in die Afrikaanse vertaling van Tintenherz gebruik te maak.  

 

’n Volledige annotasie van die gebruik van Venuti se benaderings 

domestikering en vervreemding tydens die praktiese vertaling uit Tintenherz 

verskyn in hoofstuk 5. 

 

3.3. André Lefevere: Herskryf as ’n vorm van vertaling 
Literêre werke kan op verskillende maniere by die teikenkultuur uitkom. Dit 

kan in hulle oorspronklike vorm as boeke verskyn, maar ook in ander vorms 

soos filmweergawes en opvoerings. Tintenherz kan byvoorbeeld as ’n 

vertaalde teks in sy oorspronklike boekvorm by die teikenkultuur uitkom, 

maar ook in ’n filmweergawe; ’n filmweergawe van Cornelia Funke se 

Tintenherz, onder regie van Iain Softly, begin in 2007 wêreldwyd draai (Ian 

Softly signs on to direct New Line Cinema’s Inkheart, 2005).  

 

Wanneer sekondêre weergawes van ’n literêre werk weergegee word, 

word dit herskep of herskryf. Herskryf verwys na “a range of processes 
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which, in one way or another, interpret (i.e. manipulate) an original text” 

(Hatim, 2001: 62). Birgit Stolt verwys byvoorbeeld in haar artikel “Hoe Emil 

verandert in Michel” na Robinson Crusoe as ’n voorbeeld van herskryf: 

 
Het is algemeen bekend dat niet alleen de lengte van het verhaal zeer 

varieerde: de hoofdfiguur kwam nu eens uit Engeland, dan weer uit Hamburg; 

de huisdieren waren soms lama’s, dan weer geiten; het verhaal stond dan 

weer in de eerste, dan weer in de derde persoon. Zelfs Vrijdags vader kreeg 

soms een naam, de ene heette hij Donderdag, dan weer Zondag” (Stolt & 

Klinberg, 1980: 11) 
 

Heruitgawes van die klassieke Maasdorp-reeks2 wat in 2004/2006 verskyn 

het, is ’n goeie voorbeeld van herskryf. Die argaïese taalgebruik sowel as 

sekere verwysings in die oorspronklike brontekste moes herskryf word om 

aan te pas by die moderne samelewing. In die oorspronklike reeks word 

daar byvoorbeeld verwys na die rangorde van klasse in ’n skool as 

‘standerd’ (Blakemore, 1972: 35). Laasgenoemde term is deesdae nie meer 

in gebruik nie en gevolglik moes dit vervang word met die term ‘graad’ 

(Blakemore, 2005: 6). Dieselfde geld vir die term ‘skolier’ (Blakemore, 1997: 

20) wat in die heruitgawe met ‘leerder’ vervang is (Blakemore, 2005: 19). 

Herskryfde uitgawes van die Trompie- en Saartjie-reeks het ook pas verskyn. 

In sowel hierdie reekse as by die Maasdorp-reeks was Kobus Geldenhuys 

die herskrywer. 

 

Die opwelling van belangstelling in Louise Smit se Haas Das se Nuuskas wat 

in die 1970’s as ’n sewe-minute-televisieprogram bekendheid verwerf het, 

het byvoorbeeld daartoe gelei dat die boek Haas Das se Nuuskas in 2006 

uitgegee is3. Die skryfster was bewus daarvan dat die hedendaagse Suid-

Afrika verskil van dié van die 1970’s en het van manipulasie en herskrywing 

gebruik gemaak sodat die boek die Suid-Afrikaanse multikulturele 

                                            
2 Die eerste boek in die Maasdorp-reeks het reeds in 1933 verskyn, onder die skuilnaam 
Theunis Krogh. 
3 Die Haas Das-boekreeks (bestaande uit 12 boeke) het in 1976-1978 verskyn. Haas Das se 
Nuuskas (2006) is egter ’n oorspronklike werk en bevat geen van die oorspronklike stories 
nie. 
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samelewing weerspieël; jong lesers word sodoende nie net aan Afrikaans 

blootgestel nie, maar ook aan Engels en Xhosa:  

 
Voorbeeld 1: 

 

“U kyk na Haas Das se Nuuskas! Haas Das regstreeks! Live! En nou vir ’n advertensieflits! Stay 

with us! Moenie weggaan nie! Sukuhamba!”  (Smit, 2006: 19).  

 

André Lefevere glo dat vertaling, soos redigering en verwerkings vir die film, 

televisie en verhoog, ’n vorm van herskryf is. Volgens Lefevere is vertaling 

die belangrikste vorm van herskryf: 

 
Translation is the most obviously recognizable type of rewriting, and ... it is 

potentially the most influential because it is able to project the image of an 

author and/or those works beyond the boundaries of their culture of origin 

(Lefevere 1992: 9). 
 

Bestaande vertalings van Tintenherz (soos die Engelse Inkheart en die Franse 

Cœur d’encre) is dus, volgens Lefevere, herskeppings en herskrywings van 

die oorspronklike bronteks wat Cornelia Funke en haar werk buite die 

bronkultuur se grense projekteer.  

 

Lefevere is van mening dat manipulasie onvermydelik plaasvind sodra ’n 

werk heskryf word: 

 
Whether they produce translations, literary histories, reference works, 

anthologies, criticism, or editions rewriters adapt, manipulate the originals they 

work with to some extent, usually to make them fit in with the dominant, or one 

of the dominant ideological and poetological currents of their time (Lefevere, 

1992: 8).  

 

Volgens Lefevere word vertalings deur konkrete faktore beïnvloed wat 

uiteindelik bepaal tot watter mate die teikenkultuur die literêre teks 

(vertaling) sal ontvang, aanvaar of verwerp. Hierdie basiese faktore sluit in 

mag, ideologie, instellings en manipulasie (Lefevere, 1992: 2). Vertalers se 
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ideologie kan daartoe lei dat hulle die bronteks met opset manipuleer om 

hulle eie verskuilde motiewe (en ideologie) te bevorder:  

 
The translation of literature [...] is potentially – and often actually – subversive, 

precisely because it offers a cover for the translator to go against the dominant 

constraints of his or her time, not in his or her own name which, in most cases, 

would not happen to be all that well known anyway, but rather in the name of, 

and relying on the authority of a writer who is considered great enough in 

another literature [...] (Lefevere, 1985: 237-238). 

 

Manipulasie en herskryf word gereeld toegepas op vertalings van kinder- en 

jeugboeke, maar dit is nie noodwendig ’n metode wat vertalers verkies nie; 

nie alle vertalers wil hulle eie ideologie deur middel van vertalings bevorder 

nie en selfs al is dit die geval, veronderstel dit nie dat jong lesers dieselfde as 

volwassenes dink nie: “All the psychological and educational evidence 

points to children having a different culture from adults and to them 

understanding and making associations in different ways” (Hunt, 1991: 141).  

 

Verder maak die streng sensuur op kinder- en jeugboeke dit byna 

onmoontlik vir vertalers om hulle eie ideologie te bevorder indien dit nie 

ooreenstem met dié van die betrokke teikenkultuur nie. In dié geval kan 

manipulasie die gevolg wees van druk wat uitgeoefen word deur 

verskillende taalkundige, literêre en kulturele aspekte: “It is and remains a 

fact of literary life that patrons and critics are, in the final analysis, influential 

in deciding what will ‘make it’ in a given literature and what will not” 

(Lefevere, 1985: 236).  

 

Laasgenoemde is veral relevant vir die vertaling van kinder- en jeugboeke, 

aangesien uitgewers kan weier om ’n vertaling te publiseer indien die teks 

taboetemas bevat en dit nie herskryf of ten minste gemanipuleer word om 

dit vir die jong teikenlesers aanvaarbaar te maak nie. Die vraag is of dit 

regtig die moeite werd is om kinder- en jeugboeke te vertaal indien dit 

temas bevat wat (volgens uitgewers) gesensor moet word. Verder is die 

meeste van die taboetemas nie van so ’n aard dat dit jong lesers 
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noodwendig sal ontstel nie (anders sou die bronteks in die eerste plek nie 

gepubliseer word nie).  

 

Astrid Lindgren was byvoorbeeld hoogs ontsteld om te verneem dat Pippie 

slegs ’n ponie en nie ’n perd nie, kan optel in die Franse vertaling van Pippie 

Langkous. Korrespondensie tussen haar en die uitgewer was onsuksesvol 

aangesien die uitgewer volgehou het dat Sweedse kinders miskien daarvan 

oortuig kan word dat Pippi sterk genoeg was om ’n perd op te tel, maar 

dat Franse kinders, wat ’n wêreldoorlog meegemaak het, veels te 

wêreldwys is om so iets te glo (Stolt & Klingberg, 1980: 13).  

 
Mensen onderschatten vaak wat van kindern verwacht kan worden, van hun 

fantasie, van hun intuïtiewe greep op zaken, van hun bereidheid om zich besig 

te houden met wat nieuw, vreemd of moeilijk is, als het maar opwindend 

geschreven is (Stolt & Klingberg, 1980: 13). 

 

Volgens Lefevere bepaal die vertaler se ideologie en die heersende 

poëtika in die teikenkultuur die vertaalstrategie en gevolglik ook die 

oplossing vir probleme wat ontstaan as gevolg van die kultuurgebonde 

verskynsels (‘universe of discourse’) in die bronteks asook die taal waarin die 

bronteks verskyn het (Lefevere, 1992: 41). Die vertaling van kultuurgebonde 

verskynsels wat eie is aan ’n spesifieke kultuur is besonder ingewikkeld en 

uitdagend: “In translation [...] they need to be resuscitated, though nobody 

is quite sure in what form: loan translation, calque, footnote, a combination 

of the three?” (Lefevere, 1985: 235).  

 

In dié geval is die vertaler verplig om van manipulasie gebruik te maak om 

te verhoed dat die boodskap van die bronteks en die funksie van die 

teikenteks nie benadeel sal word nie. In hierdie studie is dit veral van 

toepassing op die Afrikaanse vertaling van die karakters se name, 

aangesien sekere name, soos Zauberzunge (Silvertongue) en Staubfinger 

(Dustfinger) tegelykertyd ook as karakterbeskrywings dien (sien 5.1.3.). 
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Verder bestaan daar ook aspekte van ’n bronteks wat tydens die 

vertaalproses gemanipuleer en herskryf kan word sonder om die bronteks se 

inhoud te verander en te herskryf. Cornelia Funke se skryfstyl in Tintenherz is 

byvoorbeeld normaal vir jong Duitse lesers (daar is baie herhalings), maar 

indien haar skryfstyl direk in vertalings aangewend word, blyk dit met tye 

langdradig en vervelig te wees.  

 

Laasgenoemde is veral problematies aangesien die funksie van die 

vertaling juis is dat dit die teikenlesers moet vermaak. In die algemeen hou 

jong lesers nie van tekste wat té veel (langdradige) beskrywings bevat nie. 

Kinder- en jeugboeke moet onderhoudend wees en vertalers (en skrywers) 

van dié tekste moet in ag neem dat die jong lesers se konsentrasievermoë 

nog nie so gevorderd is nie (Preller, 2003: 78). 

 

Die vertaler van Tintenherz kan gebruik maak van ’n tipe linguistiese 

manipulasie om die probleem te oorkom, maar dan ontstaan die vraag 

van ‘getrouheid’, aangesien die vertaler nie net aan die bronteks en dié se 

doel getrou moet bly nie, maar ook getrou wil wees teenoor die 

bronteksouteur en die teikenlesers: 

 
Loyalty commits the translator bilaterally to the source and the target side. 

Loyalty must not be mixed up with ‘fidelity’ or ‘faithfulness’, which usually refer 

to a relationship of similarity between texts or even surface structures of texts, it 

is an interpersonal category referring to a social relationship between 

individuals” (Nord, 1997: 48).   

 

Dit is duidelik dat die vertaalproses kompleks van aard is en dat die vertaler 

’n aantal probleme in die gesig staar. In hoofstuk 5 word die teorieë, 

konsepte en vertaalteoretiese benaderings wat in die hoofstuk bespreek is, 

gebruik om die probleme wat tydens die vertaalproses ontstaan het, op te 

los en lig te werp op die komplekse aard van die vertaalproses. Die 

vertaalproduk volg direk in hoofstuk 4. 

 

4. Vertaling
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Hoofstuk 4: Praktiese vertaling 

 

Eendag lank, lank gelede 
 
Hy hou die boek in die lug. “Ek lees dit vir jou sodat jy kan ontspan.” 

“Is daar sport in?” 

“Skerm. Bakleiery. Marteling. Gif. Ware liefde. Haat. Wraak. Reuse. 

Jagters. Slegte mense. Goeie mense. Die mooiste vroue. Slange. 

Spinnekoppe … Pyn. Dood. Helde. Lafaards. Sterk mans. Agtervolgings. 

Ontsnappings. Leuens. Waarhede. Passie. Wonderwerke.” 

“Klink oukei,” antwoord ek. 

William Goldman, The Princess Bride 

 

“Jy was net drie jaar oud, Meggie,” begin Mo vertel. “Ek onthou nog hoe 

ons jou verjaardag gevier het. Ons het vir jou ’n prenteboek present gegee. 

Daardie een van die seeslang wat tandpyn het en homself om die 

vuurtoring draai...” 

Meggie knik. Dit lê nou nog in haar boekkis en moes al twee keer ’n nuwe 

jassie kry. “Ons?” vra sy. 

“Ek en jou ma.” Mo stof ’n paar strooihalms van sy broek af. “Ek kon mos 

nog nooit by ’n boekwinkel verbyloop nie. Die huis waarin ons gewoon het 

was verskriklik klein – ons het dit ons skoendoos genoem, ons muisgat, ons 

het dit allerhande name gegee –, maar op daardie dag het ek weer ’n 

hele boks vol boeke by ’n antiekewinkel gekoop. Daar was ’n paar 

waarvan Elinor sou gehou het,” sê Mo en kyk na Elinor. “Capricorn se boek 

was ook daarby.” 

“Bedoel jy dit is sy boek?” Meggie kyk verbaas na Mo, maar hy skud sy kop. 

“Nee, nie eintlik nie ... maar een ding op ’n slag. Jou ma het gesug toe sy 

die nuwe boeke gesien het en wou weet waar ons dit nou weer alles gaan 

bêre, maar toe het sy natuurlik gehelp om dit uit te pak. Destyds het ek 

altyd saans vir haar iets voorgelees.” 

“Jý het hardop gelees?” 

“Ja. Elke aand. Jou ma het daarvan gehou. Daardie aand het sy Inkhart 

gekies. Sy het nog altyd van avontuurverhale gehou. Verhale vol glans en 
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duisternis. Sy kon die name van al koning Artur se ridders opnoem en het 

alles van Beowulf en Grendel, van ou gode en moderne helde geweet. Sy 

het ook van seerowerstories gehou, maar sy het stories verkies waarin daar 

ten minste ’n ridder, ’n draak of ’n fee voorgekom het. Terloops, sy het altyd 

die draak se kant gekies. Dit het nie gelyk asof daar enige ridders of drake 

in Inkhart was nie, maar daar was oorgenoeg glans en duisternis, feë en 

kobolde. Jou ma het ook baie van kobolde gehou, van kabouters, trolle, 

Fenoderee en die foletti met hulle skoenlappervlerkies, sy het hulle almal 

geken. Ons het vir jou ’n stapel prenteboeke gegee, ons op die mat langs 

jou gemaklik gemaak en ek het begin lees.”  

Meggie leun met haar kop teen Mo se skouer en staar na die kaal muur. Sy 

sien haarself op die vuil, wit muur soos sy op ou foto’s gelyk het: klein, met 

spekvet beentjies en witblonde hare (wat deur die jare donkerder geraak 

het), hoe sy met haar kort vingertjies deur die groot prenteboeke blaai. 

Wanneer Mo stories vertel, gebeur dit altyd, Meggie sien prente, lewendige 

prente.  

“Ons het van die storie gehou,” vertel hy verder. Jou ma was lief daarvoor 

om deur ’n boek na die onbekende gelok te word, en die wêreld 

waarheen Inkhart haar gelok het, was absoluut na haar smaak. Soms het 

die storie baie donker geraak en elke keer as dit té spannend geword het, 

het jou ma haar wysvinger op haar lippe gesit en ek het sagter gelees, al 

was ons seker dat jy veels te besig was met jou eie boeke om na ’n donker 

storie, wat jy in elk geval nie sou verstaan nie, te luister.  Dit was al lankal 

donker buite, ek onthou dit nog soos gister, dit was herfs en daar het ’n koel 

briesie deur die venster getrek. Ons het ’n vuur gemaak – die skoendoos het 

geen sentrale verwarming gehad nie, maar daar was darem ’n kaggel in 

elke vertrek – en ek het begin om die sewende hoofstuk te lees. En toe 

gebeur dit ...” 

Mo bly stil. Hy staar voor hom uit asof hy in sy eie gedagtes verdwaal het.  

“Wat?” fluister Meggie. “Wat het gebeur, Mo?” 

Haar pa kyk na haar. “Hulle het uitgekom,” sê hy. “Skielik het hulle daar 

gestaan, in die voorportaal asof hulle van buite af ingekom het. Dit het 

geritsel toe hulle omgedraai het – asof iemand ’n stuk papier oopgevou 
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het. Hulle name was nog op my lippe: Basta, Vonkvinger, Capricorn. Basta 

het Vonkvinger aan die kraag beetgepak soos ’n jong hond wat mens skud 

omdat hy iets stouts aangevang het. Capricorn het toe al graag rooi 

gedra, maar hy was nege jaar jonger en nog nie heeltemal so uitgeteer 

soos wat hy vandag is nie. Hy het ’n swaard by hom gehad. Ek het nog 

nooit een van naby gesien nie. Daar het ook een aan Basta se gordel 

gehang, ’n swaard en daardie mes van hom, terwyl Vonkvinger ...” Mo 

skud sy kop. “Nouja, hy het natuurlik niks behalwe die marter met horings, 

met wie se toertjies hy sy brood verdien, by hom gehad nie. Ek dink nie een 

van die drie het besef wat gebeur het nie. Ek het dit self eers baie later 

besef. My stem het hulle uit hulle storie laat gly soos ’n boekmerk wat 

iemand tussen die bladsye van ’n boek vergeet het. Hoe moes hulle dit 

verstaan? 

Basta het Vonkvinger so woes van hom weggestoot dat hy geval het. Hy 

wou sy swaard uittrek, maar sy hande, kleurloos soos papier, het skynbaar 

nog nie krag gehad nie. Die swaard het uit sy vingers gegly en op die mat 

geval. Dit het gelyk asof daar droë bloed aan die lem kleef, maar miskien 

was dit net die vuur wat daarop weerkaats het. Capricorn het daar 

gestaan en om hom gekyk. Dit het gelyk asof hy duiselig was, hy het 

rondgestrompel soos ’n sirkusbeer wat te lank in die ronde getol het. Dit het 

waarskynlik ons lewens gered, altans, dit is wat Vonkvinger altyd beweer. As 

Basta en sy meester volle beheer oor hulle kragte gehad het, sou hulle ons 

heel waarskynlik vermoor het, maar hulle het nog nie heeltemal in hierdie 

wêreld aangekom nie. Ek het die afskuwelike swaard wat tussen my boeke 

op die mat gelê het, gegryp. Dit was swaar, baie swaarder as wat ek 

verwag het. Ek moes regtig belaglik gelyk het met die ding in my hand. Ek 

het dit seker soos ’n stofsuier of ’n stok vasgehou, maar toe Capricorn 

strompelend op my afgekom het en ek die staallem voor my uitgehou het, 

het hy tog gaan stilstaan. Ek het stotterend probeer verduidelik wat gebeur 

het, al het ek dit self nie verstaan nie, maar Capricorn het my net met sy 

asvaal oë aangestaar, terwyl Basta langs hom gestaan het met sy hand op 

sy mes, dit het gelyk asof hy net daarop wag dat sy meester hom die bevel 

gee om ons almal se kele af te sny.” 
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“En die Vuurhoutjievreter?” Elinor se stem klink ook hees. 

“Hy het nog altyd op die mat gesit, in ’n dwaal en sonder om ’n geluid te 

maak. Ek was nie bekommerd oor hom nie. As jy ’n mandjie oopmaak en 

twee slange en ’n akkedis kruip uit, gaan jy tog seker eers iets omtrent die 

slange doen, of hoe?” 

“En my ma?” fluister Meggie. Sy is nie gewoond daaraan om hierdie woord 

te gebruik nie. 

Mo kyk na haar. “Ek kon haar nêrens kry nie! Jy het nog altyd tussen jou 

boeke gekniel en het met groot oë na die vreemde mans met hulle swaar 

stewels en wapens gestaar. Ek was so besorg oor julle, maar tot my 

verligting het nie Basta óf Capricorn enige aandag aan jou geskenk nie. 

‘Jou praatjies vul geen gaatjies nie!’ het Capricorn uiteindelik gesê, toe ek 

al hoe meer in my eie woorde verstrik geraak het. ‘Ek wil nie weet hoe ek in 

hierdie armsalige plek beland het nie, stuur ons op die daad terug, jou 

vervloekte towenaar, of Basta gaan jou stamelende tong uit jou mond sny.’ 

Dit het nie juis gerusstellend geklink nie en ek het in die eerste paar 

hoofstukke genoeg oor dié twee gelees om te weet dat Capricorn elke 

woord bedoel. Ek het duiselig geraak so hard het ek probeer dink hoe ek ’n 

einde aan hierdie nagmerrie kon bring. Ek het die boek opgetel, miskien as 

ek weer die gedeelte sou lees ... ek het probeer. Ek het oor die woorde 

gestruikel terwyl Capricorn my aangestaar het en Basta die mes uit sy 

gordel getrek het. Niks het gebeur nie. Die twee het daar gestaan, in my 

huis, en het geen aanstaltes gemaak om in hulle storie terug te glip nie. En 

skielik was ek seker dat hulle ons sou doodmaak. Ek het die ellendige boek 

laat val en die swaard wat ek op die mat gegooi het, weer opgetel. Basta 

het my probeer voorspring, maar ek was te vinnig vir hom. Ek moes die 

dekselse ding met albei hande vashou, ek onthou nou nog hoe koud die 

hef gevoel het. Moenie vra hoe ek dit reggekry het nie, maar ek kon daarin 

slaag om Basta en Capricorn na die voorportaal te verdryf. Ek het die 

swaard so lomp rondgeswaai dat ek ’n hele paar goed stukkend geslaan 

het. Jy het begin huil en ek wou na jou toe draai om vir jou te sê dat alles 

net ’n nare droom was, maar ek het my hande vol gehad om Basta se mes 

en Capricorn se swaard van my af weg te hou. Hier het jy dit nou, het ek 
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oor en oor gedink, nou is jy binne-in ’n storie soos jy nog altyd gewens het, 

en dit is aaklig. Vrees smaak heeltemal anders wanneer mens nie net 

daarvan lees nie, Meggie, en dit is glad nie so lekker om die held te speel 

soos wat ek gedink het dit sou wees nie. Die twee sou my sekerlik vermoor 

het as hulle nie nog bietjie swak op die bene was nie. Capricorn het op my 

geskree, sy oë het amper uit sy kop gepeul van woede. Basta het gevloek 

en gedreig en my ’n lelike sny op my boarm gegee, maar toe het die 

voordeur skielik oopgeswaai en die twee het soos waggelende dronkies in 

die nag verdwyn. Ek het dit skaars reggekry om die deur behoorlik te sluit, so 

erg het my vingers gebewe. Ek het teen die deur geleun om iets van buite 

te hoor, maar al wat ek kon hoor was my eie rasende hartklop. En toe het 

ek jou in die sitkamer hoor huil en onthou dat daar ’n derde man was. 

Ek het teruggestruikel met die swaard in my hand en Vonkvinger in die 

middel van die vertrek sien staan. Hy het nie ’n wapen by hom gehad nie, 

net die marter op sy skouers en hy het teruggedeins, sy gesig doodsbleek 

toe ek op hom afstorm. Ek moes vreeslik gelyk het, die bloed het by my arm 

afgestroom en my hele lyf het gebewe, ek weet nie of dit van vrees of van 

woede was nie. ‘Asseblief’ het hy gefluister. ‘Moet my nie doodmaak nie! Ek 

het niks met die ander twee uit te waai nie. Ek is net ’n goëlaar, ’n 

onskuldige vuurvreter. Ek kan dit bewys.’ En ek het geantwoord: ‘Ja, ja, dis 

nie nodig om opgewonde te raak nie. Ek weet wie jy is, Vonkvinger!’ En hy 

het eerbiedig voor my gebuig, die towenaar wat alles van hom weet en 

hom uit sy wêreld gepluk het soos mens ’n appel van ’n boom pluk. Die 

marter het by sy arm afgeklouter, op die mat gespring en na jou toe 

gehardloop. Jy het opgehou huil en jou hande na hom toe uitgestrek. 

‘Pasop, hy byt,’ het Vonkvinger gesê en hom van jou af weggejaag. Ek het 

my nie aan hom gesteur nie. Skielik het ek gevoel hoe stil dit in die vertrek 

was. Hoe stil en hoe leeg. Ek het die boek op die mat sien lê, oopgeslaan, 

soos ek dit laat val het, en die kussing waarop jou ma gesit het. Sy was nie 

daar nie. Waar kon sy wees? Ek het oor en oor haar naam geroep. Ek het 

na elke vertrek gehardloop. Maar sy was weg.” 
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Elinor sit kiertsregop en staar voor haar uit. “Om hemelsnaam, waarvan 

praat jy?” roep sy. “Jy het vir my gesê dat sy weggegaan het op die een of 

ander onsinnige avontuurreis, en dat sy nooit teruggekom het nie!” 

Mo leun met sy kop teen die muur. “Ek moes tog iets uitdink, Elinor,” sê hy. 

“Ek kon tog nie die waarheid vertel nie, of hoe?” 

Meggie vryf oor Mo se arm, op die plek waar sy hemp die lang, bleek 

litteken wegsteek. “Jy het my altyd vertel dat jy jou arm oopgesny het toe jy 

deur ’n stukkende venster geklouter het.” 

“Natuurlik. Die waarheid was eenvoudig te vergesog, nie waar nie?” 

Meggie knik. Hy is reg, sy sou net gedink het dat dit nog een van sy stories is. 

“Sy het nooit teruggekom nie?” fluister sy, alhoewel sy klaar die antwoord 

ken. “Nee,” antwoord Mo. “Basta, Capricorn en Vonkvinger het uit die boek 

gekom en sy het, saam met ons twee katte wat oudergewoonte op haar 

skoot gesit het as ek voorgelees het, in die storie ingeglip. Waarskynlik het 

iemand ook in Gwin se plek verdwyn, miskien ’n spinnekop of ’n vlieg, of 

dalk ’n voël wat op daardie oomblik om die huis gevlieg het ...” Mo bly stil. 

Soms as hy ’n storie uitdink wat so goed is dat Meggie dit glo, sal hy skielik 

glimlag en sê ‘Het jou, Meggie.’ Soos destyds met haar sewende 

verjaardag, toe hy vir haar vertel het dat hy ’n paar feetjies tussen die 

saffraanblomme in die tuin ontdek het. Maar dié keer glimlag hy nie. “Ek 

het jou ma tevergeefs in die hele huis gesoek,” gaan hy voort, “en toe ek 

teruggekom het in die sitkamer het Vonkvinger, saam met sy vriend met die 

horings, verdwyn. Net die swaard was nog altyd daar en dit het so eg 

gevoel dat ek besluit het, om nie aan my eie verstand te twyfel nie. Ek het 

jou in die bed gesit, ek dink ek het jou vertel dat jou ma al gaan slaap het. 

Toe het ek weer begin om Inkhart te lees. Ek het die hele vervloekte boek 

gelees tot my stem hees was en die son buite opgekom het, maar al wat 

uitgekom het was ’n vlermuis en ’n symantel, waarmee ek later jou boekkis 

uitgevoer het. Die daaropvolgende paar dae en nagte het ek dit oor en 

oor probeer, tot my oë gebrand het en die letters voor my oë begin swem 

het. Ek het nie geëet of geslaap nie, ek het die hele tyd nuwe stories 

uitgedink oor jou ma se verblyf en ek het seker gemaak dat jy nooit in 

dieselfde vertrek was as ek gelees het nie, ek was té bang dat jy ook sou 
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verdwyn. Ek was nie oor my bekommerd nie, ek het snaaks genoeg die 

gevoel gehad dat ek as voorleser nie sommer tussen die bladsye sou 

verdwyn nie. Of dit regtig so is, weet ek tot vandag toe nie.” Mo jaag ’n 

muskiet van sy hand af weg. “Ek het hardop gelees totdat ek nie meer my 

eie stem kon hoor nie,” vertel hy verder. “Maar jou ma het nie teruggekom 

nie, Meggie. In ruil daarvoor het daar op die vyfde dag ’n snaakse klein 

mannetjie, deursigtig asof hy van glas gemaak is, in my sitkamer verskyn en 

die posman, wat besig was om ’n paar briewe in ons posbus te gooi, het 

verdwyn. Ek het sy fiets buite op die werf gekry. Van toe af het ek geweet 

dat mure en geslote deure jou nie daarteen kon beskerm om ook te 

verdwyn nie, nie vir jou óf enigiemand anders nie. En ek het besluit om nooit 

weer uit ’n boek voor te lees nie. Nie uit Inkhart of enige ander boek nie.” 

“Wat het van die glasman geword?” 

Mo sug. “Hy het ’n paar dae later in skerwe gebreek toe ’n vragmotor by 

ons huis verbygery het. Dit is blykbaar nie so eenvoudig om wêrelde 

sommer net so te verruil nie. Ons weet altwee hoe gelukkig dit mens kan 

maak om in ’n boek te glip en vir ’n rukkie in die storie te leef, maar om uit 

’n storie te gly en jou skielik in ons wêreld te bevind, blyk nie regtig gelukkig 

te maak nie. Dit het Vonkvinger se hart gebreek.” 

“Moet tog nie vir my sê daardie skarminkel het ’n hart nie,” sê Elinor bitter. 

“Hy sou beter af gewees het as hy nie een gehad het nie,” antwoord Mo. 

“Meer as ’n week het verbygegaan voordat hy weer voor my deur gestaan 

het. Dit was natuurlik nag, sy gunstelingtyd. Ek was net besig om te pak. Ek 

het besluit dat dit veiliger sou wees om te trek, want ek wou Basta en 

Capricorn nie nog ’n keer met ’n swaard uit my huis verdryf nie.” Mo streel 

oor Meggie se hare. “Jy het destyds ook nie goed geslaap nie. Jy het nare 

nagmerries gekry, al het ek hoe hard probeer om hulle met my stories te 

verdryf. Ek was net besig om die gereedskap in my werkplek in te pak, toe 

iemand sag, amper onhoorbaar, aan die voordeur klop. Vonkvinger het 

skielik uit die donker verskyn, soos hy vier dae gelede ook in die nag voor 

ons huis gestaan het. Was dit regtig net vier dae gelede? Toe hy destyds 

weer opgedaag het, het dit gelyk asof hy baie lank niks te ete gehad het 

nie. Hy was uitgeteer soos ’n straatkat en sy oë was heel dof. ‘Stuur my 
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terug!’ het hy gestamel. ‘Asseblief, stuur my terug. Hierdie wêreld maak my 

dood. Alles gebeur té vinnig, dit is stampvol en die lawaai is net té erg. As 

ek nie van verlange sterf nie, gaan ek verhonger. Ek weet nie waarvan ek 

veronderstel is om te leef nie. Ek weet niks nie. Ek is soos ’n vis op droë 

grond.’ Hy wou eenvoudig nie glo dat ek dit nie kon doen nie. Hy wou die 

boek sien en dit self probeer, al kon hy skaars lees, maar ek kon dit natuurlik 

nie vir hom gee nie. Dit sou wees asof ek die laaste ding wat ek nog van jou 

ma besit het, weggee. Gelukkig het ek dit goed weggesteek. Ek het 

Vonkvinger toegelaat om op die bank te slaap en toe ek die volgende 

oggend afkom, was hy nog altyd besig om deur die boekrakke te vroetel. 

Die daaropvolgende twee jaar het hy keer op keer onverwags opgedaag, 

hy het ons gevolg, maak nie saak waarheen ons getrek het nie, totdat ek 

moeg was daarvan en soos ’n dief in die nag die pad gevat het. Daarna 

het ek hom nooit weer gesien nie. Tot en met vier dae gelede.” 

Meggie kyk na hom. “Jy kry hom nou nog jammer,” sê sy. Mo bly stil. 

“Soms,” sê hy uiteindelik. Die enigste kommentaar van Elinor se kant is ’n 

verontwaardigde snuif. “Jy is nog meer van lotjie getik as wat ek gedink 

het,” sê sy. “Dis hierdie swernoot se skuld dat ons in hierdie verknorsing is. As 

gevolg van hom gaan hulle dalk ons kele afsny en jy voel jammer vir hom.” 

Mo trek sy skouers op en kyk na die dak waar ’n paar motte om die kaal 

gloeilamp fladder. “Capricorn het hom seker belowe dat hy hom sal 

terugneem,” sê hy. “Hy was slinks en het geweet dat Vonkvinger enigiets vir 

so ’n belofte sou doen. Sy enigste begeerte is om terug te keer na sy storie. 

Hy vra nie eers of die storie vir hom ’n gelukkige einde inhou nie!” 

“Nouja, dit is ook nie anders in die regte lewe nie,” sê Elinor swaarmoedig. 

“In die regte lewe weet mens ook nie of alles ’n gelukkige einde gaan nie. 

Op hierdie oomblik lyk dit of ons storie dalk ’n nare einde gaan hê.” Meggie 

sit met haar arms om haar bene gevou, en met haar gesig op haar knieë 

geleun en staar na die vuilwit mure. Sy sien die groot ‘N’ voor haar, die ‘N’ 

waarop die marter met horings hurk, en dit voel vir haar asof haar ma agter 

die groot letter uitloer, haar ma, soos sy haar van die verbleikte foto onder 

Mo se kussing ken. So sy het tog nie weggeloop nie. Hoe gaan dit met haar 

daar in die ander wêreld? Onthou sy nog haar dogter? Of is Meggie en Mo 
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vir haar ook net ’n verbleikte prentjie? Hunker sy ook na haar eie wêreld, 

soos Vonkvinger? Verlang Capricorn huistoe? Was dit wat hy van Mo wou 

hê? Dat hy hom moet teruglees? Wat sal gebeur as Capricorn agterkom 

dat Mo glad nie weet hoé nie? Meggie sug. 

“Capricorn het glo ook ’n ander voorleser,” gaan Mo voort asof hy haar 

gedagtes kan lees. “Basta het my van hom vertel, seker om dit duidelik te 

maak dat ek maklik vervang kan word. Hy het glo al ’n hele paar nuttige 

handlangers vir Capricorn uit die boek gelees.” 

“O so né? En wat wil hy dan van jou hê?” Elinor staan op en vryf haar 

agterstewe kreunend. “Ek verstaan niks meer nie. Ek hoop net dat dit een 

van daardie drome is waarvan ’n mens met ’n kramp in die nek en ’n slegte 

nasmaak in jou mond wakker word.” Meggie twyfel of Elinor werklike hierdie 

hoop koester. Die klam strooi voel eg en die kaal muur agter haar rug ook. 

Sy leun weer teen Mo se skouer en maak haar oë toe. Sy is so jammer dat sy 

skaars ’n sin uit Inkhart gelees het. Sy weet niks van die storie waarin haar 

ma verdwyn het nie. Sy ken net Mo se stories, al die stories wat hy haar in 

die jare wat hulle alleen was daaroor vertel het, wat haar ma ver hou, 

stories van al die avonture wat sy in vreemde lande beleef, van vreeslike 

vyande wat keer op keer haar terugkoms verhoed, en van die kis wat sy 

spesiaal net vir Meggie volmaak en waarin sy by elke betowerende plek 

iets nuuts en heeltemal uitsonderliks bêre.  

“Mo?” vra sy. “Dink jy sy hou daarvan in hierdie storie?” 

Mo vat lank voor hy antwoord. “Sy hou beslis van die feetjies,” sê hy 

uiteindelik, “alhoewel hulle beduiwelde klein goedjies is en die kobolde sal 

sy, soos ek haar ken, met melk voer. Ja, ek dink dat sy daarvan hou ...” “En 

... waarvan sal sy nie hou nie?” Meggie kyk bekommerd na hom. 

Mo huiwer. “Die bose,” sê hy uiteindelik, “daar gebeur baie slegte dinge in 

hierdie boek en sy het nooit uitgevind dat die storie ’n heel gelukkige einde 

het nie, omdat ek dit nooit vir haar kon klaarlees nie ... daarvan sal sy nie 

hou nie.” 

“Nee, sy sal beslis nie,” sê Elinor. “Maar hoe weet jy dat die storie nie tog 

verander het nie? Jy het dan vir Capricorn en sy mesmaat uitgelees. Ons 

het nou dié twee op ons nekke.” 
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“Ja,” sê Mo, “maar miskien is hulle steeds in die boek! Glo my, ek het dit 

genoeg keer gelees sedert hulle uitgekom het. Die storie gaan nog altyd 

oor hulle – oor Vonkvinger, Basta en Capricorn. Beteken dit nie dat alles 

dieselfde gebly het nie? Dat Capricorn nog daar is en ons hier net met sy 

skaduwee te doen het nie?” 

“Vir ’n skaduwee is hy nogal vreesaanjaend,” sê Elinor. 

“Ja, dis waar,” sê Mo en sug. “Miskien het alles tog verander. Miskien is daar 

agter die gedrukte storie ’n veel groter storie wat net soos ons wêreld 

verander? En die letters verraai net soveel soos ’n kyk deur ’n sleutelgat. 

Miskien is hulle net die deksel van ’n pot wat baie meer bevat as wat ons 

kan lees.” 

Elinor kreun. “Goeie hemel Mortimer!” sê sy. “Hou op, ek kry ’n hoofpyn.” 

“Glo my, ek het ook een gekry toe ek daaroor begin nadink het,” antwoord 

Mo. 

Daarna bly al drie ’n ruk stil, elkeen verdiep in sy eie gedagtes. 

 

Elinor is die eerste een om weer te praat, maar dit klink amper asof sy met 

haarself praat. “Aarde tog,” mompel sy terwyl sy haar skoene uittrek. “As ek 

daaraan dink hoe dikwels ek al gewens het om in een van my 

gunstelingboeke te glip. Dis tog wat so goed is aan boeke – dat mens hulle 

kan toeslaan wanneer mens wil.” Steunend wikkel sy haar tone en begin 

op-en-af loop. Meggie onderdruk ’n giggel. Elinor lyk so snaaks soos sy met 

haar seer tone van die muur na die deur en weer terug waggel, heen-en-

weer soos ’n opgewende speelding.  

“Elinor, jy maak my mal! Sit tog weer,” sê Mo. “Ek sal nie,” antwoord sy. “Ek 

gaan gek word as ek nog langer moet sit.” 

Mo trek sy gesig en sit sy arm om Meggie se skouers. “Goed, laat sy maar 

loop!” fluister hy vir haar. “As sy eers tien kilometer agter die blad het, sal sy 

wel omval. Maar jy behoort nou te slaap. Ek los ook my bed vir jou. Dit is 

glad nie so sleg soos dit lyk nie. As jy jou oë styf toeknyp, kan jy jou verbeel 

dat jy Wilbur die vark is, wat gemaklik in sy hok lê...” 

“... of Wart, wat saam met die wildeganse in die gras slaap.” 
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Meggie moet gaap. Hoe dikwels het sy en Mo nie al hierdie speletjie 

gespeel nie: “Aan watter boek kan jy dink, watter een het ons vergeet? O 

ja, dié een! Aan dié een het ek lanklaas gedink ...!” Moeg strek sy haarself 

op die stekelrige strooi uit. 

Mo trek sy trui oor sy kop en maak haar daarmee toe. “Jy het nogtans ’n 

kombers nodig,” sê hy, “al is jy ’n vark of ’n gans.” 

“Maar jy gaan koud kry.” 

“Nonsens.” 

“En waar gaan jy en Elinor slaap?” Meggie moet weer gaap. Sy het glad 

nie agtergekom hoé moeg sy is nie. Elinor trippel nog altyd van muur tot 

muur. “Wie praat hier van slaap?” sê sy. “Ons hou natuurlik wag.” 

“Goed,” mompel Meggie en druk haar neus in Mo se trui. Hy is weer hier, 

dink sy, terwyl die slaap haar ooglede swaar maak. Die res is alles 

onbelangrik. En dan dink sy: As ek tog net uiteindelik die boek kan lees. 

Maar Inkhart is by Capricorn – en aan hom wil sy nie nou dink nie, want 

anders gaan die slaap nooit kom nie. Nooit as te nimmer ... 

 

Later sou sy nie kon sê hoe lank sy geslaap het nie. Miskien was dit haar 

koue voete of die krapperige strooi onder haar kop wat haar wakker 

gemaak het. Op haar polshorlosie wys dit vieruur. Die kamer het nie vensters 

nie en dit is moeilik om te weet of dit dag of nag is, maar Meggie kan nie 

dink dat die nag al verby is nie. Mo sit saam met Elinor langs die geslote 

deur. Altwee lyk uitgeput en bekommerd, en gesels met fluisterstemme. 

“Ja, hulle dink nog altyd ek is ’n towenaar,” hoor sy Mo sê. “Hulle het my 

selfs ’n belaglike naam gegee – Towertong. En Capricorn is vas oortuig 

daarvan dat ek dit enige tyd met enige gewenste boek kan herhaal.” 

“En – kan jy?” vra Elinor. “Jy het tog nie voorheen alles vertel nie, of hoe?” 

Mo bly lank stil voor hy antwoord. “Nee!” sê hy uiteindelik. 

“Omdat ek nie wil hê dat Meggie my ook as iets soos ’n towenaar moet 

beskou nie.” 

“So dit het al meer as een keer gebeur dat jy iets ... uitgelees het?” 

Mo knik. “Ek het nog altyd graag voorgelees, as seun al, en eenkeer, toe ek 

vir ’n vriend uit Tom Sawyer voorgelees het, het daar skielik ’n dooie kat op 
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die mat gelê, stokstyf soos ’n stok. Ek het eers later agtergekom dat een van 

my speelgoeddiere in ruil daarvoor verdwyn het. Ek dink ons altwee se 

harte het amper gaan staan en ons het gesweer, en die eed met bloed 

verseël, nes Tom en Huck, dat ons niemand ooit van die kat sou vertel nie. 

Daarna het ek dit natuurlik weer en weer in die geheim sonder getuies 

probeer, maar dit lyk nie asof dit ooit gebeur wanneer ek dit wil hê nie. Dit 

lyk nie of daar hoegenaamd enige reëls is nie, hoogstens dat dit net met 

stories gebeur waarvan ek hou. Natuurlik het ek alles gehou wat uitgekom 

het, behalwe vir die snorkommer wat uit die boek oor die groot 

sagmoedige reus gekom het. Dit het net eenvoudig té erg gevrot. Toe 

Meggie nog baie jonk was het daar soms iets uit haar prenteboeke gekom, 

’n veer, ’n piepklein skoentjie ... ons het altyd alles in haar boekboks 

gebêre, maar haar nooit vertel waar dit vandaan kom nie. Anders sou sy 

seker nooit weer aan ’n boek geraak het nie, uit vrees dat die reuse-

seeslang met tandpyn of een of ander vreesaanjaende wese dalk sou 

uitkom. Maar nooit, Elinor nooit ooit het iets lewends uit ’n boek gekom nie. 

Tot en met daardie nag.” Mo kyk na sy handpalms asof hy al die dinge wat 

sy stem uit die boeke gelok het, daarop kan sien. “As dit dan nou moes 

gebeur, hoekom kon dit nie ’n  vriendelike karakter wees nie, iemand soos... 

Babar, die olifant? Meggie sou mal wees daaroor.” 

O ja, ek sou beslis, dink Meggie. Sy onthou die piepklein skoentjie en die 

veer. Dit was smaraggroen, soos dié van Dokter Dolittle se papegaai 

Polynesia. 

“Wel, dit kon seker erger wees!” Tipies Elinor. Asof dit nie erg genoeg is dat 

hulle opgesluit is in ’n vervalle huis ver weg van die gewone lewe, omring 

deur mans geklee in swart met gesigte soos roofvoëls en messe aan hulle 

gordels nie. Maar Elinor kan haar klaarblyklik regtig iets ergers voorstel. “Stel 

jou voor Long John Silver het skielik in die sitkamer verskyn en met sy 

houtkruk begin rondslaan?” fluister sy. “Ek dink ek verkies Capricorn. Weet jy 

wat? Wanneer ons weer by die huis is, in my huis bedoel ek, dan gaan ek vir 

jou ’n lekkerleesboek gee. Iets soos Winnie-die-Poeh, of miskien 

Wildekanisland. Ek sou regtig nie omgee vir een van daardie monsters nie. 

 54



Ek sal jou in my gemaklikste leunstoel laat sit, vir jou koffie maak en dan kan 

jy hardop lees. Hoe klink dit vir jou?” 

Mo lag saggies, en vir ’n oomblik lyk sy gesig nie so moeg nie. “Nee, Elinor, 

ek sal niks van die aard doen nie. Alhoewel dit baie verleidelik klink. Maar 

ek het my belowe om nooit weer hardop te lees nie. Wie weet wie dalk 

volgende kan verdwyn? En miskien is daar een of ander onaangename 

karakter in die Poeh-boeke. Of wat as ek Poeh self uit sy storie lees? Wat sal 

hy hier doen sonder sy vriende en die bos? Sy arme hartjie sal breek, nes dié 

van Vonkvinger.” 

“Ag om hemelsnaam!” verwerp Elinor die idee ongeduldig. “Hoeveel keer 

moet ek nou nog vir jou sê dat hierdie uilskuiken geen hart het nie? Nou 

maar goed. Ek het nog ’n vraag vir jou en ek wil bitter graag weet wat die 

antwoord is.” Elinor praat so sag, dat Meggie haar ore moet spits om te kan 

hoor wat sy sê. “Wie is Capricorn in sy eie storie? Ek neem aan hy is die skurk 

in die verhaal, maar wat kan jy my nog van hom vertel?” 

Meggie sou ook graag meer oor Capricorn wou weet, maar Mo is skielik nie 

baie tegemoetkomend nie. Al wat hy sê is “Hoe minder julle van hom weet, 

hoe beter.” Toe raak hy stil. Elinor karring nog ’n rukkie aan hom, maar Mo 

vermy al haar vrae. Dit lyk eenvoudig net nie of hy oor Capricorn wil praat 

nie. Meggie kan op sy gesig sien dat hy op ’n ander planeet is. Op een 

tydstip sluimer Elinor in, opgekrul op die koue vloer asof sy probeer om 

haarself met haar eie liggaam warm te hou. Maar Mo bly net so met sy rug 

teen die muur sit. 

Toe Meggie voel dat sy weer insluimer, is Mo se gesig by haar in haar slaap. 

Dit verskyn in haar drome soos ’n donker maan met figure wat uit sy mond 

spring, lewende wesens – vet, dun, groot, klein, hulle hop uit en hardloop in 

’n lang ry weg. ’n Vrou, skaars meer as ’n skaduwee, dans op die maan se 

neus – en skielik glimlag die maan. 
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Die verraaier word verraai 
 
Dit is ’n besondere genot om te sien hoe iets verorber word, hoe dit swart 

word en in iets anders verander ... Hy wil ... ’n malvalekker op ’n stokkie in 

die vuur steek, terwyl die bladsye van die boeke soos duifvlerke fladder 

en op die stoep en grasperk van die huis ’n vlammedood sterf. Terwyl die 

boeke in gloeiende vlamme opgaan en deur ’n roetswart wind 

weggewaai word. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 

Kort voor dagbreek begin die gloeilamp flikker waarvan die flou lig hulle 

deur die nag gehelp het. Mo en Elinor slaap reg langs die toe deur, maar 

Meggie lê met oop oë in die donker en voel hoe die vrees uit die koue 

mure sypel. Sy luister hoe Elinor en haar pa asemhaal en wens sy het ten 

minste ’n kers by haar gehad – en ’n boek wat die vrees kan wegdryf. Dit 

voel asof dit orals om haar is, ’n boosaardige liggaamlose wese wat net 

daarop wag dat die gloeilamp blaas, om haar in die donkerte te bekruip 

en haar in sy yskoue arms te neem. Meggie sit regop, snak na asem en kruip 

handeviervoet na Mo. Sy krul op in ’n bondeltjie langs Mo, soos sy altyd 

gemaak het toe sy klein was, en wag vir die oggendlig om onder die deur 

deur te syfer. 

Saam met die sonstrale kom twee van Capricorn se manne. Mo het pas 

moeg regop gaan sit en Elinor vryf skel-skel oor haar seer rug wanneer hulle 

voetstappe hoor. 

Basta is nie by nie. Een van die mans is ’n groot slungel en dit lyk asof ’n reus 

sy gesig met sy duim platgedruk het. Die tweede een is klein en maer met 

’n bokbaardjie op sy spits ken. Hy speel die hele tyd met sy geweer en kyk 

so vyandig na hulle asof hy brand om hulle al drie op die plek te skiet. 

“Kom nou! Roer julle sterte!” skel hy toe hulle met halftoegeknypte oë die 

helder daglig tegemoetstrompel. Meggie probeer onthou of dit een van 

die stemme is wat sy in Elinor se biblioteek gehoor het, maar sy is nie seker 

nie. Capricorn het baie manne. 

Dit is ’n warm, mooi oggend. Die wolkelose blou lug strek oor Capricorn se 

dorp en ’n paar vinke tjirp  in ’n roosbos wat wild tussen die ou huise groei 
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asof daar, buiten ’n paar honger katte, niks dreigends in die wêreld is nie. 

Toe hulle na buite tree, gryp Mo Meggie se arm. Elinor moet nog eers haar 

skoene aantrek en toe die bokbaard haar rof na buite wou sleep omdat 

dinge nie vinnig genoeg na sy sin verloop nie, stamp sy sy hande weg en sy 

bestook hom met ’n stortvloed skelwoorde. Die twee manne lag net 

waarná Elinor haar lippe saampers en haar tot vuil kyke beperk.  

Capricorn se manne is haastig. Hulle lei vir Mo, Meggie en Elinor terug met 

die pad waarlangs Basta hulle die vorige nag hierheen gebring het. Die 

platgesig loop voor en die bokbaard loop agter hulle met sy geweer 

oorgehaal. Sy een been sleep as hy loop, maar hy jaag hulle nietemin aan 

asof hy wil bewys dat hy tog vinniger as hulle te voet is. 

Selfs in die daglig lyk Capricorn se dorpie vreemd verlate en dit is nie net as 

gevolg van al die leë huise wat net nog trietsiger in die daglig lyk nie. Daar 

is omtrent niemand in die stegies te sien nie, net ’n paar van die 

swartbaadjies, soos Meggie hulle in die geheim gedoop het, en die maer 

seuns wat hulle soos jong honde volg. Meggie sien ’n vrou twee keer 

verbyskarrel. Sy gewaar geen kinders nie, geen kinders wat speel of agter 

hulle ma’s aanhardloop nie, net katte, swart, wit, gemmer-, spikkel- en 

streepkatte wat bo-op die mure en vensterbanke en voor die deure in die 

son lê en bak. Dit is doodstil tussen die huise in Capricorn se dorp en dit lyk 

asof alles wat hier gebeur agter geslote deure plaasvind. Net die manne 

met die gewere kruip nie weg nie. Hulle hang in die ingange en op die 

straathoeke rond en leun byna liefkosend op hulle gewere terwyl hulle 

gesels. Daar is nie blomme voor die huise, soos Meggie by ander huise aan 

die kusoorde gesien het nie. In hierdie dorp het die huise se dakke 

ineengestort en daar groei sommer struike uit vensters wat nie ruite het nie. 

Sommige ruik so bedwelmend dat dit Meggie laat duiselig voel. 

Toe hulle by die plein voor die kerk aankom, dink Meggie dat die twee 

mans hulle weer na Capricorn se huis gaan bring, maar hulle loop daar 

verby aan hulle linkerkant, reguit na die groot kerkdeur. Dit lyk asof die wind 

en die weer al gevaarlik lank aan die kerktoring se klipmure geknaag het. 

Die kerkklok hang geroes onder die spits dak en skaars ’n meter laer af het 
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een of ander saadjie wat deur die wind hierheen gewaai is, in ’n tingerige 

boompie ontluik wat nou bo aan die sandkleurige steen vasklou. 

Op die kerkdeur is rooi skrefiesoë geverf en aan beide kante van die ingang 

staan aaklige lewensgroot klipduiwels wat hulle tande soos geniepsige 

honde wys. 

“Welkom in die duiwel se huis!” sê die bokbaard met ’n spottende buiging 

voor hy die swaar deur oopstoot. “Staak dit!” beveel die platgesig en 

spoeg drie keer op die stowwerige plaveisel by sy voete. “Dit bring 

teëspoed.” 

Die bokbaard lag net en streel oor een van die klipduiwels se pense. “Ag 

toe nou, Stompsnoet. Jy is al amper net so erg soos Basta. Ek sal nie verbaas 

wees as jy een van die dae met ’n stink haaspoot om jou nek begin 

rondloop nie.”  

“Liewer bang Jan as dooie Jan,” brom Stompsnoet. “Mens hoor snaakse 

stories.” 

“Ag nè? En wie het die stories uitgedink? Ons, jou domkop.” 

“Van die stories kom van voor ons tyd.” 

“Wat ookal gebeur,” fluister Mo vir Elinor en Meggie terwyl die twee mans 

stry, “los die praatwerk vir my. ’n Skerp tong kan hier gevaarlik wees, glo my. 

Basta is altyd gereed om sy mes uit te pluk en glad nie skaam om dit te 

gebruik nie.” 

“Basta is nie die enigste een wat ’n mes het nie, Towertong!” sê Kokkedoor 

en stamp Mo by die donker kerk in. Meggie volg haastig agter hom aan. 

In die kerk is dit koel en klam. Die oggendlig skyn net deur ’n paar vensters 

wat hoog in die dak sit en gooi vaal ligstraaltjies op die mure en pilare. Eens 

op ’n tyd was hulle vermoedelik grys, soos die klipteëls op die grond, maar 

nou is daar nog ’n kleur in Capricorn se kerk. Die mure, pilare en selfs die 

dak, alles is bloedrooi soos rou vleis of droë bloed, en vir ’n oomblik voel dit 

vir Meggie asof sy ’n ondier se maag binnetree. 

In ’n hoek langs die ingang staan ’n engelfiguur, een van sy vlerke is 

afgebreek en een van Capricorn se manne het oor die ander een ’n swart 

baadjie gehang. Op die engel se kop is duiwelshorinkies, net soos dié wat 

kinders op Allerheiligeaand dra, en daartussen kan mens nog die engel se 
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stralekrans sien. Die engel het waarskynlik eens op ’n tyd op die klipvoetstuk 

voor die eerste pilaar gestaan, maar moes plek maak vir ’n ander 

standbeeld. Sy uitgeteerde, wasbleek gesig kyk verveeld af na Meggie. Die 

beeldhouer het nie juis talent gehad nie. Die standbeeld se gesig is soos ’n 

plastiekpop s’n geverf, sy eienaardige rooi lippe en blou oë het glad nie 

dieselfde effek as die ware Jakob se vreesaanjaende, asvaal oë nie. Om 

daarvoor te vergoed is die standbeeld meer as twee keer so groot soos 

Capricorn in lewende lywe en almal wat voor hom verbygaan, moet hulle 

nekke rek om in sy kleurlose gesig te kyk. 

“Mag mens dit doen, Mo?” vra Meggie saggies. “Mag mens ’n standbeeld 

van jouself in ’n kerk oprig?” 

“O, dis ’n baie ou gebruik!” fluister Elinor. “Standbeelde wat in kerke staan is 

selde dié van heiliges. Die meeste heiliges kon nie ’n beeldhouer bekostig 

nie. In die katedraal van ...” 

Kokkedoor stamp haar so rof in die rug dat sy vorentoe steier. “Roer julle 

sterte!” grom hy. “En volgende keer buig julle wanneer julle by hom 

verbyloop, verstaan ons mekaar?” 

“Buig!” Elinor wou gaan staan, maar Mo dwing haar vinnig om aan te loop. 

“Wie op aarde kan hierdie sirkus ernstig opneem?” vra sy vies. 

“As jy nie jou mond hou nie,” fluister Mo vir haar, “gaan jy vinnig uitvind 

presies hoe ernstig alles hier opgeneem word, verstaan jy my?” 

Elinor kyk na die krapmerk op sy voorkop en bly stil. 

Daar is nie banke in Capricorn se kerk, soos wat Meggie in ander kerke 

gesien het nie, net twee lang houttafels met banke aan elke kant van die 

kerkpaadjie. Op die tafels staan vuil borde, bekers met koffievlekke, 

houtplanke waarop kaasskille, messe, wors en leë broodmandjies lê. ’n Paar 

vroue is besig om alles op te ruim en kyk net vlugtig op toe Kokkedoor en 

Stompsnoet met hulle drie gevangenes verbyloop, voor hulle weer oor hulle 

werk buig. Hulle lyk vir Meggie nes voëls wat hulle koppe onder hulle vlerke 

wegsteek omdat hulle bang is iemand kap dit dalk af. 

Dit is nie net die kerkbanke wat in Capricorn se kerk ontbreek nie, die altaar 

het ook verdwyn. Mens kan nog sien waar dit gestaan het. In die plek 

daarvan staan ’n reuse rooi stoel waarvan die arms en pote met dik 
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patrone uitgekerf is. Vier lae trappies wat met ’n swart mat bedek is, lei 

daarheen – Meggie weet self nie hoekom sy hulle tel nie. Op die boonste 

trap, net ’n paar treë van die stoel af, hurk Vonkvinger, sy rooiblonde hare 

so deurmekaar soos altyd. Hy laat Gwin ingedagte op sy uitgestrekte arm 

op-en-af loop. 

Vonkvinger lig vlugtig sy kop toe Meggie saam met Mo en Elinor by die 

kerkpaadjie afkom. Gwin klouter op sy skouer en wys sy tandjies wat so 

skerp soos glassplinsters is, asof hy die haat in Meggie se oë kan raaksien 

soos hulle op sy meester rus. Nou weet sy hoekom die marter horings het en 

hoekom sy tweelingbroer op daardie bladsy in die boek verskyn. Sy 

verstaan nou alles: Hoekom Vonkvinger glo dat alles in die wêreld te vinnig 

gebeur en dat daar te veel lawaai na sy sin is, hoekom hy nie verstaan hoe 

karre werk nie en dit gereeld lyk asof hy op ’n ander planeet is. Maar sy voel 

niks van die simpatie wat Mo vir hom betoon het nie. Sy gesig vol littekens 

herinner haar net aan die leuens wat hy vertel het om haar weg te lok, net 

soos die rottevanger van Hameln. Hy het met haar gespeel soos hy met 

vuur en met die bont balle waarmee hy jongleer, speel: Kom saam, 

Meggie, hierdie pad; vertrou my Meggie. Sy is lus om by die trappe op te 

hardloop en hom deur sy liegbek te klap. 

Vonkvinger moes haar gedagtes gelees het, want hy vermy haar oë. Hy kyk 

ook nie na Mo of Elinor nie. Hy sit sy hand in sy broeksak en haal ’n boksie 

vuurhoutjies uit. Asof hy nie bewus is van wat hy doen nie, haal hy ’n 

vuurhoutjie uit, steek dit aan en staar na die vlam. Amper liefkosend en 

verlore in sy gedagtes streel hy met sy vinger deur die vlam totdat hy sy 

vingerpunt verbrand. 

Meggie kyk weg. Sy wil hom nie sien nie, sy wil vergeet dat hy hier is. Aan 

haar linkerkant, aan die voet van die trappe, staan twee roesbruin konkas 

waarin vaal, pasgekapte vuurmaakhout stomp op stomp opgestapel is. 

Meggie is net besig om te wonder waarvoor die hout is, toe meer 

voetstappe deur die kerk weergalm. Basta stap by die kerkpaadjie af met 

’n kan petrol in sy hand. Kokkedoor en Stompsnoet staan nors uit sy pad toe 

hy by hulle verby stamp. 
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“Ek sien ou Vuilvinger speel alweer met sy beste vriend,” spot hy terwyl hy 

die lae trappies klim. Vonkvinger laat die vuurhoutjie sak en sit regop. “Hier,” 

sê Basta en sit die kan petrol voor sy voete neer. “Hier is vir jou nog iets om 

mee te speel. Maak vir ons vuur. Jy doen dit mos so graag.” 

Vonkvinger gooi die verbrande vuurhoutjie wat hy in sy hand het eenkant 

toe en steek nog een aan. “En jy?” vra hy sag, terwyl hy die brandende 

vuurhoutjie voor Basta se gesig hou. “Is jy nog altyd so bang daarvoor?” 

Basta slaan die vuurhoutjie uit sy hand. 

“Jy moet versigtig wees wat jy doen!” sê Vonkvinger. “Dit bring teëspoed. 

Jy weet mos hoe vinnig vuur beledig word.” 

Vir ’n oomblik dink Meggie dat Basta hom gaan slaan en sy is duidelik nie 

die enigste een wat so dink nie. Almal se oë is op dié twee gerig. Maar dit 

lyk asof iets vir Vonkvinger beskerm. Miskien is dit regtig die vuur. 

“Jy kan bly wees dat ek nou net my mes skoongemaak het!” blaf Basta. 

“Nog net een so ’n skelmstreek en ek kerf ’n paar nuwe patrone in daai 

lelike gevreet van jou. En ek laat vir my ’n mooi pelskraag van jou marter 

maak.” 

Gwin gee ’n sagte, dreigende knor en draai hom om Vonkvinger se nek. 

Vonkvinger buig vooroor, tel die gebruikte vuurhoutjies op en sit hulle terug 

in die dosie. “Ja, ek is seker jy sal dit geniet,” sê hy sonder om na Basta te 

kyk. “Hoekom moet ek vuurmaak?” 

“Hoekom? Doen dit net. Die res van ons kan dit dan aan die gang hou. 

Maar maak seker dit is ’n lekker groot vuur, nie so ’n mak een soos dié 

waarmee jy so graag speel nie.” 

Vonkvinger tel die kan petrol op en klim stadig by die trappe af. Hy staan 

langs die geroeste konkas toe die kerkdeur weer oopgaan. 

Meggie draai om toe sy die swaar deur hoor kraak en sien hoe Capricorn 

tussen die rooi pilare verskyn. Hy kyk vlugtig in die verbygaan na sy 

standbeeld en loop dan vinnig by die kerkpaadjie af. Die pak wat hy dra is 

so rooi soos die kerkmure. Net die hemp wat hy onder die baadjie dra en 

die veer in sy knoopsgat is swart. Omtrent ses van sy manne volg hom soos 

kraaie ’n papegaai volg. Hulle voetstappe weergalm tot by die dak. 

Meggie vat Mo se hand. 
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“Ek sien ons gaste is ook al hier,” sê Capricorn en gaan voor hulle staan. 

“Lekker geslaap, Towertong?” Sy lippe is eienaardig sag en volrond soos dié 

van ’n vrou en terwyl hy praat streel hy af en toe met sy pinkie daaroor asof 

hy hulle probeer natrek. Sy lippe is net so kleurloos soos die res van sy gesig. 

“Was dit nie gaaf van my om jou laas nag met jou dogtertjie te verenig nie? 

Eers wou ek haar as ’n verrassing vir vandag hou, maar toe het ek gedink: 

Capricorn, jy skuld die kleintjie iets omdat sy tog so bereid was om te bring 

waarna jy al so lank soek.” 

Hy hou Inkhart in sy hand. Meggie sien hoe Mo na die boek staar. Capricorn 

is ’n lang man, maar Mo is ’n paar sentimeter langer as hy en mens kan sien 

dat Capricorn glad nie van die feit hou nie. Hy staan kiertsregop asof hy op 

dié manier die verskil kan gelykmaak. 

“Laat Elinor my dogter huis toe neem,” sê Mo. “Laat hulle gaan, en ek sal vir 

jou alles voorlees wat jy wil hê, maar laat die twee eers gaan.” 

Wat besiel hom? Meggie kyk ontsteld na hom. “Nee!” sê sy. “Nee, Mo, ek 

wil nie weggaan nie!” Maar niemand skenk enige aandag aan haar nie. 

“Laat gaan?” Capricorn draai na sy manne. “Het julle dit gehoor? Waarom 

sou ek so laf wees om so iets te doen, noudat hulle al klaar hier is?” Die 

manne lag, maar Capricorn draai weer na Mo. “Jy weet net so goed soos 

ek dat jy van nou af alles sal doen wat ek van jou verlang,” sê hy. “Noudat 

hulle hier is, sal jy nie meer so hardkoppig wees en weier om jou talent vir 

ons te demonstreer nie.” 

Mo druk Meggie se hand so hard dat haar vingers eintlik seerkry. 

“En wat hierdie boek betref,” sê Capricorn terwyl hy met soveel afkeer na 

die boek kyk asof dit sy asvaal vingers gebyt het, “hierdie uiters lastige, 

lawwe en buitengewoon langdradige boek, ek kan jou verseker dat ek nie 

van plan is om ooit weer deur die storie betower te word nie. Al die 

oorbodige wesens, die fladderende feetjies met hulle tjirpende stemmetjies, 

dit wriemel en wemel orals van gedaantes wat na pels en mis stink. Op die 

markplein struikel mens oor bakbeen kobolde en as mens wil jag, jaag een 

van die reuse die wild met sy lomp pote weg. Bome wat praat en poele 

wat fluister ... is daar eintlik iets wat nié kan praat nie? En dan nog die 

eindelose modderpaaie na die naaste stad, as mens dit ooit ’n stad kan 
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noem – daardie spul hooggebore, fyn geklede prinse in hulle paleise, 

daardie stink boere wat so arm is dat mens niks uit hulle kan kry nie, en die 

deugniete en die bedelaars wie se kopvelle van goggas krioel – o, ek was 

so gatvol vir hulle almal. 

Capricorn gee ’n teken en een van sy manne bring ’n groot kartondoos 

nader. Mens kan aan die manier wat hy dit dra, sien dat die kartondoos 

baie swaar is. Met ’n sug van verligting sit hy dit voor Capricorn op die grys 

teëls neer. Capricorn gee die boek wat Mo so lank van hom weggehou het 

vir Kokkedoor, wat langs hom staan, en maak die kartondoos oop. Dit is 

propvol boeke. 

“Dit het regtig baie moeite geverg om hulle almal op te spoor,” verduidelik 

Capricorn terwyl hy sy hand in die karton steek en twee boeke uithaal. 

“Hulle lyk almal anders, maar hulle inhoud is dieselfde. Die feit dat die storie 

in ’n hele paar tale gedruk is, het die soektog moeiliker gemaak – al hierdie 

verskillende tale is regtig ’n besonder nuttelose eienskap van hierdie wêreld. 

Dit was makliker in ons wêreld, of wat sê jy, Vonkvinger?” 

Vonkvinger antwoord nie. Hy staan net daar en staar na die kartondoos 

met die kan petrol in sy hand. Capricorn slenter na hom en gooi die twee 

boeke in een van die konkas. 

“Wat maak julle?” Vonkvinger probeer hulle uitruk, maar Basta stamp hom 

uit die pad. 

“Hulle bly waar hulle is,” grom hy. 

Vonkvinger gee ’n tree terug en steek die kan agter sy rug weg, maar Basta 

gryp dit by hom. 

“Dit lyk kompleet asof ons vuurvreter die vuurmaak vandag vir iemand 

anders wil los,” spot hy. 

Vonkvinger gee hom ’n hatige kyk. Hy staan verstar en kyk hoe Capricorn 

se manne al hoe meer boeke in die konkas gooi. Meer as twaalf kopieë 

van Inkhart lê uiteindelik op die houtstapel, die boeke se bladsye is 

gefrommel en hulle buiteblaaie is uitmekaar geskeur soos gebroke vlerke. 

“Weet jy wat my in ons wêreld keer op keer tot waansin gedryf het, 

Vonkvinger?” vra Capricorn, terwyl hy die kan petrol by Basta neem. “Hoe 

moeilik dit is om vuur te maak. Natuurlik nie vir jou nie, jy kon tot met die 
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vuur praat, een van die knorrige kobolde het jou seker geleer hoe, maar vir 

die res van ons was dit ’n lastige taak. Die hout was altyd klam of die wind 

het by die skoorsteen ingewaai. Ek weet jy mis die goeie ou dae, jy mis al 

jou tjirpende, fladderende vriendjies, maar ek stort nie ’n traan oor enige 

van hulle nie. Hierdie wêreld is soveel beter ingerig as die een waarmee ons 

vir soveel jare tevrede moes wees.” 

Dit lyk nie of Vonkvinger ’n woord hoor wat Capricorn sê nie. Hy staar net 

na die stink petrol wat oor die boeke gegooi word. Die bladsye suig dit so 

gulsig op asof hulle hulle einde verwelkom. “Waar kom hulle almal 

vandaan?” stamel hy. “Jy het altyd vir my gesê dat daar net een kopie oor 

is -  Towertong s’n.” 

“Ja, ja, ek het jou allerhande stories vertel.” Capricorn steek sy hand in sy 

broeksak. “Jy is so ’n liggelowige kêrel, Vonkvinger. Dit is lekker om vir jou te 

lieg. Jou onskuld het my keer op keer oorbluf, ten slotte jok jy tog self nie te 

sleg nie. Maar jy glo eenvoudig net té graag wat jy wil glo, dit is jou 

probleem. Maar nou kan jy my maar glo: Hierdie kopieë,” sê hy terwyl hy tik 

op die boeke wat met petrol deurdrenk is, “is regtig die laaste kopieë van 

ons inkswart tuiste. Dit het Basta en die ander jare gevat om hulle almal in 

stowwerige biblioteke en antiekewinkels op te spoor.” 

Vonkvinger staar na die boeke soos iemand wat sterf van dors na die laaste 

glas water sal staar. “Maar jy kan hulle nie verbrand nie!” stamel hy. “Jy het 

belowe dat jy my sal terugstuur as ek Towertong se boek vir jou bring. Dit is 

die enigste rede hoekom ek vir jou gesê het waar hy wegkruip. Dit is 

hoekom ek sy dogter vir jou gebring het.” 

Capricorn trek sy skouers op en neem die boek uit Kokkedoor se hande – 

die boek met die dofgroen omslag wat Meggie en Elinor so gewillig vir hom 

gebring het, die boek waarvoor sy manne Mo al die pad hierheen gesleep 

het, die boek waarvoor Vonkvinger hulle verraai het. 

“Ek sou jou die maan en die sterre beloof as dit vir my iets sou beteken,” sê 

Capricorn terwyl hy verveeld die laaste kopie van Inkhart op die stapel 

boeke langs die ander gooi. “Ek maak graag beloftes, veral dié soort wat 

ek nie kan hou nie.” Hy neem ’n sigaretaansteker uit sy broeksak. 
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Vonkvinger wil hom bespring om dit uit sy hand te slaan, maar Capricorn 

gee Stompsnoet ’n teken. 

Stompsnoet is so lank en breed dat Vonkvinger soos ’n kind langs hom lyk, 

en dit is presies hoe hy hom gryp – soos ’n stout kind. Gwin se haartjies rys en 

hy spring vererg van Vonkvinger se skouer af. Een van Capricorn se manne 

mik om hom te skop, maar die marter ontsnap en verdwyn agter een van 

die rooi pilare. Die ander manne staan net en lag oor Vonkvinger se 

wanhopige poging om homself uit Stompsnoet se greep te bevry. 

Stompsnoet geniet dit om Vonkvinger net naby genoeg aan die boeke wat 

met petrol deurweek is, te laat kom sodat hy met sy vingers aan dié wat bo-

op die stapel lê, kan raak. 

Hierdie wreedheid laat Meggie skoon siek voel en Mo gee ’n tree nader 

asof hy tot Vonkvinger se redding wil kom, maar Basta tree in sy pad. Skielik 

het hy sy mes in sy hand. Die dun lem blink en lyk verskriklik skerp toe hy dit 

teen Mo se nek druk. 

Elinor gil en bestook Basta met ’n stortvloed skelwoorde wat Meggie nog 

nooit vantevore gehoor het nie, sy self is lam van die skrik. Sy staan net daar 

en staar na die lem teen Mo se kaal keel. 

“Gee my een, Capricorn, net één!” roep Mo en skielik besef Meggie dat hy 

nie vir Vonkvinger wil help nie, maar dat dit alles oor die boek gaan. “Ek 

belowe jou ek sal nooit ’n sin waarin jou naam genoem word, hardop lees 

nie.” 

“Vir jou? Is jy stapelgek? Jy is die laaste een vir wie ek een sal gee,” 

antwoord Capricorn. “Dalk kan jy eendag nie jou tong beheer nie en dan 

beland ek weer in hierdie belaglike storie! Nee dankie.” 

“Nonsens!” roep Mo. “Ek kan jou nie teruglees nie, selfs al wil ek, hoeveel 

keer moet ek dit nog vir jou sê? Vra Vonkvinger, ek het dit al duisend keer vir 

hom verduidelik. Ek verstaan self nie hoe en wanneer dit gebeur nie, glo my 

tog nou net!” 

Capricorn se antwoord is net ’n grynslag. “Ek is jammer, Towertong, maar uit 

beginsel glo ek niemand nie, jy behoort dit tog intussen te weet. Ons is 

almal leunaars wanneer dit ons pas.” En met hierdie woorde laat hy die 

sigaretaansteker oopspring en hou hy die vlam by een van die boeke. Die 
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bladsye het amper deursigtig geraak van die petrol en lyk soos perkament. 

Hulle slaan dadelik aan die brand. Selfs die sterk linnebande slaan dadelik 

aan die brand en verkleur swart in die skroeiende vlamme. 

Toe die derde boek vlam vat, skop Vonkvinger Stompsnoet so hard teen sy 

knieskyf dat hy hom met ’n uitroep van pyn loslaat. Rats soos sy marter 

wikkel Vonkvinger homself uit daardie sterk arms los en hy strompel na die 

konkas. Sonder om te huiwer steek hy sy hand in die vlamme, maar die 

boek wat hy uitruk brand klaar soos ’n fakkel. Vonkvinger laat dit op die 

klipteëls val en steek sy ander hand in die vlamme, maar teen die tyd het 

Stompsnoet hom reeds aan die kraag beetgepak en hom so rof 

rondgeskud dat hy na asem snak. 

“Kyk na hierdie gek!” spot Basta terwyl Vonkvinger met ’n gesig verwring 

van pyn na sy hande staar. “Kan iemand vir my verduidelik wat hy so 

verskriklik mis? Miskien mis hy die lelike mosmeisies wat hom so verafgod het 

wanneer hy sy toertjies op die markplein uitgevoer het? Of dalk verlang hy 

na die vuil gate waar hy saam met ander deugniete gebly het? Hel, dít het 

erger geruik as die rugsak waarin hy die stink marter ronddra.” Capricorn se 

manne lag terwyl die boeke stadig in as verander. Die reuk van petrol wat 

die leë kerk vul is so skerp dat Meggie moet hoes. Mo slaan beskermend sy 

arm oor haar skouer asof Basta vir haar en nie vir hom dreig nie. Maar wie, 

dink Meggie, gaan vir Mo beskerm? 

Elinor kyk bekommerd na sy keel asof sy bang is dat Basta se mes tog 

bloederige spore daar gelaat het. “Hierdie ouens is heeltemal van lotjie 

getik!” fluister sy. “Jy weet wat hulle sê: Waar boeke verbrand word, gaan 

binnekort ook mense brand. Wat as ons volgende op ’n brandstapel 

beland?” 

Basta vang haar oog asof hy elke woord gehoor het. Hy gee haar ’n 

spottende kyk en soen die lem van sy mes. Elinor is skielik sprakeloos asof sy 

haar eie tong ingesluk het. 

Capricorn neem ’n spierwit sakdoek uit sy broeksak. Hy vee sorgvuldig sy 

hande daarmee af asof hy selfs die herinnering aan Inkhart van sy vingers 

wil vee. “Goed, dit is uiteindelik afgehandel,” stel hy met ’n laaste blik na 

die smeulende as vas. Met ’n selftevrede uitdrukking klim hy die trappe na 
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sy stoel wat die altaar se plek ingeneem het. Met ’n diep sug sak hy op die 

vaalrooi stoel neer. 

“Vonkvinger, laat Mortola jou hande in die kombuis dokter!” beveel hy met 

’n verveelde stem. “Sonder jou hande is jy werklik niks werd nie.” 

Vonkvinger kyk lank na Mo voordat hy die bevel gehoorsaam. Hy loop met 

wankelende treë en ’n gebuigte hoof verby Capricorn se manne. Die pad 

na die kerkdeur voel eindeloos. Wanneer Vonkvinger die deur oopmaak, 

val helder sonlig vir ’n oomblik in die kerk. Dan gaan die deure agter hom 

toe en Meggie, Mo en Elinor is alleen saam met Capricorn en sy manne – 

en die reuk van petrol en verbrande papier. 

“Kom ons beweeg aan na jou, Towertong!” sê Capricorn en strek sy bene 

uit. Hy dra swart skoene. Hy kyk in sy noppies na die blink leer en vee ’n 

paar stukkies verbrande papier van sy skoenpunt af. “Tot nou toe is ek en 

Basta en die betreurenswaardige Vonkvinger die enigste bewys daarvoor 

dat jy met klein swart lettertjies wondere kan verrig. As mens so na jou luister 

lyk dit nie asof jy jou talent vertrou nie. Ek glo jou nie en is oortuig daarvan 

dat jy ’n meester van jou vak is, en ek kan skaars wag dat jy uiteindelik jou 

talent vir ons demonstreer. Kokkedoor!” sê hy geïrriteerd. “Waar is die 

voorleser? Het ek nie vir jou gesê jy moet hom hierheen bring nie?” 

Kokkedoor streel senuweeagtig oor sy bokbaard. “Hy was nog besig om die 

boeke te kies,” stamel hy. “Maar ek gaan hom nou dadelik haal.” Hy buig 

vinnig en loop hink-hink weg. 

Capricorn begin met sy vingers op die armleunings van sy stoel trommel. “Jy 

het seker al gehoor dat ek van ’n ander voorleser se diens gebruik moes 

maak terwyl jy so suksesvol vir my weggekruip het,” sê hy vir Mo. “Ek het 

hom vyf jaar gelede gekry, maar hy is ’n vreeslike sukkelaar. Kyk maar net 

na Stompsnoet se gesig.” Stompsnoet laat sy kop verleë sak toe almal hulle 

oë op hom rig. “Kokkedoor se hink is ook aan hom te danke. En jy moes die 

meisies sien wat hy vir my uit sy boeke gelees het. Mens kry nagmerries net 

deur na hulle te kyk. Uiteindelik het ek hom net vir my laat voorlees as ek vir 

sy misgewasse wou lag, en ek het my manne in hierdie wêreld gesoek. Ek 

het hulle gewerf solank hulle nog jonk was. Omtrent elke dorp het ’n 

eensame seun wat graag met vuur speel.” Glimlaggend bestudeer hy sy 
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vingernaels, soos ’n kat wat tevrede na sy kloue kyk. “Ek het die voorleser 

die opdrag gegee om die regte boeke vir jou uit te soek. Die arme swaap 

ken boeke, en hy leef in hulle soos een van daardie bleek wurms wat van 

papier leef.” 

“En wat presies moet ek vir jou uit sy boeke lees?” vra Mo bitter. “’n Paar 

monsters, ’n paar menslike misgewasse wat by daai een” hy wys met sy kop 

in Basta se rigting – “sal pas?” 

“Om hemelsnaam, moet hom nie idees gee nie!” fluister Elinor met ’n 

bekommerde kyk in Capricorn se rigting. 

Maar hy vee net ’n bietjie as van sy broek af en grynslag. “Nee, dankie, 

Towertong,” sê hy. “Ek het genoeg manne, en wat monsters betref ... 

miskien kan ons later daaroor praat. Op die oomblik kom ons heel goed 

klaar met die honde wat Basta afgerig het en die slange in die omgewing. 

Hulle is sulke uitstekende, dodelike geskenke. Nee, Towertong, ek wil jou 

talente toets en daarom verlang ek vandag net goud van jou. Ek is vreeslik 

geldgierig. My manne doen alles in hulle vermoë om hierdie area leeg te 

pers.” 

By dié woorde van Capricorn streel Basta liefderik oor sy mes. “Maar dit is 

nie genoeg vir al die wonderlike goed wat mens in hierdie oneindig wye 

wêreld kan koop nie. Julle wêreld bestaan uit so baie bladsye, Towertong, 

ontelbaar baie bladsye, en ek wil bitter graag my naam op elke bladsy 

skryf.” 

“In watter soort letters wil jy dit skryf?” vra Mo. “Gaan Basta dit met sy mes 

op papier uitkrap?”  

“O Basta kan nie skryf nie,” antwoord Capricorn gelate. “My manne kan nie 

skryf óf lees nie. Ek het hulle verbied om te leer hoe. Maar ek het ’n meisie 

gedwing om my te leer lees. Ja, glo my, ek is baie goed daartoe in staat 

om my stempel op hierdie wêreld te laat. En as daar iets is wat geskryf moet 

word, dan doen die voorleser dit.” 

Die kerkdeur word oopgestoot asof Kokkedoor net op ’n teken van 

Capricorn gewag het. Die man wat hy saambring, trek sy kop tussen sy 

skouers op en kyk nie links of regs terwyl hy Kokkedoor volg nie. Hy is dun en 

tengerig en seker nie ouer as Mo nie, maar sy rug is so krom soos dié van ’n 
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ou man en hy swaai sy ledemate lomp terwyl hy loop asof hy nie regtig 

weet wat hy met hulle moet aanvang nie. Hy dra ’n bril wat hy die hele tyd 

senuweeagtig opskuif, die raam oor die brug van sy neus is met kleefband 

aanmekaar geplak asof dit al meer as een keer gebreek het. Hy druk met 

sy linkerhand ’n stapel boeke styf teen sy bors asof dit hom kan beskerm 

teen al die oë wat op hom gerig is en die spookagtige plek waarheen hy 

gesleep word. 

Toe die twee uiteindelik by die voet van die trappe aankom, stamp 

Kokkedoor sy metgesel met die elmboog in die sy en dié buig so haastig 

dat twee boeke op die grond val. Hy tel dit vinnig op en buig weer voor 

Capricorn. 

“Ons wag al vir jou, Darius!” sê Capricorn. “Ek hoop jy het gekry waarvoor 

ek gevra het.” 

“O, ja, ja!” stamel Darius, terwyl hy Mo ’n amper eerbiedige kyk gee. “Is dit 

hy?” 

“Ja. Wys vir hom die boeke wat jy gekies het.” 

Darius knik en buig weer, hierdie keer voor Mo. “Dit is alles stories waarin 

daar groot skatte voorkom,” stamel hy. “Dit was toe nie so maklik om hulle 

op te spoor soos wat ek gedink het dit sou wees nie, aangesien” –– sy stem 

klink ’n klein bietjie verwytend –– “aangesien daar nie baie boeke in hierdie 

dorp is nie. En maak nie saak hoe mooi ek vra nie, niemand bring vir my 

nuwe boeke saam nie. En as dit wel gebeur is hulle nie geskik nie. Maar hoe 

dit ook al sy ... hier is hulle nou. Ek dink jy sal wel met my keuse tevrede 

wees.” Hy kniel voor Mo op die vloer en begin die boeke een langs die 

ander op die klipteëls uitpak sodat Mo al die titels kan lees. 

Die eerste boek laat Meggie sommer groot skrik. Skateiland. Sy kyk 

bekommerd na Mo. Nie die een nie, dink sy. Net nie die een nie, Mo! Maar 

Mo het klaar ’n ander boek in die hand geneem: Verhale uit die Arabiese 

Nag-stories. 

“Ek dink dit is die regte een,” sê hy. “Daar behoort genoeg goud in die 

boek wees. Maar ek sê weer: Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dit gebeur 

nooit wanneer ek wil hê dit moet nie. Ek weet julle dink almal ek is ’n 
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towenaar, maar ek is nie. Die toordery kom uit die boeke en ek weet net so 

min soos jy en jou manne hoe dit werk.” 

Capricorn leun terug in sy stoel en kyk na Mo met ’n uitdrukkinglose gesig. 

“Jy klink al soos ’n plaat wat vasgehaak het, Towertong,” sê hy verveeld. 

“Jy kan dit oor en oor beweer, maar ek weier om dit te glo. In die wêreld 

waarvan ons die deur vandag finaal toegeslaan het, het ek gereeld met 

towenaars én hekse te doen gehad, en ek moes gereeld met hulle 

hardkoppigheid afreken. Basta het ook in groot detail beskryf hoe ons van 

hardkoppigheid ontslae raak. Maar in jou geval sal sulke martelmetodes 

seker nie nodig wees nie, noudat jou dogter ons gas is.” Met hierdie woorde 

gee hy ’n vinnige kyk in Basta se rigting. 

Mo probeer Meggie vashou, maar Basta is vinniger. Hy trek haar na hom 

toe en slaan sy arm om haar nek. 

“Van vandag af, Towertong,” gaan Capricorn voort, en hy klink nog altyd 

so ongeërg asof hy oor die weer praat, “gaan Basta jou dogter se 

persoonlike skaduwee wees. Dit sal haar betroubare beskerming teen die 

slange en geniepsige brakke bied, maar natuurlik nie teen Basta nie, hy sal 

net so lank vriendelik met haar wees as wat ek vir hom sê hy moet. En alles 

hang daarvan af of ons met jou dienste tevrede is. Het ek my duidelik 

genoeg uitgedruk?” 

Mo kyk eers na hom en dan na Meggie. Sy probeer baie hard om 

onverskrokke te lyk, om Mo daarvan te oortuig dat hy hom nie oor haar 

hoef te bekommer nie, op stuk van sake kon sy nog altyd beter as hy jok. 

Maar hierdie keer glo hy haar nie. Hy weet dat haar vrees net so groot is 

soos die vrees wat sy in sy oë gewaar. 

Miskien is dit ook net ’n storie dink Meggie wanhopig. En iemand gaan nou 

die boek toeslaan omdat die storie so vreeslik aaklig is, en Mo en ek sit weer 

by die huis en ek maak vir hom koffie. Sy knyp haar oë styf toe, maar toe sy 

met skrefiesoë om haar loer, staan Basta nog altyd agter haar en 

Stompsnoet vryf oor sy platgedrukte neus en kyk na Capricorn soos ’n 

hondjie na sy baas kyk. 

“Nou maar goed,” verbreek Mo moeg die stilte. “Ek sal vir jou lees. Maar 

Meggie en Elinor bly nie hier nie.” 
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Meggie weet presies waaraan hy dink. Hy dink aan haar ma en wonder wie 

hierdie keer gaan verdwyn.  

“Nonsens. Natuurlik bly hulle hier.” Capricorn se stem klink nie meer 

heeltemal so gelate nie. “En jy beter liewer begin, voor daardie boek in jou 

hand in stof verander.” 

Mo maak vir ’n oomblik sy oë toe. “Goed, maar sê vir Basta dat hy sy mes 

moet wegsit,” sê hy hees. “As hy net aan ’n haar op Meggie óf Elinor se kop 

raak, ek sweer, lees ek jou manne die pes op die hals.” 

Kokkedoor kyk verskrik na Mo en daar kom selfs oor Basta se gesig ’n 

skaduwee, maar Capricorn lag net. 

“Kan ek jou daaraan herinner dat jy van ’n aansteeklike siekte praat, 

Towertong?” sê hy. “En dit spaar nie klein meisietjies nie. So los liewer die 

ydel dreigemente en begin lees. Nou. Op die daad. En om mee te begin 

wil ek iets uit daardie boek hoor!” 

Hy wys na die boek wat Mo dadelik eenkant gesit het. 

Skateiland. 
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Towertong 
 
Ons landheer, meneer Trelawney, dokter Livesey en van die ander mans 

het gesê ek moet alles oor Skateiland neerskryf, van die begin tot einde, 

en niks behalwe die eiland se ligging uitlaat nie, en dit bloot omdat al die 

skatte nog nie opgegrawe is nie. Dus neem ek my pen op in die jaar 17 ––

, en gaan terug na die tyd toe my pa herbergier van die Admiral Benbow 

was, en die bruingebrande ou seeman met die litteken by ons kom loseer 

het. 

Robert Louis Stevenson, Skateiland 

 

So gebeur dit dat Meggie haar pa vir die eerste keer in nege jaar in ’n kerk 

hoor lees. Jare later sou die reuk van verbrande papier in haar neus opstyg 

elke keer wat sy een van die boeke waaruit hy daardie oggend gelees het, 

oopslaan. Meggie sou ook later onthou dat, alhoewel die son sekerlik al 

hoog en warm in die lug moes wees, dit koel in Capricorn se kerk was toe 

Mo begin lees het. Hy het sommer net daar waar hy gestaan het kruisbeen 

op die grond gaan sit met ’n boek op sy skoot en die ander langs hom. 

Meggie het langs hom gaan kniel voor Basta haar kon keer. 

“Toe toe, trap toe met julle!” beveel Capricorn sy manne. “Stompsnoet, vat 

die vrou saam met jou. Net Basta bly daar waar hy is.” 

Elinor skop teë, maar Stompsnoet gryp haar sommer aan die hare en sleep 

haar saam. Capricorn se manne hurk langs mekaar op die trappe aan hulle 

meester se voete. Elinor sit tussen hulle, soos ’n duifie met deurmekaar vere 

te midde van ’n bende swart kraaie. 

Die enigste een wat ook lyk asof hy soos ’n kraai met pouvere voel, is Darius, 

die rietskraal voorleser wat heel op die punt van die swart ry gaan sit het en 

ononderbroke met sy bril vroetel. 

Mo slaan die boek op sy skoot oop en begin met ’n frons daardeur blaai 

asof hy tussen die bladsye na die goud soek wat hy vir Capricorn moet 

uitlees. 

“Kokkedoor, sny elkeen wat dit waag om te hik of te kik terwyl Towertong 

lees se tong af!,” sê Capricorn. Kokkedoor trek ’n mes uit sy gordel en kyk 

op die ry af na die mans asof hy al klaar sy eerste slagoffer uitsoek. Dit het 
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doodstil geword in die rooi kerk, só stil dat Meggie haar verbeel dat sy Basta 

agter haar kan hoor asemhaal. Maar dalk is dit net haar eie angsbevange 

hart wat sy hoor klop. 

Die uitdrukking op die gesigte van Capricorn se manne verraai dat hulle 

ook nie juis op hulle gemak voel nie. Hulle kyk na Mo met ’n mengsel van 

vyandigheid en vrees. Meggie verstaan hoekom hulle so voel. Miskien gaan 

een van hulle binnekort verdwyn in die boek waarin Mo so besluiteloos 

blaai. Het Capricorn hulle gewaarsku dat so iets kan gebeur? Weet hy dit 

ooit? Wat as dít waarvoor Mo so bang is, gebeur: wat as sy verdwyn? Of 

Elinor? 

“Meggie!” fluister Mo asof hy haar gedagtes kan lees. “Hou op een of 

ander manier aan my vas, reg so?” 

Meggie knik en klou aan sy trui vas. Asof dit sal help! 

“Ek dink ek het die regte plek gekry,” onderbreek Mo die stilte. Hy kyk vir 

oulaas na Capricorn, loer ’n laaste keer na Elinor, maak keel skoon – en 

begin lees. 

 

Alles verdwyn. Die rooi kerkmure, Capricorn se manne se gesigte en 

Capricorn op sy stoel. Daar is niks behalwe Mo se stem en die prente wat uit 

die letters geweef word soos ’n tapyt op ’n weefstoel nie. As Meggie 

Capricorn enigsins meer kon haat, dan sou sy op hierdie oomblik. Dit is 

immers sy skuld dat Mo in al die jare nie ’n enkele keer vir haar gelees het 

nie. Wat hy nie alles in haar kamer kon toor met sy stem, wat elke woord ’n 

ander smaak en elke sin ’n melodie gee nie! Selfs Kokkedoor het van sy mes 

en die tonge wat hy miskien moet afsny vergeet en luister met ’n afwesige 

uitdrukking op sy gesig. Stompsnoet staar so betower voor hom uit asof hy 

’n seerowerskip met gespande seile deur een van die kerkvensters sien 

vaar. Almal is tjoepstil. Al wat mens kan hoor is Mo se stem wat letters en 

woorde in die lewe roep. 

Net een lyk onaangeraak deur Towertong se toorkrag. Capricorn sit met ’n 

uitdrukkinglose gesig en staar met bleek oë na Mo, terwyl hy wag om die 

geklingel van muntstukke tussen die bekoorlike klanke van die woorde te 
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hoor en te sien hoe houtkiste uit klam hout, propvol goud en silwer voor 

hom verskyn. 

Mo laat hom nie lank wag nie. Terwyl hy lees wat Jim Hawkins, die seun wat 

skaars ouer as Meggie was toe hy ’n paar verskriklike avonture beleef het, in 

’n donker grot gesien het, gebeur dit: 

Nes Billy Bones s’n is dit ’n vreemde versameling munte, maar soveel groter 

en van soveel meer verskeidenheid dat ek die sorteerdery baie geniet. 

Engelse, Franse, Spaanse, Portugese, George’e, en louis’s (sic.), doeblone 

en dubbele ghienies en moidores en sequins, die afbeeldings van al die 

Europese konings van die afgelope honderd jaar, vreemde Oosterse munte 

met stempels wat soos stukies tou of spinnerak lyk, ronde munte en 

vierkantiges, en munte met gate in die middel asof jy hulle om jou nek moet 

dra – amper elke moontlike soort geld in die wêreld moet ’n plekkie in dié 

versameling hê; en wat die aantal betref, is hulle soos herfsblare sodat my 

rug seer is van buk en my vingers van sorteer. 

Die vroue is nog besig om die laaste paar krummels van die tafels af te vee 

toe daar skielik muntstukke oor die kaal hout begin rol. Die vroue deins 

terug, laat hulle vatdoeke val en snak na hulle asem terwyl die muntstukke 

tussen hulle voete val – goue, silwer, en koperkleurige muntstukke tjingel-

tjangel op die klipvloer en hoop klinkend onder die banke op. ’n Paar rol tot 

net voor die trappe. Capricorn se manne spring op en buk af na die blink 

munte, maar trek hulle hande vinnig weer terug. Nie een waag dit om aan 

die getoorde geld te vat nie. Wat anders is dit? Goud wat uit papier, 

drukkersink en die klank van ’n mens se stem gevorm is. 

Toe die goudreën ophou – die oomblik toe Mo die boek toeslaan – sien 

Meggie dat daar hier en daar ook sand tussen die glinsterende geldstukke 

gemeng is. ’n Paar blou-glinsterende kewers skarrel haastig weg, en uit ’n 

hoop muntstukkies kom die kop van ’n smaraggroen akkedis te voorskyn. 

Met stokstywe ogies kyk hy rond terwyl sy tong by sy skerp bekkie uitflits. 

Basta gooi hom met sy mes asof hy saam met die akkedis die vrees wat 

hulle almal beetgepak het kan deurboor, maar Meggie roep ’n 

waarskuwing en die akkedis skarrel so vinnig weg, dat die lem net die stene 
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tref. Basta spring om sy mes op te tel en wys die punt dreigend in Meggie se 

rigting. 

Maar Capricorn staan op, sy gesig is nog altyd uitdrukkingsloos asof niks wat 

die rede werd is gebeur het nie, en klap spottend sy hande met ’n ring aan 

elke vinger. 

“Nie te sleg vir ’n begin nie, Towertong!” sê hy. “Kyk, Darius! Só lyk goud! Nie 

soos die geroeste plundergoed vol duike wat jy vir my uit boeke gelees het 

nie. Maar nou het jy mos gehoor hoe mens dit doen. Ek hoop jy het iets 

daaruit wys geword, net vir ingeval ek weer van jou dienste gebruik moet 

maak.” 

Darius antwoord nie. Hy staar so verwonderd na Mo dat Meggie nie 

verbaas sou wees as hy voor haar pa se voete sou neerval nie. Toe Mo 

opstaan stap Darius onseker nader. 

Capricorn se manne staan nog altyd daar en staar na die goud asof hulle 

nie weet wat om nou daarmee te maak nie. “Wat staan julle soos ’n spul 

swape oopmond en gaap?” roep Capricorn. “Maak dit bymekaar.” 

“Dit was wonderlik!” loof Darius Mo terwyl Capricorn se manne traag begin 

om die munte in sakke en kiste bymekaar te skraap. Sy oë blink agter sy 

brillense soos die van ’n kind wat iets gekry het waarvoor hy al lankal wens. 

“Ek het die boek al baie gelees,” sê hy huiwerend. “Maar ek het dit nog 

nooit so duidelik soos vandag gesien nie. En ek het dit nie net gesien nie ... 

ek het dit geruik: Die sout en die teer en die moerasagtige reuk wat oor die 

vervloekte eiland hang ...” 

“Skateiland! Hemel, ek het amper my broek natgemaak so bang was ek!” 

Elinor duik agter Darius op en stoot hom ru uit die pad. Dit lyk asof 

Stompsnoet vir eers van haar vergeet het. “Hy gaan nou hier wees, het ek 

die hele tyd gedink, ou Silver gaan nou hier wees en ons met sy kruk te lyf 

gaan.” 

Mo knik net, maar Meggie kan die verligting op sy gesig sien. “Hier, neem u 

dit!” sê hy vir Darius en druk die boek in sy hand. “Ek hoop nie dat ek ooit 

weer hieruit hoef te lees nie. Mens moenie jou geluk uittart nie.” 

“Jy het elke keer sy naam effens verkeerd uitgespreek,” fluister Meggie. 
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Mo streel liefdevol oor die brug van haar neus. “So jy het agtergekom!” 

fluister hy terug. “Ja, ek het gedink dat dit dalk kan help. Dalk dink die 

wrede ou seerower dan nie dat ek hom roep nie en bly hy waar hy hoort. 

Hoekom kyk jy so vir my?” 

“Allamapstieks! Wat dink jy?” vra Elinor in Meggie se plek. “Hoekom kyk sy 

met soveel bewondering na haar pa? Omdat niemand nog ooit so gelees 

het nie – selfs al sou die muntstukke nie verskyn het nie. Ek het alles gesien, 

die see en die eiland, letterlik alles. Dit was asof ek daaraan kon raak, en ek 

dink jou dogter voel ook so.” 

Mo kan nie help om te glimlag nie. Hy skop ’n paar muntstukke wat voor 

hom op die grond lê eenkant toe. Een van Capricorn se manne tel dit op 

en stop dit skelmpies in sy sak. Terwyl hy dit doen kyk hy onrustig na Mo asof 

hy bang is dat hy hom met een woord in ’n padda of in een van die kewers 

wat nog tussen die muntstukke rondskarrel, kan verander. 

“Mo, hulle is bang vir jou!” fluister Meggie. Selfs op Basta se gesig kan sy die 

vrees sien, al probeer hy hard om dit weg te steek deur te maak asof hy 

verskriklik verveeld is. 

Die gebeure laat net vir Capricorn koud. Hy staan met sy arms oor sy bors 

gevou en kyk hoe sy manne die laaste paar muntstukke bymekaarmaak. 

“Hoe lank gaan dit nog vat?” roep hy uiteindelik. “Los die sente en gaan sit. 

En jy, Towertong, gaan haal die volgende boek!” 

“Die volgende boek?” Elinor se stem breek amper van verontwaardiging. 

“Vervlaks! Wat is dit veronderstel om te beteken? Die goud wat u manne 

bymekaarmaak is oorgenoeg vir ten minste twee leeftye. Ons gaan nou 

huistoe!” 

Sy wou omdraai maar Stompsnoet het skielik van haar onthou. Hy gryp haar 

rof aan haar arm. 

Mo kyk na Capricorn. 

Maar Basta sit met ’n grynslag sy hand op Meggie se skouer. “Waarvoor 

wag jy nog, Towertong!” sê hy. “Jy het mos gehoor. Daar lê nog ’n hele 

stapel boeke.” 

Mo kyk lank na Meggie voor hy buk en na die boek gryp wat hy al 

voorheen in sy hand gehad het: Verhale uit die Arabiese Nag-stories. 
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“Die eindelose boek,” murmereer hy terwyl hy dit oopslaan. “Het jy geweet 

die Arabiere sê dat niemand dit kan regkry om die boek klaar te lees nie, 

Meggie?” 

Meggie skud haar kop terwyl sy weer langs hom op die koue teëls hurk. 

Basta laat haar gaan, maar hy gaan staan reg agter haar. Meggie weet 

nie baie van die Verhale uit die Arabiese Nag-stories nie. Sy weet net dat 

die boek eintlik uit ’n reeks boeke bestaan. Die kopie wat Darius vir Mo 

gegee het, kan net ’n klein uittreksel wees. Is Ali Baba en die 40 Diewe en 

Aladdin met die Wonderlamp daarin? Watter gedeelte gaan Mo lees? 

Hierdie keer lyk dit vir Meggie asof sy gemengde gevoelens op Capricorn 

se manne se gesigte sien: Vrees vir dit wat Mo in die lewe kan bring, maar 

tegelykertyd ook ’n hunkering om weer deur sy stem meegevoer te raak, 

ver weg na ’n plek waar mens van alles, selfs van jouself, kan vergeet. 

 

Toe Mo begin lees ruik dit nie weer soos sout en rum nie. Dit word warm in 

Capricorn se kerk. Meggie se oë begin traan en toe sy daaroor vryf, klou 

sand aan haar kneukels. Capricorn se manne hou hulle asems op en luister 

na Mo se stem asof hy hulle in klip verander het. Capricorn is weereens die 

enigste een wat nie deur die toorkrag meegevoer word nie. Tog kan mens 

aan die manier waarop hy na Mo staar, sien dat hy ook betower is. Sy oë is 

stokstyf soos dié van ’n slang en hy staar stip na Mo. Die rooi pak laat 

Capricorn se pupille nog valer lyk. Sy liggaam lyk so gespanne soos ’n hond 

wat sy prooi se spoor gevind het. 

Maar hierdie keer stel Mo hom teleur. Die woorde bring nie rykdom nie, niks 

van die skatkiste, pêrels en swaarde versier met edelstene wat Mo se stem 

oproep  totdat Capricorn se manne glo dat hulle dit uit die lug kan gryp 

nie. Iets anders glip uit die bladsye. Iets wat asemhaal en van vlees en 

bloed gemaak is. 

’n Seun staan skielik tussen die smeulende konkas waarin Capricorn die 

boeke laat verbrand het. Meggie is al een wat hom raaksien. Die ander is 

almal te verdiep in die storie. Nie eers Mo sien hom raak nie, hy is te ver 

weg, êrens tussen sand en wind, terwyl sy oë hulle pad probeer vind deur 

die doolhoof van letters. 
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Die seun is so drie of vier jaar ouer as Meggie. Die tulband op sy kop is vuil 

en sy oë is donker van vrees. Hy vryf met sy hand oor sy oë asof hy met ’n 

veeg van hierdie verkeerde prentjie en verkeerde plek ontslae kan raak. Hy 

kyk rond in die leë kerk asof hy nog nooit ’n gebou soos dié gesien het nie. 

Hoe dan anders? In sy storie is daar beslis geen kerke met torings nie, en 

daar is beslis ook nie groen heuwels soos dié wat buite op hom wag nie. Die 

kleed wat hy dra hang tot op sy blas voete en lyk soos ’n helderblou stukkie 

lug in die skemerdonker kerk. 

Wat gaan gebeur as hulle hom gewaar, wonder Meggie. Hy is beslis nie wat 

Capricorn in gedagte gehad het nie.  

Capricorn sien hom skielik raak. “Stil daar!” roep hy so skerp dat Mo in die 

middel van ’n sin ophou lees en opkyk. 

Onverwags en effens onwillig keer Capricorn se manne na die werklikheid 

terug. Kokkedoor is eerste op sy voete. “Haai, waar kom hý vandaan?” 

grom hy. 

Die seun koes, kyk verskrik om hom en vat die hasepad met sy hakke wat 

teenmekaar slaan soos dié van ’n konyntjie. Maar hy kom nie ver nie. Drie 

van Capricorn se manne hardloop dadelik agter hom aan en haal hom 

voor die voete van Capricorn se standbeeld in. 

Mo sit die boek langs hom op die teëls neer en begrawe sy gesig in sy 

hande. 

“Haai, Fulvio het verdwyn!” roep een van Capricorn se manne. “Hy het soos 

mis voor die son verdwyn.” Almal kyk na Mo. Die vrees is weer sigbaar op 

hulle gesigte. Hierdie keer is dit egter nie met bewondering vermeng nie, 

maar met woede. 

“Raak ontslae van die seunskind, Towertong!” beveel Capricorn vies. “Ek 

het meer as genoeg van sy soort. En bring vir Fulvio terug.” 

Mo neem sy hande van sy gesig en staan op. 

“Vir die hoeveelste keer: Ek kan niemand terugbring nie!” roep hy. “En net 

omdat jy my nie wil glo nie, beteken dit nie dit is ’n leuen nie. Ek kan nie. Ek 

kan nie besluit wie of wat uitkom óf weggaan nie.” 
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Meggie vat sy hand. ’n Paar van Capricorn se manne kom nader, twee van 

hulle hou die seun vas. Hulle ruk hom aan sy arms asof hulle hom 

middeldeur wil skeur. Hy staar verskrik na hulle vreemde gesigte.  

“Terug na julle plekke!” beveel Capricorn die manne wat oproerig raak. ’n 

Paar het al gevaarlik naby aan Mo gekom. “Vir wat skop julle so ’n bohaai 

op! Het julle vergeet hoe dwaas Fulvio met sy laaste opdrag opgetree het? 

As gevolg van hom het ons amper die polisie op die hals gehaal. Dit het 

eintlik presies die regte een getref. En wie weet? Miskien skuil daar in dié 

seunskind ’n talentvolle brandstigter? Ek wil nogtans pêrels, goud en juwele 

sien. Die storie handel tog oor niks anders nie, so, uit daarmee!” 

Onder die manne ontstaan ’n onrustige murmurering. Nogtans keer die 

meeste na die verslete trappe terug waar hulle weer daarop gaan hurk. 

Net drie bly voor Mo staan en staar hom vyandig aan. Basta is een van 

hulle. 

“Nou maar goed dan! Fulvio is vervangbaar!” roep hy, sonder om sy oë van 

Mo te neem. “Maar wie gaan die vervlakste towenaar volgende in die mis 

laat verwyn? Ek wil nie in ’n driemalig vervloekte woestynstorie beland en 

skielik met ’n tulband op my kop rondloop nie!” 

Die manne wat by hom staan knik hulle koppe instemmend en gluur Mo so 

boos aan, dat Meggie skoon vergeet om asem te haal. 

“Basta, ek praat nie weer nie.” Capricorn se stem klink onheilspellend kalm. 

“Laat hom verder lees! En dié van julle wie se tande klapper van vrees 

beter na buite verkas om die vroue te help wasgoed was.” 

’n Paar mans kyk met verlange na die kerkdeur, maar niemand waag dit 

om te gaan nie. Op die ou einde draai ook die twee wat by Basta staan 

woordeloos om en gaan hurk langs die ander. 

“Jy sal nog vir Fulvio boet!” fluister Basta vir Mo voordat hy omdraai en weer 

agter Meggie gaan staan. Hoekom was hý nie die een wat verdwyn het 

nie? 

Die seun sê nie boe of ba nie. 

“Sluit hom op, ons sal later kyk waarvoor ons hom kan gebruik,” beveel 

Capricorn.  
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Die seun sit hom nie eers teë toe Stompsnoet hom wegsleep nie, soos in ’n 

dwaal struikel hy agterna asof hy wag om uiteindelik wakker te word. 

Wanneer gaan hy besef dat hierdie nagmerrie geen einde het nie? 

Toe die deur agter hulle toeval, keer Capricorn na sy stoel terug. “Lees 

verder, Towertong,” sê hy. “Die dag is nog lank.” 

Maar Mo kyk na die boeke by sy voete en skud sy kop. “Nee!” sê hy. “Jy het 

gesien wat gebeur het. Ek is moeg. Wees tevrede met dit wat ek vir jou uit 

Skateiland gehaal het. Die muntstukke is ’n fortuin werd. Ek wil huis toe gaan 

en nooit weer jou gesig sien nie.” Sy stem klink heser as gewoonlik asof hy al 

deur te veel woorde moes worstel. 

Capricorn kyk hom ’n oomblik takserend aan. Dan kyk hy na die sakke en 

die kiste wat sy manne gevul het asof hy in sy kop somme maak om te sien 

hoe lank dié se inhoud sy lewe sal versoet. 

“Jy is reg,” sê hy uiteindelik. “Ons gaan môre voort. Anders verskyn hier dalk 

volgende ’n stink kameel of nog so ’n halfverhongerde seunskind.” 

“Môre?” Mo neem ’n tree vorentoe. “Wat is dit veronderstel om te 

beteken? Wees tog tevrede! Een van jou manne het al verdwyn, wil jý die 

volgende een wees?” 

“Ek sal die kans waag” antwoord Capricorn onbeïndruk. Sy manne spring 

op toe hy van sy stoel opstaan en stadig by die altaartrappe afklim. Al is die 

meeste heelwat groter as Capricorn, lyk hulle soos ’n spul skoolseuns wat 

met hulle hande agter hulle rûe staan asof hulle bang is dat hy enige 

oomblik kan besluit om te kyk of hulle naels skoon is. Meggie onthou wat 

Basta gesê het: Hoe jonk hy was toe hy na Capricorn gekom het. En sy vra 

haarself of dit vrees of heldeverering is wat maak dat die mans hulle koppe 

buig.  

Capricorn het voor een van die propvol sakke gaan staan. “Glo my, ek het 

nog baie planne vir jou, Towertong,” sê hy terwyl hy in die sak vroetel en die 

muntstukke deur sy vingers laat gly. “Vandag was net ’n toets. Ek moes my 

tog eers met my eie oë en ore van jou gawe oortuig, nie waar nie? Ek kan 

al hierdie goud regtig goed gebruik, maar môre gaan jy vir my iets anders 

uit ’n boek lees.” 
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Hy slenter na die boks waarin die boeke gelê het en waarvan nou niks meer 

as ’n paar stukkies verbrande papier oorgebly het nie en steek sy hand 

daarin. “Verrassing!” kondig hy aan en hou met ’n glimlag ’n boek in die 

lug. Dit lyk heeltemal anders as die boek wat Meggie en Elinor vir hom 

gebring het. Dit het nog die bont stofomslag waarop ’n prent is wat Meggie 

nie van ver af kan uitmaak nie. “Ja, ek het nog een!” kondig Capricorn aan 

terwyl hy tevrede na hulle onbegryplike uitdrukkings kyk. “My eie 

persoonlike kopie kan ’n mens maar sê, en môre, Towertong, gaan jy hieruit 

vir my voorlees. Soos ek al gesê het, ek hou besonder baie van hierdie 

wêreld, maar daar is ’n vriend uit die ou dae wat ek mis. Ek het nie jou 

plaasvervanger toegelaat om sy kuns op hom te beproef nie, ek was te 

bekommerd dat hy hom sonder ’n kop of met net een been hierheen sou 

laat aankom, maar nou is jy mos hier – ’n meester van jou vak.” 

Mo staar steeds ongelowig na die boek in Capricorn se hand asof hy 

verwag dat dit enige oomblik gaan verdwyn. 

“Rus, Towertong,” sê Capricorn. “Spaar jou kosbare stem. Jy gaan genoeg 

tyd daarvoor hê, want ek moet weggaan en sal eers teen môremiddag se 

kant weer terug wees. Bring die drie terug na hulle blyplek!” beveel 

Capricorn sy manne. “Gee hulle genoeg om te eet en ’n paar komberse vir 

die nag. O ja, en Mortola moet vir hom tee neem, dit is mos veronderstel 

om wondere te verrig vir hees en uitgeputte stemme. Sweer jy nie altyd by 

tee met heuning nie, Darius?” Hy draai vraend na die ou voorleser om. 

Hy knik net en kyk met meegevoel na Mo. 

“Terug na hulle blyplek? Praat u dalk van die gat waarin u man met die 

mes ons laas nag gedruk het?” Elinor se gesig slaan rooi vlekke uit, Meggie 

kan nie raai of dit van skok of verontwaardiging is nie. “Dit is 

gevangehouding, waarmee u besig is! Nog erger, dis menseroof. Weet u 

hoeveel jaar tronkstraf mens daarvoor kan kry?” 

“Menseroof!” Basta laat die woord op sy tong smelt. “Ek hou daarvan. 

Regtig.” 

Capricorn glimlag vir hom. Dan kyk hy na Elinor asof hy haar vir die eerste 

keer raaksien. “Basta,” sê hy. “Is hierdie dame van enige nut vir ons?” 
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“Nie waarvan ek weet nie,” antwoord Basta en grinnik soos ’n seun wat nou 

net toestemming gekry het om sy speelgoed in stukke te breek. Elinor word 

bleek en wil terugdeins maar Kokkedoor tree in haar pad en hou haar vas. 

“Wat doen ons gewoonlik met onbruikbare dinge, Basta?” vra Capricorn 

sag. 

Basta grinnik nog altyd. 

“Hou op!” maan Mo. “Hou nou dadelik op om haar bang te praat of ek 

lees nie weer ’n enkele woord nie.” 

Verveeld draai Capricorn sy rug op hom. En Basta grinnik.  

Meggie sien hoe Elinor haar hand op haar bewende lippe druk en kom 

vinnig tot haar redding. “Sy is nie onbruikbaar nie. Sy weet meer van boeke 

as enigiemand anders!” sê sy terwyl sy Elinor se hand druk. 

Capricorn draai om. Die kyk in sy oë gee Meggie koue rillings. Sy wimpers is 

so fyn soos spinnerakke. 

“Elinor ken beslis meer stories oor skatte as jou rietskraal voorleser!” stotter sy. 

“Ek is seker daarvan”. 

Elinor hou Meggie se hand so styf was dat sy dit amper stukkend druk. Haar 

eie vingers is natgesweet. “Ja! Verseker, sonder twyfel!” sê sy met ’n skor 

stem. “Ek is seker ek kan aan nog ’n hele paar dink.” 

“O so, nè?” is al wat Capricorn sê en hy trek sy welgevormde mond op ’n 

plooi. “Ons sal wel sien.” Dan gee hy vir sy manne ’n teken en hulle stoot 

Elinor, Meggie en Mo voor hulle uit, verby die tafels, Capricorn se 

standbeeld en die rooi pilare, deur die swaar kerkdeur wat kreun as mens 

dit oopstoot. 

Die kerk gooi skaduwees oor die plein. Dit ruik na somer en in die 

onbewolkte blou lug skyn die son, asof niks gebeur het nie. 
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Glossarium 

Die hoofkarakters in Inkhart 
 
 

Meggie Folchart 
Die twaalfjarige Meggie Folchart is ’n 
regte boekwurm en woon saam met 
haar pa, Mo. Haar ma, Theresa, het 
verdwyn toe sy drie jaar oud was. 
 
Mortimer Folchart (Mo) 
Mo is ’n boekbinder van beroep. Mo 
beskik oor ’n besondere gawe: 
wanneer hy hardop lees, gee hy lewe 
aan die karakters van die boek waaruit 
hy lees, hy lees hulle letterlik uit hulle 
storie. Capricorn en Vonkvinger verwys 
na Mo as Towertong as gevolg van die 
talent. 
 
Theresa Folchart (Resa) 
Nege jaar gelede, toe Mo vir Theresa 
uit die boek Inkhart voorgelees het, het 
drie van die boek se karakters hulle 
fiktiewe wêreld vir die werklikheid verruil 
en Theresa het in die storie verdwyn.  
 
Elinor Loredan 
Elinor is Theresa se tannie. Sy verkies 
boeke bo die geselskap van mense en 
woon in die suide van Italië. 
 
Darius 
Darius is ’n ou voorleser wat oor 
dieselfde gawe as Mo beskik, hoewel 
nie heeltemal so talentvol nie. 
Capricorn maak gebruik van sy dienste. 
 
Farid 
Mo het Farid in die lewe geroep toe hy 
uit Die Verhale uit die Arabiese Nag-
stories voorgelees het. Net soos 
Vonkvinger, verlang Farid ook terug na 
sy eie wêreld. 
 

Vonkvinger  
Vonkvinger is een van die karakters 
wat Mo per ongeluk in die lewe 
geroep het toe hy uit Inkhart 
voorgelees het. Hy maak sy bestaan 
deur met vuur te goël en verlang 
terug na sy eie wêreld. Elinor vertrou 
hom glad nie en verwys altyd na hom 
as die Vuurhoutjievreter. 
 
Gwin, Vonkvinger se troeteldier 
Gwin is ’n marter met horings. ’n 
Marter is ’n weselagtige roofdiertjie 
wat dieselfde voorkoms as ’n 
muishond het. Marters kom regoor 
Wes-Europa en in Asië en Amerika 
voor. 
 
Capricorn  
Capricorn is een van die karakters 
wat Mo per ongeluk in die lewe 
geroep het toe hy uit Inkhart 
voorgelees het. Hy is die skurk in die 
verhaal. 
 
Basta 
Basta is ook een van die karakters wat 
Mo per ongeluk in die lewe geroep 
het toe hy uit Inkhart voorgelees het. 
Hy is Capricorn se getroue 
handlanger. Basta is bygelowig en 
baie lief vir sy mes. 
 
Kokkedoor 
Kokkedoor is ’n voorbarige skurk en 
een van Capricorn se manne. 
 
Stompsnoet 
Stompsnoet is ’n groot, bygelowige 
slungel en een van Capricorn se 
manne. 
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Verwysings na vreemde karakters in Inkhart 

 
Beowulf en Grendel  
Beowulf en Grendel is twee karakters 
uit ’n epiese gedig wat in Oud-Engels 
(Angel-Saksies) geskryf is. Die gedig 
vertel hoe ’n Skandinawiese prins, 
Beowulf, daarin geslaag het om die 
wrede monster, Grendel, dood te 
maak sodat sy mense in vrede kon 
lewe. 
 

Kobolde 
Kobolde is ’n  spesifieke soort kabouter. 
Hulle is harige gedroggies met katoë; 
eintlik lyk hulle baie soos katte, die 
enigste verskil is dat hulle regop loop en 
soms vier arms het. Hulle is baie vraatsig 
en hou veral van sampioene. 
 

Fenoderee 
Fenoderee is ’n lewensgroot kabouter 
van die eiland Man, wat uit die 
feëwêreld verban is omdat hy op ’n 
meisie verlief geraak het. 
 

Felotti 
Die felotti is klein Italiaanse feetjies wat 
gekenmerk word deur hulle 
skoenlappervlerkies.  
 

Wilbur die vark 
Wilbur die vark is een van die 
karakters in E.B. White se boek 
Charlotte’s Web (1952). 
 

Wart  
Wart verwys na T.H. White se storie The 
Sword in the Stone (1939) wat oor 
koning Artur handel. Hy was eers ’n 
skildknaap en almal het hom Wart 
genoem. 
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Hoofstuk 5: Annotasie 
5. Annotasie 

5.1. Vertaling as interkulturele kommunikasie 
Vertalings dien nie net om ons lewens te verryk en meer oor ander kulture te 

leer nie, maar stel ons ook in staat om beide linguistiese en kulturele grense 

te oorskry; dit is interkulturele kommunikasie aangesien dit betekenis van 

een kultuur na ’n ander oordra. Kultuur, “the way of life and its 

manifestations that are peculiar to a community that uses a particular 

language as its means of expression” (Newmark, 2003: 94) word in elke tipe 

kommunikasie gemanifesteer. Kultuur is ’n onvermydelike, 

alomteenwoordige aspek wat deurgaans tydens die vertaalproses in ag 

geneem moet word.  

 

Die hoofvoorneme van enige vertaler (en vertaling) is om te kommunikeer, 

om die inligting wat deur die bronteks verskaf word vir die teikenlesers in die 

teikenteks weer te gee en betekenis van een kultuur na ’n ander oor te dra: 

“The initiator starts the process of intercultural communication because he 

wants a particular communicative instrument: the target text” (Nord, 1991: 

8). Die vertaler het besluit om ’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz te 

inisieer aangesien die teikenteks ’n belangrike funksie in die teikenkultuur 

kan vervul: Dit kan jong lesers aanmoedig om meer te lees en hulle wys dat 

die lees van boeke ’n genotvolle ervaring kan wees. Die teikenteks het dus 

’n spesifieke boodskap wat aan die teikenlesers gekommunikeer word. 

 

Vertaling vanuit een taal in ’n ander is outomaties ’n proses van 

interkulturele kommunikasie aangesien beide die bron- en die teikenteks 

kultuurgebonde linguistiese tekens is: 

 
Being culture-bound linguistic signs, both the source text and the target text are 

determined by the communicative situation in which they serve to convey a 

message (Nord, 1991: 7).  
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In hoofstuk 3 het dit duidelik geword dat suksesvolle interkulturele 

kommunikasie (’n suksesvolle vertaling) nie bloot op grond van linguistiese 

kriteria beoordeel kan word nie. Vertalers moet die konteks waarin die 

vertaling plaasvind, die kulturele konteks van beide die bron- en die 

teikenteks, sowel as die posisie wat die bronteks in die literêre sisteem 

beklee het en die posisie wat die teikenteks sal beklee sodra dit vertaal is, 

tydens die vertaalproses in gedagte hou om sodoende ’n suksesvolle 

vertaling te skep.  Die kulturele konteks wat bygedra het tot die ontstaan 

van die bronteks, sowel as die kulturele konteks waarin die teikenteks 

verskyn, moet dus tydens die vertaalproses in ag geneem word (Hatim, 

2001: 61). 

 

’n Woord-vir-woord of linguistiese vertaling van Tintenherz is buite die 

kwessie aangesien die nuanse van die bronteks verlore sal gaan en die 

kulturele verskille tussen die bron- en die teikenkultuur sodoende geïgnoreer 

sal word. Die vertaler moet eerder op die kulturele en kommunikatiewe 

aspekte van die teks as die blote vervanging van linguistiese eenhede 

fokus, maar terselfdertyd moet die teikenteks ook aan die teikenkultuur se 

norme en konvensies voldoen. Om suksesvol te wees, veronderstel egter 

ook dat die vertaling sy funksies moet vervul: Dit moet daarin slaag om jong 

Afrikaanse lesers te vermaak en te verryk. Die vertaling sal onsuksesvol wees 

indien dit net daarna streef om linguistiese kriteria tevrede te stel en die 

funksies wat die vertaling veronderstel is om te vervul, ignoreer.  

 

Hoewel dit noodsaaklik is dat die vertaler oor goeie taalvaardighede 

beskik, vereis ’n suksesvolle vertaling van Tintenherz ook ander vaardighede 

van die vertaler; die vertaler moet ’n emfatiese, hermeneutiese poging 

aanwend om die bronteks van binne te verstaan om sodoende ’n 

teikenteks te produseer wat a) reg laat geskied aan die bronteks en b) as ’n 

outentieke teks in die teikenkultuur kan bestaan. 

 

Aangesien beide die bron- en die teikenteks kultuurgebonde is, moet die 

vertaler oor ’n deeglike kennis van beide die bron- en die teikenkultuur 
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beskik om sodoende te kan bepaal watter elemente direk van die bron- na 

die teikenteks oorgedra kan word, en watter elemente moontlike 

domestikering en manipulasie vereis: 

 
[The translator] is (ideally) bi-cultural, which means he has a perfect command 

of both the source and the target culture (including language), and he 

possesses a transfer competence, which compromises the skills of the text 

reception, text production, and research, as well as the ability to “synchronize” 

ST reception and TT production (Nord, 1991: 11).  

 

Die vertaler moet aan die bronteks se funksie (om jong lesers te 

vermaak en te verryk) getrou bly en daarop let dat geen subjektiewe 

besluite die bronteks se oorspronklike funksie sal beïnvloed nie: 

 
The translator is not the sender of the source text message but a text producer 

in the target culture who adopts somebody else’s intention in order to produce 

a communicative instrument for the target culture, or a target-culture 

document of a source culture communication (Nord, 1991: 11). 

 

Die vertaalproses is kompleks van aard en aangesien die vertaler van 

Tintenherz meer as net die linguistiese eenhede van die bronteks in ag moes 

neem, het daar verskeie probleme tydens die vertaalproses ontstaan. Die 

vertaler het besluit om van Christiane Nord se vier kategorieë van 

vertaalprobleme (Nord, 1997: 58) gebruik te maak om dié probleme 

sistematies te klassifiseer, te bespreek, en met behulp van verskeie 

vertaalteoretiese benaderings (sien hoofstuk 3), op te los.  

 

Hierdie hoofstuk stel die vertaler in staat om die besluite wat tydens die 

vertaling van Tintenherz gemaak is, in detail te noteer en sodoende meer lig 

op die komplekse aard van die vertaalproses te werp. Nord se vier 

kategorieë van probleme wat tydens die vertaalproses kan ontstaan, sluit in 

pragmatiese probleme (5.2.), interkulturele probleme (5.3.), linguistiese 

probleme (5.4.) en teksspesifieke probleme (5.5.). Die leser moet egter in ag 

neem dat die kategorieë geneig is om te oorvleuel. 
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5.2. Pragmatiese probleme tydens die vertaalproses 
Volgens Nord is beide die bronteks en die teikenteks aan ’n spesifieke 

kommunikatiewe situasie verbonde (Nord, 1997: 59). Die vertaler word deur 

twee kommunikatiewe situasies (communicative situations) gekonfronteer 

en die kontras tussen dié twee situasies kan veroorsaak dat pragmatiese 

probleme tydens die vertaalproses ontstaan.  

 

Buitetekstuele faktore (extratextual factors) kan gebruik word om 

pragmatiese vertaalprobleme te identifiseer (Nord, 1991: 154). Buite-

tekstuele faktore wat die vertaler in ag moet neem, sluit onder andere 

omstandigheidsfaktore (soos die voorneme en teksfunksie), die plek, tyd en 

beweegrede vir kommunikasie, biografiese inligting oor die outeur en die 

teikenlesers se verwagtinge in (Nord, 1991: 40 – 42). 

 

5.2.1. Die bronouteur as eksterne faktor 

Die vertaler moet nie net ’n deeglike kennis van die bronkultuur en die 

bronteks besit nie, maar ook bewus wees van die outeur se biografie. In 

Funke se geval is daar verskeie eksterne faktore wat ’n invloed op haar 

werk het. Funke se gunstelingboeke as kind was byvoorbeeld C. S. Lewis se 

Narnia-reeks, J. R. R. Tolkien se The Hobbit (1937), Robert Louis Stevenson se 

Treasure Island (1883) en T. H. White se The Sword in the Stone (1973) – almal 

boeke waarin ‘doodgewone’4 karakters ongelooflike avonture beleef het 

(Funke, 2004: 531).  

 

Die meeste van die boeke wat Funke in Tintenherz aanhaal, is ook 

avontuur- en fantasieverhale. ’n Deeglike kennis van die boeke wat Funke 

geïnspireer het, stel die vertaler nie net in staat om die outeur beter te 

verstaan nie, maar vergemaklik ook die vertaalproses aangesien daar 

gereeld in die bronteks na hierdie boeke verwys word: 

 

                                            
4 Bilbo (die hoofkarakter in The Hobbit) is miskien nie wat ’n mens ’n doodgewone karakter 
sal noem nie, maar hy het ook ’n doodnormale lewe gelei voordat hy besluit het om die 
berge te verken.  
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Voorbeeld 1: 

“Wenn du die Augen fest schließt, kannst du dir vorstellen, dass du Wilbur, das Schwein bist, 

das gemütlich in seinem Stall liegt...” 

“... oder Wart, der mit den Wildgänsen im Gras schläft.”                              (Funke, 2003b: 164) 

 

As jy jou oë styf toeknyp, kan jy jou verbeel dat jy Wilbur die vark is, wat gemaklik in sy hok 

lê ...” 

“... of Wart, wat saam met die wildeganse in die gras slaap.”             (Praktiese vertaling: 52) 

 

In voorbeeld 1 word daar na Wilbur die vark verwys, wat een van die 

karakters in E. B. White se boek Charlotte’s Web (1952) is, en Wart verwys na 

T. H. White se The Sword in The Stone (1973) wat oor koning Artur handel. 

Koning Artur was eers ’n skildknaap en almal het hom Wart genoem. Indien 

die vertaler nie die bronouteur se verwysingsraamwerk deel nie, kan dit die 

vertaalproses ongelooflik ingewikkeld maak aangesien daar nêrens in die 

bronteks gestipuleer word uit watter boeke die karakters waarna verwys 

word, kom nie. 

 

Funke verwys gereeld na haarself as ’n “spy for children” (Funke, 2004: s.l.). 

Dit blyk uit haar skerpsinnige taalgebruik (veral in die pittige dialoë) dat sy 

nie net weet waarvan kinders hou nie, maar ook weet wat hulle amuseer. 

Dit is veral die streng tante Elinor se taalgebruik en gedrag wat jong lesers 

sal laat skaterlag: 

 
Voorbeeld 2: 

Elinor schrie auf und übergoss Basta mit einer Flut von Schimpfwörtern, die Meggie noch nie 

gehört hatte, sie selbst konnte sich nicht rühren.                                          (Funke, 2003b: 182) 

 

Elinor gil en bestook Basta met ’n stortvloed skelwoorde wat Meggie nog nooit vantevore 

gehoor het nie, sy self is lam van die skrik.                                               (Praktiese vertaling: 65) 

 

Voorbeeld 3: 

“Der Schatzinsel! Himmel, ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Angst!” Elinor tauchte 

hinter Darius auf und schob ihn unsanft zur Seite. Flachnase hatte sie offenbar fürs Erste 

vergessen. “Gleich ist er da, habe ich immer nur gedacht, gleich ist der alte Silver da und 

schlägt uns seine Krücke um die Ohren.”                                                      (Funke, 2003b: 196) 
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“Skateiland! Hemel, ek het amper my broek natgemaak so bang was ek!” Elinor duik agter 

Darius op en stoot hom ru uit die pad. Dit lyk asof Stompsnoet vir eers van haar vergeet het. 

“Hy gaan nou hier wees, het ek die hele tyd gedink, ou Silver gaan nou hier wees en ons 

met sy kruk te lyf gaan.”                                             (Praktiese vertaling: 75) 

 

Een van die redes waarom haar stories so suksesvol is, is omdat Funke oor 

die uitsonderlike vermoë beskik om nie net haar teikenlesers in ag te neem 

nie, maar ook tevrede te stel. Haar strafste kritici is haar eie kinders, veral 

haar dogter Anna. Sy skryf byvoorbeeld in die dankbetuiging van Inkspell: 

 
[...] for Anna, wonderful, wonderful Anna, who had this story told to her on 

many walks, encouraged and advised me, and let me know what was good 

and what could still be improved. (I very much hope that the story of Meggie 

and Farid has its fair share of the book now?) (Funke, 2005b: dankbetuigings) 

 

Die vertaler moet, net soos Funke, die teikenlesers in ag neem en tevrede 

stel. Laasgenoemde is slegs moontlik indien die vertaler weet waarvan die 

teikenlesers hou en wat hulle sal amuseer. 

 

Die feit dat Cornelia Funke haar as ’n maatskaplike werker bekwaam het 

én ’n suksesvolle bestaan as kinderboek-illustreerder gemaak het, kan ook 

nie deur die vertaler ignoreer word nie aangesien dit deel vorm van haar 

verwysingsraamwerk en onvermydelik in haar werk weerspieël word. Dit blyk 

veral uit die temas wat in Tintenherz gevind kan word en haar unieke 

skryfstyl. 

 

Tintenherz is ’n avontuurverhaal en die primêre doel is om jong lesers te 

vermaak en te verryk. Die teks het egter ook ’n sekondêre doel. Soos die 

meeste kinder- en jeugboeke bevat die teks sedelesse wat ’n 

opvoedkundige funksie het. Die inkorporasie van sedelesse in kinder- en 

jeugverhale is uiters ingewikkeld aangesien jong lesers gewoonlik stories 

vermy waarin daar te veel vir hulle gepreek word. Die sedelesse in 

Tintenherz is egter suksesvol aangesien Funke daarin slaag om jong lesers 

 90



meer oor die lewe, onderlinge verhoudings en menslike interaksie te leer 

sonder dat hulle noodwendig daarvan bewus is.  

 

Een van die ooglopende opvoedkundige funksies in Tintenherz, is om jong 

lesers aan te moedig om meer te lees. Deur gereeld na karakters uit ander 

bekende kinder- en jeugboeke te verwys, moedig Funke haar lesers aan 

om ’n leeskultuur te kweek en sodoende hulle eie verwysingsraamwerke uit 

te brei. Dié avontuurverhaal stel jong lesers egter ook in staat om te leer wat 

ware vriendskap beteken, hoe ’n mens teleurstelling kan verwerk, hoe om 

konflik te hanteer en jou vrese te oorwin.  

 

Buiten die bogenoemde temas wat jong lesers in staat stel om menslike 

verhoudings beter te verstaan, bevat Tintenherz ook temas wat die realiteit 

van ons samelewing weerspieël. Mo is byvoorbeeld ’n enkelouer en Meggie 

moes van kleins af leer om sonder ’n ma klaar te kom. Meggie vergelyk 

haarself met Tom Sawyer, Huck Finn en Peter Pan – almal karakters wat, 

soos sy, sonder ’n ma grootgeword het (Funke, 2003b: 308). Jong lesers 

(meisies én seuns) wat uit ’n enkelouergesin kom, kan hulle dus met die 

karakter vereenselwig.  

 

Die spesiale verhouding tussen Meggie en haar pa kan jong meisies selfs 

aanmoedig om hulle eie verhoudings met hulle pa’s te verbeter. So skryf 

een pa byvoorbeeld: 

 
Als ich meinen Kindern aus dem Buch vorlas, lautete ihre einhellige Meinung, 

ich habe noch aus keiner anderen Geschichte so packend und plastisch 

gelesen. “Pass auf, dass du nicht gleich jemanden aus dem Tintenherz 

herausliest!” riefen sie entzückt und entsetzt zugleich. [...] Als Vorlesestoff – 

speziell für Väter von acht bis zwölfjährigen Töchtern – ist das Buch jedoch eine 

Offenbarung (Brossmann, Lit:krit-Tintenherz, 2006). 

 

Funke skram ook nie weg van temas soos die dood, wat onstellend kan 

wees nie. Baie uitgewers en ouers is huiwerig om jong lesers aan hierdie 

temas bloot te stel. In Jean de Brunhoff se bekende prenteboek Histoire de 
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Babar (1939) wat op lesers van drie jaar en ouer gemik is, word lesers reeds 

op die vyfde bladsy aan die dood blootgestel: die olifantjie se ma word 

deur ’n jagter geskiet. Baie kritici argumenteer dat kinders nie op so ’n jong 

ouderdom aan die dood blootgestel behoort te word nie en dat kinders die 

illustrasie van die olifantjie wat by die dooie mamma-olifant staan en huil as 

uiters ontstellend sal ervaar (Kohl, 1995: 22). Kinders word egter nie deur die 

dood van Babar se ma ontstel nie aangesien die gebeure so vinnig op 

mekaar volg en die res van die storie so amusant is. Skrywers van kinder- en 

jeugboeke kan hulle lesers aan die dood blootstel, maar moet net daarop 

let dat sulke tonele nie te gedetailleerd is nie en dat daar nie te veel op die 

dood gekonsentreer word nie. 

 

In Tintenherz vermoor der Schatten, ’n vormlose monster wat uit die as van 

al sy slagoffers bestaan, sy meester Capricorn (voorbeeld 4). Hierdie toneel 

slaag hoofsaaklik weens twee redes. In die eerste plek is Capricorn se dood 

en die wyse waarop der Schatten hom vermoor nie te gedetailleerd nie: 

der Schatten strek sy hande uit na Capricorn en skielik slaan Capricorn 

dood neer. Die jong lesers word gevolglik nie met die grusame 

besonderhede van die wyse waarop Capricorn sterf gekonfronteer nie. 

Tweedens eindig die storie nie met Capricorn se dood nie. Daar is drie 

verdere hoofstukke wat op die gelukkige einde konsentreer en die jong 

lesers kans gee om Capricorn se dood te verwerk en uiteindelik te vergeet.  

 
Voorbeeld 4: 

“Und so trat der Schatten auf seinen Hernn zu und streckte die aschfahlen Hände nach ihm 

aus...” 

Wie lautlos sie sich bewegte, die riesige schreckliche Gestalt! 

Meggie starrte Fenoglios nächsten Satz an: Und Capricorn fiel auf sein Gesicht, und sein 

schwarzes Herz stand still... 

Sie konnte es nicht sagen, sie konnte nicht.  

Es war alles umsonst gewesen. 

Dann stand plötzlich jemand hinter ihr, sie hatte gar nicht bemerkt, dass er auf das Podest 

gestiegen war. Der Junge war bei ihm, er hatte eine Flinte dabei und zielte damit drohend 

auf die Bänke – doch niemand rührte auch nur einen Finger, um Capricorn zu retten. Und 

Mo nahm Meggie das Buch aus der Hand, flog mit den Augen die Zeilen entlang, die 
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Fenoglio hinzugefügt hatte, und las mit fester Stimme zu Ende, was der alte Mann 

geschrieben hatte: “Und Capricorn fiel auf sein Gesicht, und sein schwarzes Herz stand still, 

und alle, die mit ihm gebrandschatzt und gemordet hatten, verschwanden – wie Asche, die 

der Wind verweht.”                                                                      (Funke, 2003b: 541-542) 
 

‘So the Shadow went to his master, and reached out to him with ashen hands...’ 

How soundlessly it moved, that terrible, gigantic figure! 

Meggie stared at Fenoglio’s next sentence. And Capricorn fell down on his face, and his 

black heart stopped beating – She couldn’t say it. She couldn’t. It had all been in vain. 

Then, suddenly, someone else was standing behind her. She hadn’t even noticed him 

climbing up to the rostrum. The boy was there too, holding a shotgun aimed at the 

benches – but no one sitting stirred. No one so much as lifted a finger to save Capricorn. 

And Mo took the book from Meggie’s hands, ran his eyes over the line Fenoglio had 

added, and in a firm voice read to the end of what the old man had written. 

‘And Capricorn fell down on his face, and his black heart stopped beating, and all those 

who had gone burning and murdering with him disappeared – blown away like ashes in 

the wind.’                                                                                                            (Funke, 2003c: 519) 

 

Die vertaler glo dat dit nie nodig is om die temas in Tintenherz aan te pas, te 

manipuleer of uit te laat nie. Daar is inderdaad net een toneel in die 

bronteks wat die vertaler aanvanklik wou manipuleer. In hoofstuk 17 van die 

bronteks (Der verratene Verräter) neem Capricorn se manne Mo, Meggie 

en Elinor na ’n ou kerk. Capricorn se manne het die kerk vir hom ingerig, 

kompleet met ’n standbeeld van hom en ’n reuse rooi stoel wat in die plek 

van die altaar staan (voorbeeld 5). 

 
Voorbeeld 5: 

Als sie den Platz vor der Kirche erreichten, dachte Meggie, die beiden Männer würden sie 

wieder zu Capricorns Haus bringen, aber sie ließen es links liegen und führten sie direkt auf 

das große Kirchenportal zu. [...]  

Auf das Kirchenportal waren Augen gemalt, schmale rote Augen, und zu beiden Seiten des 

Eingangs standen hässliche mannshohe Steinteufel, die ihre Zähne wie bissige Hunde 

bleckten. 

“Willkommen im Haus des Teufels!”, sagte der Ziegenbart mit einer spöttischen 

Verbeugung, bevor er das schwere Portal öffnete.                             (Funke, 2003b: 171 – 172) 
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Toe hulle by die plein voor die kerk aankom, dink Meggie dat die twee mans hulle weer na 

Capricorn se huis gaan bring, maar hulle loop daar verby aan hulle linkerkant, reguit na die 

groot kerkdeur. [...]   

Op die kerkdeur is rooi skrefiesoë geverf en aan beide kante van die ingang staan aaklige 

lewensgroot klipduiwels wat hulle tande soos geniepsige honde wys. 

“Welkom in die duiwel se huis!” sê die bokbaard met ’n spottende buiging voor hy die 

swaar deur oopstoot.                 (Praktiese vertaling: 57-58) 

 

Die feit dat Capricorn hom in ’n kerk tuisgemaak het, kan ’n negatiewe 

uitwerking op Afrikaanse teikenlesers hê aangesien die meeste Afrikaanse 

kinders Calvinisties grootgemaak is. Duitse kinders word oor die algemeen 

meer liberaal grootgemaak. Godsdiens is ’n persoonlike keuse en vorm nie 

noodwendig deel van ’n Duitse kind se opvoeding nie. Gelowige 

Afrikaanse teikenlesers kan hierdie toneel as godslasterlik ervaar aangesien 

Capricorn dink dat hy ’n god of ’n duiwel is (voorbeeld 6). 
 

Voorbeeld 6:  
“Capricorn nennt er sich, seit er fünfzehn ist, nach dem Sternzeichen, unter dem er geboren 

wurde. Capricorn, der Unnahbare, der Unergründliche, der Unersättliche, der gern Gott 

spielt oder den Teufel, je nachdem. ”                                                             (Funke, 2003b: 363) 

 

“He has called himself Capricorn since he was fifteen, after the star sign under which he 

was born. Capricorn the unapproachable, unfathomable, insatiable, who likes to play God 

or the Devil as the fancy takes him.”                           (Funke, 2003c: 346) 

 

Terselfdertyd laat Capricorn se teenwoordigheid in die kerk hom wreder en 

duiwelagtiger lyk as wat hy in werklikheid is. In werklikheid is hy net ’n bleek 

maer mens. Die vertaler het lank oorweeg of dit nie dalk beter sou wees om 

in dié geval van manipulasie gebruik te maak en die kerk met iets anders, 

soos ’n ou herehuis of selfs ’n skuur, te vervang nie. Die toneel kan in ’n 

ander plek afspeel, die reusestoel (wat soos ’n troon lyk) en die standbeeld 

hoef nie weggelaat te word nie aangesien dit wys presies hoe egosentries 

Capricorn is.  

 

Uiteindelik het die vertaler egter daarteen besluit aangesien dit hoofsaaklik 

die teikenlesers se ouers is wat daardeur ontstel kan word en die teikenteks 
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nie op die jong lesers se ouers gemik is nie. Indien die Afrikaanse teikenlesers 

ontstel word deur die feit dat Capricorn hom in ’n kerk tuisgemaak het, kan 

dit net hulle negatiewe gesindheid teenoor die skurk in die verhaal versterk. 

Ouers en uitgewers moet daarteen waak om té veel sensuur op kinder- en 

jeugboeke toe te pas en die jong lesers se eie oordeelvermoëns moet nie 

onderskat word nie, maar eerder aangemoedig word.  

 

Soos reeds genoem, glo die vertaler dat Funke se agtergrond as 

kinderboek-illustreerder onvermydelik ’n invloed op haar skryfstyl het. Dit 

blyk veral uit haar beskrywings in Tintenherz. Funke skilder prente met haar 

woorde en die jong lesers word sodoende ook visueel gestimuleer. In die 

bronteks tel Funke se skilderagtige, gedetailleerde beskrywings in haar guns, 

aangesien Duitse kinders grootword met boeke wat beskrywend én 

omvangryk is, byvoorbeeld Michel Ende se Die Unendliche Geschichte 

(1979). 

 

Die Engelse vertaling is besonder getrou aan Funke se gebruik van 

herhaling en gedetailleerde beskrywings. Diegene wat egter net die 

Engelse vertaling lees, sal vind dat die boek met tye langdradig en selfs 

oudmodies voorkom – dit is egter glad nie die geval met die bronteks nie.  

 

Tydens die vertaalproses het dit duidelik geword dat, indien die vertaler die 

outeur se skryfstyl in Afrikaans reproduseer dit ook, soos die Engelse 

vertaling, soms langdradig kan voorkom. Die vertaler het besluit om gebruik 

te maak van manipulasie om sekere van die werklik onnodige herhalings 

weg te laat om sodoende die teikenteks leservriendeliker te maak 

(voorbeeld 7). 

 
Voorbeelde 7: 

a) “[...] Und er duckte sich ehrfurchtsvoll vor mir, dem allwissenden Zauberer, der alles 

über ihn wusste und ihn aus seiner Welt gepflückt hatte wie einen Apfel aus einem 

Baum.”                        (Funke, 2003b: 157)       

                                                            

 95



“[...] En hy het eerbiedig voor my gebuig, die alwetende towenaar wat alles van hom 

weet en hom uit sy wêreld gepluk het soos mens ’n appel van ’n boom pluk.” 

     (Praktiese vertaling: 47) 

 

b) Die Wände, die Säulen, selbst die Decke, alles war rot, zinnoberrot wie rohes Fleisch 

oder getrocknetes Blut, und für einen Moment hatte Meggie das Gefühl, ins Innere 

eines Untiers zu treten.                    (Funke, 2003b: 173) 

 

Die mure, pilare en selfs die dak, alles is rooi, bloedrooi soos rou vleis of droë bloed, en 

vir ’n oomblik voel dit vir Meggie asof sy ’n ondier se maag binnetree. 

   (Praktiese vertaling: 58) 

 

Die vertaler wou egter ook kompenseer vir die besluit om Funke se skryfstyl 

met tye effens te manipuleer. In die meeste gevalle het die vertaler steeds 

gepoog om getrou te bly aan Funke se poëtiese beskrywings aangesien die 

vertaler nie die skrywer van ’n oorspronklike teks is nie, maar ’n ‘bode’ wat 

’n boodskap van een kultuur na ’n ander oordra en dit nie haar werk is om 

’n teks te verbeter nie, maar net so leservriendelik moontlik te maak.  

 

Funke se gedetailleerde beskrywing van die wêreld waar Capricorn en 

Staubfinger vandaan kom, is byvoorbeeld baie belangrik aangesien dit nie 

net vir die lesers ’n kykie gee in hoe die fantasiewêreld regtig lyk nie, maar 

wys presies hoé baie Capricorn hierdie wêreld haat. ’n Fantasiewêreld kan 

net slaag indien dit met fyn subtiliteit opgebou word en die lesers, afgesien 

van die ‘feite’ wat oor die fantasiewêreld bekend word, ook die bestaan 

van hierdie wêreld kan voel (Snyman, 1983: 143). Funke se beskrywing van 

die fantasiewêreld is uiters belangrik aangesien dit die lesers voorberei op 

die tweede boek in die trilogie (Tintenblut) wat afspeel in die 

fantasiewêreld.  

 

Hoewel die vertaler ook in hierdie gedeelte die sinne verkort het, het sy dus 

getrou gebly aan Funke se beskrywing, aangesien dit die teikenlesers in 

staat stel om die bestaan van hierdie wêreld te ‘voel’ (voorbeeld 8).  
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Voorbeeld 8: 

“All diese überflüssigen Wesen, diese Flatterfeen mit ihren zirpenden Stimmen, überall 

kribbelte und krabbelte es, stank nach Fell und Mist, auf dem Marktplatz stolperte man 

über die krummbeinigen Kobolde und auf der Jagd vertrieben einem die Riesen mit ihten 

plumpen Füßen das Wild. Flüsterende Bäume, wispernde Teiche... gab es eigentlich 

irgendetwas, das nich reden konnte? Und dann die endlosen schlammigen Wege bis zur 

nächsten Stadt, wenn man das eine Stadt nennen konnte... das wohlgeborene, fein 

gekleidete Fürstenpack auf seinen Burgen, die stinkenden Bauern, so arm, dass nichts bei 

ihnen zu holen war, die Rumtreiber und Bettler, denen das Ungeziefer aus den Haaren fiel – 

was war ich sie alle leid.”                                                               (Funke, 2003b: 178) 

 

“Al die oorbodige wesens, die fladderende feetjies met hulle tjirpende stemmetjies, dit 

wriemel en wemel orals van gedaantes wat na pels en mis stink. Op die markplein struikel 

mens oor krombeen kobolde en as mens wil jag, jaag een van die reuse die wild met sy 

lomp pote weg. Bome wat praat en poele wat fluister... is daar eintlik iets wat nié kan praat 

nie? En dan nog die eindelose modderpaaie na die naaste stad, as mens dit ooit ’n stad 

kan noem – daardie spul hooggebore, fyn geklede prinse in hulle paleise, daardie stink 

boere wat so arm is dat mens niks uit hulle kan kry nie, en die deugniete en die bedelaars 

wie se kopvelle van goggas krioel – ek was so gatvol vir hulle almal.” 

(Praktiese vertaling: 62) 

 

5.2.2. Die titel Tintenherz 

Die titel Tintenherz is nie net ’n samevatting van die boek se inhoud nie, 

maar ook die sentrale tema van die storie. Die storielyn handel oor ’n boek 

met dieselfde naam en daar word gedurig in die storie verwys na die boek 

“Tintenherz”, wat deur die karakter Fenoglio geskryf is.  

 

Hoewel Tintenherz die storie van Fenoglio se boek vertel, val die klem ook 

op die karakters se bekoring met boeke, stories en die skryfproses. Tintenherz 

is ’n samesmelting van twee woorde: ‘die Tinte’ (ink) en ‘das Herz’ (hart). In 

hoofstuk 34 van die bronteks (getiteld Geheimnisse) verduidelik die karakter 

Fenoglio waarom hy besluit het om sy boek “Tintenherz” te noem: “Es heißt 

‘Tintenherz’, weil es von jemanden handelt, dessen Herz schwarz vor Bosheit 

ist” (Funke, 2003b: 359). 
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In Duits word daar nie na iets as ‘tintenschwarz’ (so swart soos ink) verwys 

nie. Die korrekte byvoeglike naamwoorde om iets wat besonder swart is te 

benoem, is: 

 

• ‘kohlschwarz’ (so swart soos steenkool),  

• ‘rabenschwarz’ (so swart soos ’n kraai),  

• ‘pechschwarz’ (pikswart),  

• ‘rußschwarz’ (roetswart), of  

• ‘tiefschwarz’ (diepswart).  

 

Cornelia Funke het ’n kreatiewe samestelling geskep wat wys dat die 

karakter waarna Fenoglio verwys (Capricorn) se hart swart is van boosheid, 

maar terselfdertyd verwys die woord ‘ink’ ook na die belangrike rol wat 

stories en boeke in Funke se verhaal speel. 

 

Die vertaler moes besluit of die titel in die Afrikaanse vertaling direk vertaal 

moet word, soos wat die geval is met al die ander vertalings van 

Tintenherz5, of iets nuuts uitgedink moet word sonder dat die dubbelsinnige 

betekenis verlore sal gaan. Die vertaler is van mening dat Tintenherz direk in 

Afrikaans met Inkhart vertaal moet word aangesien die titel so ’n sentrale rol 

in die storie speel. Indien die vertaler van ’n alternatiewe nuutskepping 

gebruik sou maak, sou die titel van Fenoglio se boek ook moes verander en 

die vertaler sou sodoende nie aan die bronteks getrou bly nie.  

 

Hoewel dit ’n persoonlike keuse van die vertaler is, moet ’n mens in ag 

neem dat sekere eksterne faktore (soos die outeur en die uitgewer) daarop 

kan aandring dat die vertaler die titel direk vertaal, veral aangesien daar 

binnekort ’n filmweergawe oor die boek gaan verskyn. Die verskyning van 

die filmweergawe het ook die vertaler se besluit ten opsigte van die 

karakters se name tot ’n groot mate beïnvloed. 

 
                                            
5 Die titel Tintenherz is in al die bestaande vertalings direk vertaal, byvoorbeeld: Engels 
(Inkheart), Frans (Cœur d’encre), Spaans (Corazón de Tinta ), Portugees (Coração de 
Tinta), Italiaans (Cuore d’inchiostro) en Deens (Blekkhjerte).  

 98



5.2.3. Die karakters se name 

Meggie is eintlik ’n afkorting vir Margaret wat ‘pêrel’ in Latyn beteken en 

Mortimer (Mo)6 se ongewone naam is weer van Franse herkoms (Spence, 

2001: 127, 315). Nie een van die twee name is algemene Duitse name nie. 

Verder word daar nooit in die bronteks gespesifiseer dat hulle uit Duitsland 

kom nie. Die lesers weet dat hulle op die platteland bly, maar nie in watter 

land nie. Die lesers weet net dat hulle ’n dag lank met Mo se kombi moet ry 

om by tante Elinor, wat langs ’n meer in die suide van Italië woon, uit te 

kom. Hoewel die lesers veronderstel dat hulle in Duitsland bly, is dit vreemd 

dat Cornelia Funke so vaag was oor die herkoms van die hoofkarakters, 

veral aangesien haar gedetailleerde beskrywings van Italië sterk kontrasteer 

met die vaagheid waarmee sy na Meggie en Mo se herkoms verwys. Indien 

hulle name tipies Duits was, sou die vertaler dit sonder skroom kon 

domestikeer sodat die teikenlesers hulle beter met die karakters kan 

identifiseer.  

 

Die vertaler is egter van mening dat Funke met opset ‘vreemde’ name vir 

haar karakters gekies het en nooit duidelik gestipuleer het waarvandaan 

hulle kom nie sodat die teks makliker deur ’n internasionale mark aanvaar 

kan word en jong lesers van enige kultuur hulle met die karakters sal kan 

vereenselwig7.  

 

Laasgenoemde was egter nie die beslissende faktor by die vertaler se 

besluit om nie die karakters se name te domestikeer nie. Die feit dat die fliek 

Inkheart binnekort verskyn, het die vertaler oortuig dat daar nie in hierdie 

geval van domestikering gebruik gemaak moet word nie, aangesien die 

teikenlesers heel moontlik die fliek (wat in 2007 verskyn) sal sien voordat 

hulle die kans sal kry om ’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz te lees.  

 

                                            
6 Meggie en Mo se van (Folchart) word net een keer, op bladsy 273 in die bronteks, 
genoem. 
7 Tintenherz is van die begin af op ’n internasionale mark gerig en het gelyktydig in 
Duitsland, Engeland, Amerika, Kanada en Australië verskyn. 
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Indien die vertaler die hoofkarakters se name sou domestikeer, is dit 

moontlik dat die teikenlesers sodoende van die teikenteks vervreem kan 

word. Afrikaanse Harry Potter-geesdriftiges sou byvoorbeeld nie beïndruk 

gewees het as Janie Oosthuysen of Kobus Geldenhuys Harry Potter se 

naam in Afrikaans sou vertaal nie. Die hoofkarakters se name kon egter nie 

in die Afrikaanse vertaling van Harry Potter gedomestikeer word nie, 

aangesien Warner Brothers kopiereg op die karakters se name het (Kuier by 

Kobus Geldenhuys, 2006). 

 

Cornelia Funke (of is dit nou Fenoglio) het byvoorbeeld ook besluit om 

Capricorn na die Engelse en nie na die Duitse sterreteken ‘Steinbock’ te 

vernoem nie. Laasgenoemde steun die vertaler se mening dat Funke haar 

teikenlesers met opset aan vreemde woorde en name blootgestel het. Die 

vertaler het gevolglik besluit om die hoofkarakters se name dieselfde te hou 

en gebruik te maak van vervreemding as vertaalstrategie. Die Duitse 

teikenlesers is nie van die bronteks vervreem omdat ongewone name vir die 

hoofkarakters gebruik is nie en gevolglik glo die vertaler dat Afrikaanse 

teikenlesers ook nie van die teikenteks vervreem sal word nie. 

 

Soos reeds genoem, speel die grootste gedeelte van die storie (en die 

storie in die storie) in Italië af. Baie van Cornelia Funke se karakters het 

gevolglik Italiaanse name, byvoorbeeld Pippo, Fenoglio en Rico. Die 

denkbeeldige Middeleeuse dorpie waar Capricorn vandaan kom, lyk ook 

baie soos die Italiaanse dorpie waar hy in die ‘werklikheid’ skuiling soek. 

Selfs die name wat Fenoglio vir sy karakters uitgedink het is gekoppel aan 

Italiaans, byvoorbeeld: 

 

• Mortola (‘morto’ beteken ‘dood’ en ‘la’ is die vroulike lidwoord in 

Italiaans), en  

• Basta (‘dis nou genoeg!’).  

 

Cornelia Funke het nie haar teikenlesers vervreem omdat sy gebruik 

gemaak het van uitheemse name nie, inteendeel: die vreemde name en 
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die feit dat die storie in Italië afspeel dra by tot Tintenherz se sukses as 

avontuurverhaal. Dit speel ook ’n groot rol in die avontuurverhaal se 

aantrekkingskrag: vreemde plekke en reise na die onbekende speel ’n 

kernrol in die sukses van enige avontuurverhaal. Indien die vertaler die 

teikenteks sou domestikeer en herskryf om dit aan te pas by die 

teikenkultuur sal die ‘vreemde’ as aantrekkingskrag verlore gaan.  

 

Die vertaler glo dat Cornelia Funke haar lesers met opset aan ongewone 

oorde en vreemde name blootgestel het. Die teks is nie soseer aan die 

Duitse kultuur gebonde nie, maar eerder aan boeke, fantasieë en die 

menslike verbeelding. Indien die bronteks se karakters in die teikenteks 

gedomestikeer sou word, sal die sukses van Tintenherz as ’n fantasie- en ’n 

avontuurverhaal op die spel geplaas word. Verder is die vertaler van 

mening dat dit belangrik is om nie die teikenlesers te onderskat nie, al is 

hulle kinders. Die vertaler vertrou dat die blootstelling aan die ‘vreemde’ die 

teikenlesers nie sal verwar nie, maar dat hulle dit eerder as opwindend sal 

ervaar.  

 

Daar is slegs ’n paar Duitse name in Tintenherz. Dié name is in die Engelse 

vertaling Inkheart gedomestikeer aangesien die name ook as 

karakterbeskrywings dien: Staubfinger (Dustfinger), Flachnase (Flatnose), der 

Schatten (the Shadow), en Zauberzunge8 (Silvertongue - hoewel ‘zauber’ 

eintlik ‘tower’ beteken).  

 

Die karakterbeskrywings wat aan dié karakters se name gekoppel is, sal 

verlore gaan indien die name nie gedomestikeer word nie. Dit is nodig om 

hierdie name vir die teikenlesers te domestikeer aangesien die teikenlesers 

andersins nie die konnotasies wat aan die name geheg is, sal verstaan nie. 

 

Om dié name te domestikeer, veronderstel dat die vertaler die karakters en 

hulle eienskappe baie goed ken. Dit vereis met ander woorde dat die 

                                            
8 Capricorn en Staubfinger verwys na Mo as Zauberzunge (Silvertongue) omdat hy die 
gawe het om karakters uit hulle stories te toor wanneer hy uit ’n boek voorlees. 
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vertaler die bronteks deeglik bestudeer. Die domestikering van 

Zauberzunge (vertaal as Towertong) en der Schatten (vertaal as die 

Skaduwee) is onproblematies aangesien die vertaler van calque 

(leenvertaling) gebruik kan maak.  

 

Die ander name (Staubfinger, Flachnase en Cockerell) kan egter nie net 

direk vertaal word nie aangesien die eenvoudige domestikering van die 

name nie dieselfde impak as die bronteks sou hê nie. Daarom het die 

vertaler besluit om in dié drie gevalle van manipulasie gebruik te maak. 

 

Die naam Staubfinger kan nie net direk met Stofvinger vertaal word nie 

aangesien dit nie vir die leser iets oor karakter vertel nie en dit ook nie 

oorspronklik klink nie. Die vertaler het besluit om hom eerder Vonkvinger te 

noem omdat hy die hele tyd met vuur speel en sy bestaan uit vuurtoertjies 

maak.  

 

Die vertaler het besluit om Flachnase nie net direk met Platneus te vertaal 

nie, maar eerder met Stompsnoet. Hy is een van die wrede, dom skurke in 

die verhaal en hoewel sy Duitse naam reg aan sy karakter laat geskied, laat 

’n direkte vertaling van sy naam hom soos ’n oulike, onskuldige outjie klink.  

 

Cockerell se naam, in teenstelling met Staubfinger en Flachnase, het 

dieselfde gebly in die Engelse vertaling9. Cockerell is ’n voorbarige skurk 

wat ’n baie hoë dunk van homself het. Funke het sy naam op die Engelse 

woord ‘cockerel’ (wat jong haantjie beteken) gebaseer. ’n Mens sou kon 

argumenteer dat sy naam, soos dié van die hoofkarakters, die Duitse 

teikenlesers aan die ‘vreemde’ blootstel en dat dit dieselfde funksie in die 

teikenteks sal vervul indien die vertaler sy naam net so na die teikenteks 

oordra. Die vertaler is egter van mening dat sommige Afrikaanse 

teikenlesers nie die verband met die Engelse woord sal ken nie en dat dit 

gevolglik tot die teikenlesers se voordeel sal wees om sy naam ook te 

domestikeer.  
                                            
9 Dit is in werklikheid ’n Engelse van, byvoorbeeld Sir Christopher Cockerell (1910-1999). 
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Die vertaler wou van ’n Afrikaanse woord gebruik maak sonder dat die 

verwysing na ’n haan en die voorbarigheid van die karakter verlore gaan. 

Die Afrikaanse naam moes egter ook so na moontlik aan die Engelse naam 

klink. Iemand wat voorbarig is, kan in Afrikaans ook as ‘haantjierig’ en 

‘hanerig’ beskryf word en die woord ‘kokkedoor’ kan gebruik word om 

skertsend na ’n ‘grootmeneer’ te verwys: 

 
kokkedoor (kokkedore) (skerts.) Belangrike persoon, hoë meneer; iemand wat 

hom ’n groot meneer hou [...] (HAT, 2005: 556) 

 

Die vertaler het besluit om Cockerell met Kokkedoor te vertaal aangesien 

hy iemand is wat baie van homself dink, maar nie eintlik ’n belangrike 

persoon is nie. Verder glo die vertaler dat die twee name amper dieselfde 

klink en dat die teikenlesers nie verwar sal word wanneer hulle die 

filmweergawe van Tintenherz sien nie. 

 

5.3. Interkulturele probleme tydens die vertaalproses 
’n Teks word altyd deur die sosiale omgewing waarin dit geskep is, 

beïnvloed. Elke kultuur se gebruike, norme en konvensies van verbale en 

nieverbale gedrag is uniek (Nord, 1997: 59). Interkulturele probleme kan 

tydens die vertaalproses ontstaan as gevolg van die bron- en die teikenteks 

se verskillende kulturele gebruike, norme en konvensies (Nord, 1991: 159).  

 

Die bronteks is gebonde aan sekere omstandighede en aan ’n sekere 

kultuur, naamlik die Duitse kultuur. Die vertaler moet egter ’n teikenteks skep 

wat aan die Afrikaanse taalkonvensies voldoen sodat die teikenteks a) in 

die teikenkultuur aanvaar sal word en b) leservriendelik sal wees. 

 

5.3.1. Kultuurgebonde gebruike in die bronteks 

Die grootste gedeelte van die storie speel in die suide van Italië af. Afgesien 

van verskeie Italiaanse name en die poëtiese beskrywings van die 

Italiaanse kusdorpies, is daar egter ook verwysings na die Italiaanse kultuur 

en leefstyl in die bronteks. In die gedeelte wat die vertaler besluit het om te 

 103 



vertaal, beskryf Funke byvoorbeeld die oorblyfsels van ’n tipiese Italiaanse 

middagete (voorbeeld 9): daar was mandjies vol brood en houtplanke 

waarop kaas en wors gelê het en die mans moes hulle self help. Die vertaler 

moes besluit of domestikering of vervreemding in die teikenteks gebruik 

moes word.  

 
Voorbeeld 9: 

Es gab keine Bänke in Capricorns Kirche, wie Meggie es aus anderen Kirchen kannte, nur 

zwei lange hölzerne Tische mit Sitzbänken zu beiden Seiten des Mittelgangs. Schmutzige 

Teller standen darauf, kaffeeverschmierte Becher, Holzbretter mit Käseresten, Messer, 

Würste, leere Brotkörbe.                                                                                   (Funke, 2003b: 174) 

 

Daar is nie banke in Capricorn se kerk, soos wat Meggie in ander kerke gesien het nie, net 

twee lang houttafels met banke aan elke kant van die kerkpaadjie. Op die tafels staan vuil 

borde, bekers met koffievlekke, houtplanke waarop kaasskille, messe, wors en leë 

broodmandjies lê.                                                                                       (Praktiese vertaling: 59) 

 

Indien die vertaler van domestikering as vertaalstrategie gebruik sou maak, 

sou hierdie middagete waarskynlik met ’n tipiese Afrikaanse middagete 

soos toebroodjies vervang word. Dit sou egter ook beteken dat die storie 

nie meer in Italië kan afspeel nie, maar êrens in Suid-Afrika en dat al die 

Italianse name (soos Basta, Mortola en Fenoglio) ook gedomestikeer moet 

word.  

 

Klein besonderhede, soos die feit dat daar saffraanblomme in Mo en 

Meggie se tuin gegroei het (voorbeeld 10) sou ook gedomestikeer moes 

word om die teikenlesers te oortuig dat die storie êrens in Suid-Afrika 

afspeel. 

 
 

Voorbeeld 10: 

Wie damals an ihrem siebten Geburtstag, als er ihr erzählt hatte, dass er draußen zwischen 

den Krokussen ein paar Feen entdeckt hätte.                                               (Funke, 2003b: 158) 

 

Soos destyds met haar sewende verjaardag, toe hy vir haar vertel het dat hy ’n paar 

feetjies tussen die saffraanblomme in die tuin ontdek het.                   (Praktiese vertaling: 48) 
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Saffraanblomme word wel wêreldwyd gekweek, maar kom hoofsaaklik in 

Asië en die suide van Europa voor. Dit is dus uitheemse blomme. Indien die 

vertaler van domestikering gebruik wil maak, sal die saffraanblomme met 

iets soos magrietjies of stinkafrikaners vervang moet word.  

 

Hoewel dit interessant sou  wees om die storie op die Afrikaanse kultuur te 

baseer, sou enige blootstelling aan vreemde kulture sodoende verlore 

gaan. Funke het haar teikenlesers met opset aan die Italiaanse kultuur 

blootgestel en die vertaler glo dat die Afrikaanse teikenlesers ook daarby 

kan baat om meer oor ander kulture te leer. Een van die avontuurverhaal  

se hooffunksies is juis dat dit lesers moet verryk. 

 

5.3.2. Karnaval  

In Funke se beskrywing van die engelfiguur in die kerk, verwys sy na die 

duiwelhorinkies wat kinders tydens karnaval dra. Karnaval staan ook 

bekend as ‘Fasching’ in Duitsland en begin om 11 minute na 11 op die 11de  

November (Duden, 2002: 519); die regte feesvieringe vind egter eers in die 

lente, op ‘Rosenmontag’ plaas – daar is gewoonlik optogte deur die strate 

en die mense dra snaakse kostuums. Die vertaler van die Engelse teks het 

gebruik gemaak van domestikering aangesien hierdie fees nie 

internasionaal gevier word nie en verwys gevolglik na die duiwelhorinkies as 

kostuumbykomstighede, soos dié wat kinders na partytjies of op 

Allerheiligeaand dra (voorbeeld 11). 

 
Voorbeeld 11: 

Teufelshörner saßen auf dem Kopf des Engels, wie Kinder sie sich zum Karnaval aufs Haar 

klemmen, zwischen ihnen schwebte noch der Heiligenschein.                  (Funke, 2003b: 173) 

 

[...] someone had stuck a pair of fancy dress horns on its head, the kind children wear to 

parties.                  (Funke, 2003c: 164) 

 

Op die engel se kop is duiwelshorinkies, net soos dié wat kinders op Allerheiligeaand dra, 

en daartussen kan mens nog die engel se stralekrans sien.                  (Praktiese vertaling: 58) 
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Die vertaler moes gebruik maak van domestikering as vertaalstrategie 

aangesien karnaval nie in Suid-Afrika gevier word nie. Die vertaler het 

besluit om te verwys na die duiwelhorinkies as kostuumbykomstighede, soos 

die wat kinders op Allerheiligeaand dra. Hoewel Allerheiligeaand (31 

Oktober) eintlik ’n Amerikaanse tradisie is, word dit deesdae al hoe gewilder 

in Suid-Afrika. 

 

5.3.3. Aanspreekvorms 

In Duits bestaan daar twee verskillende aanspreekvorms, naamlik die 

formele aanspreekvorm (‘Sie’) en die informele aanspreekvorm (‘du’). 

Hierdie onderskeid word nie in Engels getref nie en hoewel daar ’n formele 

aanspreekvorm (u) en informele aanspreekvorm (jy) in Afrikaans bestaan, 

word die formele aanspreekvorm nie so gereeld soos in die Duits gebruik 

nie.  

 

Vir die bronteks se lesers is dit nie vreemd dat die formele aanspreekvorm 

(‘Sie’) gereeld in Tintenherz gebruik word nie. Dit is die Duitse norm om die 

formele aanspreekvorm te gebruik om respek tenoor vreemdelinge, ouer 

mense en mense met gesag te toon. Die wisseling in aanspreekvorms in die 

bronteks beeld die karakters se onderlinge verhoudings uit.  

 

Volgens die Duitse taalkonvensie is dit byvoorbeeld normaal dat Mo die 

formele aanspreekvorm gebruik wanneer hy die eerste keer met Darius, die 

heelwat ouer voorleser praat (voorbeeld 12).  

 
 

Voorbeeld 12:  

“Da, nehmen Sie es!”, sagte er zu Darius und drückte ihm das Buch in die Hand.  

    (Funke, 2003b: 196) 

 

“Hier, neem u dit!” sê hy vir Darius en druk die boek in sy hand.          (Praktiese vertaling: 75) 

 

Capricorn gebruik byvoorbeeld nie die formele aanspreekvorm nie 

aangesien hy homself so hoog ag (voorbeeld 13), en hoewel sy manne 
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hom formeel aanspreek, weier Mo en Staubfinger om dieselfde te doen 

omdat hulle hom verafsku (voorbeeld 14). 

 
Voorbeeld 13: 

a) “Du weißt genauso gut wie ich, dass du von nun an alles tun wirst, was ich verlange”, 

sagte er. “Jetzt, wo sie da sind, wirst du sicherlich nicht mehr so starrköpfig sein und uns 

eine Demonstration deiner Kunst verweigern.”                                       (Funke, 2003b: 178) 

 

“Jy weet net so goed soos ek dat jy van nou af alles sal doen wat ek van jou verlang,” 

sê hy. “Noudat hulle hier is, sal jy nie meer so hardkoppig wees en weier om jou talent 

vir ons te demonstreer nie.”                                                                 (Praktiese vertaling: 62) 

 

b)  “Staubfinger, lass dir in der Küche von Mortola die Hände verarzten!”, befahl er mit 

gelangweilter Stimme. “Ohne deine Hände bist du nun wirklich zu gar nichts nütze.” 

(Funke, 2003: 184) 

 

“Vonkvinger, laat Mortola jou hande in die kombuis dokter!” beveel hy met ’n 

verveelde stem. “Sonder jou hande is jy werklik niks werd nie.”     (Praktiese vertaling: 67) 

 

Voorbeeld 14: 

a) “Ach ja, und was soll ich dir aus seinen Büchern herauslesen?” Mos Stimme klang bitter. 

“Ein paar Ungeheuer, ein paar menschliche Scheusale, die zu denen da” – er wies mit 

dem Kopf in Bastas Richtung – “passen würden?”                                  (Funke, 2003b: 186) 

 

“En wat presies moet ek vir jou uit sy boeke lees?” vra Mo bitter. “’n Paar monsters, ’n 

paar menslike misgewasse wat by daai een” hy wys met sy kop in Basta se rigting – “sal 

pas?”                                   (Praktiese vertaling: 68) 

 

b) “Aber du kannst sie nicht verbrennen!”, stammelte er. “Du hast mir versprochen, dass 

du mich zurückbringst, wenn ich dir Zauberzunges Buch beschaffe. Dafür habe ich dir 

gesagt, wo er steckt, dafür habe ich dir seine Tochter gebracht...”     (Funke, 2003b: 181) 

 

“Maar jy kan hulle nie verbrand nie!” stamel hy. “Jy het belowe dat jy my sal terugstuur 

as ek Towertong se boek vir jou bring. Dit is die enigste rede hoekom ek vir jou gesê het 

waar hy wegkruip. Dit is hoekom ek sy dogter vir jou gebring het.”  

(Praktiese vertaling: 64) 
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Die feit dat Meggie ‘du’ vir haar pa sê is ook nie ongewoon nie. Duitse 

kinders doen dit en sal selfs, nes Meggie, hulle ouers op hulle name noem 

(voorbeeld 15).  

 
Voorbeeld 15: 

“Mo?”, fragte sie. “Glaubst du, es gefällt ihr in dieser Geschichte”      (Funke, 2003b: 162) 

 

“Mo?” vra sy. “Dink jy sy hou daarvan in hierdie storie?”                 (Praktiese vertaling: 51) 

 

Meggie is nie respekloos teenoor volwassenes nie: Voordat Meggie met 

Staubfinger bevriend raak spreek sy hom ook formeel aan (Funke, 2003: 53) 

en hoewel sy in die begin nie van tante Elinor hou nie, behandel Meggie 

haar oor die algemeen met respek. Dit is net wanneer sy kwaad raak vir 

Elinor dat sy van haar maniere vergeet en Elinor informeel aanspreek 

(voorbeeld 16). 

 
Voorbeeld 16: 

a) “Wie viele Bücher haben Sie denn?”, fragte Meggie. [...]  

Elinor musterte sie noch einmal, diesmal mit unverhohlener Verachtung. “Wie viele?”, 

wiederholte sie. “Glaubst du etwa, ich zähle sie wie Knöpfe oder Erbsen? Es sind viele, 

sehr viele. Vermutlich stehen in jedem Zimmer dieses Hauses mehr Bücher, als du 

jemals lesen wirst – und einige sind so wertvoll, dass ich dich ohne zu zögern 

erschießen würde, solltest du es wagen, sie anzufassen. Aber da du ja, wie dein Vater 

versichert, ein kluges Mädchen bist, wirst du das natürlich ohnehin nicht tun, oder?”                                   

(Funke, 2003b: 45) 

 

‘How many books do you have?’ asked Meggie. [...] Elinor inspected her again, this 

time with unconcealed contempt. ‘How many?’ she repeated. ‘Do you think I count 

them like buttons or peas? A very, very great many. There are probably more books in 

every single room of this house than you will ever read – and some of them are so 

valuable that I wouldn’t hesitate to shoot you if you dared touched them. But as you’re 

a clever girl, or so your father assures me, you wouldn’t do that anyway, would you?’                                 

(Funke, 2003c: 42) 

 

b) “Warst du zu meiner Mutter eigentlich auch immer so freundlich?”, fragte sie, als Elinor 

gerade die Tür hinter ihr schließen wollte. Elinor sah sie einen Moment lang wie 
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versteinert an. “Ich denke schon”, sagte sie. “Doch bestimmt. Und sie war immer 

genauso frech wie du. Viel Spaß mit dem Streichholzfresser!” Dann schlug sie die Tür zu.                             

(Funke, 2003b: 76) 

 

‘Were you always as nice as this to my mother?’ she asked as Elinor was about to close 

the door behind her. Elinor looked at her for a moment as if turned to stone. ‘Oh yes, I 

think so,’ she said. ‘Yes, I’m sure I was. And she was always as cheeky as you, too! Have 

fun with your fire-eater!’ Then she shut the door.                               (Funke, 2003c: 70 – 71) 

 

Hierdie subtiele verwysings na die karakters se onderlinge verhoudings gaan 

verlore in die Engelse vertaling aangesien daar net een aanspreekvorm is 

(sien voorbeeld 16). Dit tel dus in die vertaler se guns dat daar twee 

aanspreekvorms in Afrikaans bestaan. Dit kan egter wel ’n probleem 

veroorsaak dat die Afrikaanse kultuur nie daarvan hou as kinders na hulle 

ouers as ‘jy’ verwys nie (hoewel sommige kinders dit doen) en dit is definitief 

nie die norm dat kinders grootmense op hulle name noem nie.  

 

Meggie is egter nie sonder respek teenoor Mo nie. Inteendeel, die spesiale 

verhouding tussen pa en dogter word versterk deur die feit dat sy haar eie 

noemnaam vir hom het. ’n Mens moet ook in ag neem dat Meggie nooit 

haar pa op sy doopnaam, Mortimer, noem nie. Laasgenoemde bewys dat 

sy nié sonder respek teenoor hom optree nie.  

 

Verder moet mens ook bewus wees daarvan dat daar wel in die Afrikaanse 

kultuur kinders is wat vir hulle ouers noemname uitdink en dat dit nie 

noodwendig onaanvaarbaar in ons moderne samelewing is nie. Die 

vertaler het dus besluit om nie in dié geval van domestikering gebruik te 

maak nie sodat die besondere verhouding tussen ouer en kind, wat 

uitgebeeld word op die manier waarop Meggie haar pa aanspreek, nie 

verlore sal gaan nie.  

 

Dit is nie net die aanspreekvorms wat die karakters se onderlinge 

verhoudings uitbeeld nie. Woordkeuse speel ook ’n belangrike rol in die 

karakters se onderlinge verhoudings. Dit veronderstel dat die vertaler 
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deeglik bewus moet wees van die karakters se verhoudings in haar 

woordkeuse.  

 

Die vertaler kan byvoorbeeld nie formele woorde gebruik as ’n karakter 

iemand informeel aanspreek nie, aangesien dit die oorspronklike bedoeling 

van die aanspreekvorm sal weerspreek. Capricorn se manne moet 

byvoorbeeld nederig klink as hulle met hom praat, maar selfvoldaan as 

hulle met hulle vyande praat (voorbeeld 17).  

 
Voorbeeld 17: 

a) Cockerell strich sich nervös über den Ziegenbart. “Er war noch damit beschäftigt, die 

Bücher herauszusuchen”, stammelte er. “Aber ich werde ihn gleich holen.” Mit einer 

hastigen Verbeugung hinkte er davon.                          (Funke, 2003b:185) 

 

Kokkedoor streel senuweeagtig oor sy bokbaard. “Hy was nog besig om die boeke te 

kies,” stamel hy. “Maar ek gaan hom nou dadelik haal.” Hy buig vinnig en loop hink-

hink weg.                                                                                                (Praktiese vertaling: 67) 

 

b)  “Du hast Glück, dass ich mein Messer gerade erst geputzt habe!”, zischte Basta. “Aber 

noch so ein Spiel und ich ritze dir ein paar nette neue Muster in dein hässliches Gesicht. 

Und aus deinem Marder lass ich mir einen Pelzkragen machen.” 

(Funke, 2003b: 176) 

 

“Jy kan bly wees dat ek nou net my mes skoongemaak het!” blaf Basta. “Nog net een 

so ’n skelmstreek en ek kerf ’n paar nuwe patrone in daai lelike gevreet van jou. En ek 

laat vir my ’n mooi pelskraag van jou marter maak.”  

   (Praktiese vertaling: 61) 

 

Die vertaler se besluit om die informele en formele aanspreekvorms in die 

teikenteks te behou, komplementeer die wyse waarop die karakters 

teenoor mekaar optree. Dit is egter ook ’n ideale manier om dit vir die 

teikenlesers makliker te maak om tussen die onderlinge verhoudings te 

onderskei en die teikenteks leservriendelik te maak.  

 

Byvoorbeeld, wanneer Meggie haar tante informeel aanspreek weet die 

teikenlesers dat sy kwaad is vir haar tante, wanneer Meggie begin om 
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Staubfinger informeel aan te spreek, weet hulle dat sy hom as ’n vriend 

beskou, en wanneer Mo, Elinor en Staubfinger Capricorn informeel 

aanspreek, is dit duidelik dat hulle nie bang is vir hom nie. 

 

5.4. Linguistiese probleme tydens die vertaalproses 
Daar is ook strukturele verskille tussen die bron- en die teikenkultuur se 

onderlinge grammatika, sintaksis en woordeskat (Nord, 1991: 159). Hoewel 

dit vanselfsprekend is dat die teikenteks aan die teikenkultuur se 

taalkonvensies moet voldoen, het daar probleme ontstaan aangesien die 

verskil tussen die Duitse en die Afrikaanse kultuur in sekere opsigte so groot 

is.  

 

Die vertaler se besluite wat betref die linguistiese probleme is hoofsaaklik 

deur die teikenlesers en die funksie wat die teikenteks uiteindelik in die 

teikenkultuur moet vervul, beïnvloed.  

 

5.4.1. Grammatikale probleme 

5.4.1.1. Die historiese teenwoordige en die verlede tyd 

Dit is die norm om Duitse tekste in die verlede tyd te skryf terwyl Afrikaanse 

tekste normaalweg in die historiese teenwoordige tyd geskryf word. 

Tintenherz is in alle opsigte getrou aan die Duiste taalkonvensies.  

 

Beide Cornelia Funke en Fenoglio se stories word in die verlede tyd geskryf. 

Die teikenteks moet aan die teikenkultuur se konvensies en norme voldoen. 

Dit veronderstel dat die storie in die historiese teenwoordige tyd herskryf 

moet word en vereis dus dat die vertaler van linguistiese domestikering 

gebruik moet maak. Die herskryf van Tintenherz in die historiese 

teenwoordige tyd is kompleks as gevolg van drie redes: 

 

Eerstens is Tintenherz ’n storie binne ’n storie. Dit is nie net Cornelia Funke se 

storie wat in die historiese teenwoordige tyd herskryf moet word nie, maar 

ook dié van Fenoglio. Dit sal nie vir die teikenlesers moeilik wees om tussen 

Funke en Fenoglio se stories te onderskei nie aangesien Fenoglio se storie in 
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kursief verskyn. Hoewel Fenoglio se storie nie voorkom in die gedeelte wat 

die vertaler besluit het om te vertaal nie, is die vertaler ten gunste van 

hierdie metode om ’n onderskeid tussen Funke en Fenoglio se storie te tref.  

 

Tweedens word daar gereeld na gebeure in die verlede verwys. Mo vertel 

byvoorbeeld vir Meggie hoe haar ma spoorloos verdwyn het toe sy drie jaar 

oud was (voorbeeld 18). Hierdie verwysings na gebeure in die verlede kan 

nie in die teenwoordige tyd herskryf word nie. Die vertaler moet seker maak 

dat al die stories wat oor gebeure in die verlede handel, in die teikenteks 

ook in die verlede tyd verskyn.  

 
Voorbeeld 18: 

Mo zupfte sich etwas Stroh von der Hose. “Ich konnte schon damals an keinem Buchladen 

vorbeigehen. Das Haus, in dem wir wohnten, war sehr klein – die Schuhschachtel nannten 

wird es. Das Mäusehaus, wir gaben ihm viele Namen –, doch ich hatte an diesem Tag 

schon wieder eine ganze Kiste voll Bücher in einem Antiquariat gekauft. Elinor “ – er warf ihr  

einen Blick zu und lächelte – “hätte ihre Freude an einigen gehabt. Capricorns Buch war 

auch dabei.”  

“Es gehörte ihm?” Meggie sah Mo erstaunt an, doch der schüttelte den Kopf. “Nein, das 

nicht, aber... eins nach dem anderen. Deine Mutter seufzte, als sie die neuen Bücher sah, 

und fragte, wo wir die nun wieder lassen sollten, doch dann hat sie sie natürlich mit 

ausgepackt. Ich las ihr damals abends immer etwas vor.”               

      (Funke, 2003b: 151 – 152) 

 

Mo stof ’n paar strooihalms van sy broek af. “Ek kon mos nog nooit by ’n boekwinkel 

verbyloop nie. Die huis waarin ons gewoon het was verskriklik klein – ons het dit ons 

skoendoos genoem, ons muisgat, ons het dit allerhande name gegee –, maar op daardie 

dag het ek weer ’n hele boks vol boeke by ’n antiekewinkel gekoop. Daar was ’n paar 

waarvan Elinor sou gehou het,” sê Mo en kyk na Elinor. “Capricorn se boek was ook 

daarby.” 

“Bedoel jy dit is sy boek?” Meggie kyk verbaas na Mo, maar hy skud sy kop. “Nee, nie 

eintlik nie ... maar een ding op ’n slag. Jou ma het gesug toe sy die nuwe boeke gesien het 

en wou weet waar ons dit nou weer gaan bêre, maar toe het sy natuurlik gehelp om dit uit 

te pak. Destyds het ek altyd saans vir haar iets voorgelees.”   

                (Praktiese vertaling: 43) 
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Derdens is die bronteks vol verwysings na ander stories. In Tintenherz lees Mo 

byvoorbeeld ’n gedeelte uit Skateiland (Funke, 2003b: 193 – 194). In beide 

die bronteks en die Engelse vertaling is die storie in die verlede tyd en 

voldoen dit aan die Duitse en die Engelse taalkonvensies. In die teikenteks 

moet hierdie gedeelte in die historiese teenwoordige tyd herskryf word 

sodat dit aan die Afrikaanse konvensie voldoen. Aangesien alle aanhalings 

uit ander kinder- en jeugboeke ook in kursief verskyn, sal dit nie vir die 

teikenlesers moeilik wees om tussen Funke se oorspronklike werk en die 

tekste wat aangehaal word, te onderskei nie. 

 

Die herskryf van aanhalings uit ander kinder- en jeugboeke in die historiese 

teenwoordige tyd word egter slegs van die vertaler vereis indien daar nie 

reeds vertalings van die boeke wat aangehaal word, bestaan nie10. Dit is 

byvoorbeeld die geval met die aanhalings wat uit William Goldman se The 

Princess Bride (1973) en Ray Bradbury se Fahrenheit 451 (1993) kom (Funke, 

2003b: 151, 169). Bestaande Afrikaanse vertalings van boeke soos Treasure 

Island (Skateiland, vertaal deur Janie Oosthuysen, 2005) voldoen wel aan 

die Afrikaanse konvensie wat betref die gebruik van die historiese 

teenwoordige tyd. 

 

Hoewel bogenoemde die problematiek van die verskil in tydsaanduiding 

tussen die bron- en teikenteks uitlig, moet die vertaler daarop let dat die 

wisseling tussen die historiese teenwoordige en die verlede tyd nie die lesers 

se leeservaring sal belemmer nie, aangesien dit hulle van die teks kan 

vervreem. In dié geval was dit noodsaaklik om die bronteks te domestikeer 

sodat dit aan die Afrikaanse konvensies voldoen wat betref 

tydsaanduiding, en sodoende die teikenlesers se leeservaring kan verbeter. 

 

 

 

 

                                            
10 Funke se gebruik van aanhalings as inleiding vir elke hoofstuk word in 5.5.1. in detail 
bespreek. 
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5.4.1.2. Bepaalde lidwoorde en demonstratiewe voornaamwoorde 

Volgens die Duitse taalkonvensie word daar van bepaalde lidwoorde 

gebruik gemaak om aan te dui of iets manlik (‘der’), vroulik (‘die’) of 

neutraal (‘das’) is. Die gebruik van bepaalde lidwoorde in die bronteks 

moet in die Afrikaanse vertaling gedomestikeer word. Dit beteken dat die 

vertaler dit óf moet weglaat (voorbeeld 19), óf van die Afrikaanse 

bepaalde lidwoord ‘die’ gebruik moet maak (voorbeeld 20).  

 
Voorbeeld 19: 

“Weiter!”, knurrte er. “Und das nächste Mal verbeugt ihr euch, wenn ihr an ihm vorbeigeht, 

verstanden?”                                          (Funke, 2003b: 173) 

 

“Roer julle sterte!” grom hy. “En volgende keer buig julle wanneer julle by hom verbyloop, 

verstaan ons mekaar?”                                 (Praktiese vertaling: 59) 

 

Voorbeeld 20: 

Nicht nur die Bänke fehlten in Capricorns Kirche, auch der Altar war verschwunden. 

(Funke, 2003b: 174) 

 

Dit is nie net die kerkbanke wat in Capricorn se kerk ontbreek, die altaar het ook verdwyn.  

(Praktiese vertaling: 59) 

 

In sommige gevalle was dit egter ook nodig om van manipulasie gebruik te 

maak om die teks leservriendeliker te maak en by die teikenkultuur se 

taalkonvensies aan te pas. Die vertaler kon sodoende nie elke Duitse 

bepaalde lidwoord weglaat of met ‘die’ in Afrikaans vervang nie, in sekere 

gevalle was dit ook nodig om dit in Afrikaans met persoonlike 

voornaamwoorde te vervang (voorbeeld 21). 
 

Voorbeeld 21: 

a) Das Haus, in dem wir wohnten, war sehr klein – die Schuhschachtel nannten wir es, das 

Mäusehaus, wir gaben ihm viele Namen –, doch ich hatte an diesem Tag schon wieder 

eine ganze Kiste voll Bücher in einem Antiquariat gekauft.”                 (Funke, 2003b: 151) 
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Die huis waarin ons gewoon het was verskriklik klein – ons het dit ons skoendoos 

genoem, ons muisgat, ons het dit allerhande name gegee –, maar op daardie dag het 

ek weer ’n hele boks vol boeke by ’n antiekewinkel gekoop.     (Praktiese vertaling: 43) 

 

b) Mo zuckte die Achsel und sah hinauf zur Decke, wo ein paar Motten um die kahle 

Glühbirne flatterten.                (Funke, 2003b: 161) 

 

Mo trek sy skouers op en kyk na die dak waar ’n paar motte om die kaal gloeilamp 

fladder.                       (Praktiese vertaling: 50) 

 

Funke se gebruik van persoonlike voornaamwoorde lei soms tot 

dubbelsinnigheid (voorbeeld 22).  

 
Voorbeeld 22: 

“Du warst gerade drei Jahre alt, Meggie”, begann Mo. “Ich erinnere mich noch wie wir 

deinen Geburtstag gefeiert haben. Ich hatte dir ein Bilderbuch geschenkt. Das mit der 

Seeschlange, die Zahnschmerzen hat und sich um den Leuchtturm wickelt...” 

Meggie nickte. Es lag immer noch in ihrer Kiste und hatte schon zweimal ein neues Kleid 

bekommen. “Wir?”, fragte sie.  

“Ich und deine Mutter.”                   (Funke, 2003b: 151) 

 

In dié gedeelte vertel Mo vir Meggie hoe hulle haar derde verjaarsdag 

gevier het en dat hy vir haar ’n prenteboek gegee het. Meggie wil dan by 

hom weet wie die ‘ons’ is waarna hy verwys. Mo antwoord dat dit hy en 

haar ma is. In die bronteks kan die leser egter ook aanneem dat die ‘ons’ 

waarna Mo verwys, Meggie en hy is (sy sal tog deelneem aan die viering 

van haar eie verjaarsdag). Die Engelse vertaling is baie duideliker 

aangesien Mo na sy vrou se teenwoordigheid verwys (voorbeeld 23). 

 
Voorbeeld 23: 

‘You were just three years old, Meggie,’ Mo began. ‘I remember how we celebrated your 

birthday. We gave you a picture book – you know, the one about the sea-serpent with 

toothache winding itself round the lighthouse...’ 

Meggie nodded. It was still in her book-box – Mo had twice given it a new dress.  

‘We?’ she asked.  

‘Your mother and I...’                             (Funke, 2003c: 143) 
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Met die teikenlesers in gedagte, het die vertaler besluit om in dié geval 

haar vertaling, soos die Engelse vertaling, te manipuleer om dit duideliker te 

maak presies na wie Mo verwys. Die vertaler het dit egter nie, soos die 

Engelse vertaling, nodig geag om die persoonlike voornaamwoord met ’n 

aksentteken of skuinsdruk te beklemtoon nie (voorbeeld 24). 

 
Voorbeeld 24: 

“Jy was net drie jaar oud, Meggie,” begin Mo vertel. “Ek onthou nog hoe ons jou 

verjaardag gevier het. Ons het vir jou ’n prenteboek present gegee. Daardie een van die 

seeslang wat tandpyn het en homself om die vuurtoring draai...” 

Meggie knik. Dit lê nou nog in haar boekkis en moes al twee keer ’n nuwe jassie kry. “Ons?” 

vra sy. 

“Ek en jou ma.”                      (Praktiese vertaling: 43)  

 

In die bronteks word daar ook van demonstratiewe voornaamwoorde 

gebruik gemaak. Demonstratiewe voornaamwoorde word gewoonlik 

gebruik indien daar reeds na die selfstandige naamwoord verwys is, om 

sodoende herhaling van die selfstandige naamwoord te vermy (voorbeeld 

25 ).  

 
Voorbeeld 25 : 

a) “Ich hatte dir ein Bilderbuch geschenkt. Das mit der Seeschlange, die Zahnschmerzen 

hat und sich um den Leuchtturm wickelt...”                                             (Funke, 2003b: 151) 

 

“[...] Ons het vir jou ’n prenteboek present gegee. Daardie een van die seeslang wat 

tandpyn het en homself om die vuurtoring draai...”                        (Praktiese vertaling: 43) 

 

b) “Und der Streichholzfresser?” Auch Elinors Stimme klang heiser.  

“Der saß immer noch auf dem Teppich, wie betäubt und ohne einen Laut von sich zu 

geben.”                   (Funke, 2003b: 154 – 155) 

 

“En die Vuurhoutjievreter?” Elinor se stem klink ook hees.  

“Hy het nog altyd op die mat gesit, in ’n dwaal en sonder om ’n geluid te maak.” 

   (Praktiese vertaling: 46) 
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Die gebruik van demonstratiewe voornaamwoorde in Duits om na mense te 

verwys, word in die meeste gevalle as onhoflik en neerhalend beskou 

(Duden, 2002: 258 – 259). Die bronouteur het byvoorbeeld ook van 

demonstratiewe voornaamwoorde gebruik gemaak wanneer een karakter 

neerhalend na ’n ander karakter verwys (voorbeeld 26). 
 

Voorbeeld 26: 

“Staubfinger hat es das Herz gebrochen.”  

“Der hat ein Herz?”, fragte Elinor bitter.                         (Funke, 2003b: 159) 

 

Die gebruik van demonstratiewe voornaamwoorde is in dié geval 

problematies vir die vertaler. Direkte vertaling, soos gesien in voorbeeld 25, 

is nie moontlik nie, aangesien die beledigende wyse waarop een karakter 

na ’n ander kan wys en wat deur die gebruik van ’n demonstratiewe 

voornaamwoord beklemtoon word, verlore sal gaan – selfs al maak die 

vertaler van ’n aksentteken gebruik om die ‘hy’ te beklemtoon (voorbeeld 

27). 

 
Voorbeeld 27: 

“Dit het Vonkvinger se hart gebreek.” 

“Het hý ’n hart?” vra Elinor bitter.  

 

’n Direkte vertaling sal lomp klink en daar moet veral aan die dialoog in 

kinder- en jeugboeke aandag geskenk word aangesien ’n teks met swak 

dialoog nie leservriendelik sal wees nie. Dialoog is veral belangrik in kinder- 

en jeugboeke omdat dit ’n teks ‘oogvriendeliker’ maak: Dit bewerkstellig ’n 

natuurlike afwisseling in tekste en aangesien jong lesers vinnig verveeld raak 

met lang beskrywings, kan dialoog gebruik word om ’n teks lewendig te 

maak (Preller, 2003: 78). Verder moet dialoog in kinder- en jeugboeke 

natuurlik wees en die karakter se spesifieke manier van praat, weerspieël.  

 

In plaas daarvan om dus van ’n lomp, direkte vertaling gebruik te maak, 

moes die vertaler van manipulasie gebruik maak om sinne waarin 

demonstratiewe voornaamwoorde op hierdie wyse gebruik word, te 
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omskryf (voorbeeld 28), sodat die karakter se spesifieke manier van praat 

behoue bly en die dialoog nie vervelig raak nie. 
 

Voorbeeld 28: 

“Dit het Vonkvinger se hart gebreek.” 

“Moet tog nie vir my sê daardie skarminkel het ’n hart nie,” sê Elinor bitter.  

(Praktiese vertaling: 49) 

 

In sekere gevalle (soos voorbeeld 28) moes die vertaler die vryheid neem 

om ’n paar woorde by te las aangesien die omskrywing en gebruik van ’n 

persoonlike voornaamwoord steeds nie die effek van die bronteks sou 

weerspieël nie. Die vertaler het egter gepoog om so getrou moontlik aan 

die bronteks te bly. Die neerhalende manier waarop Elinor in voorbeeld 28 

na Staubfinger verwys, is tipies van haar taalgebruik (sy sê altyd presies wat 

sy dink) en dit reflekteer ook haar gesindheid teenoor Staubfinger: sy vertrou 

hom glad nie en hou ook niks van hom nie. 

 

5.4.1.3. Sintaktiese probleme 

Soos reeds genoem, is Funke se beskrywings in Tintenherz poëties en 

gedetailleerd. Hoewel die vertaler in enkele gevalle van manipulasie 

gebruik gemaak en onnodige herhalings weggelaat het om die teks 

leservriendeliker te maak (sien 5.1.1.), wou sy egter so getrou moontlik aan 

die bronouteur en die bronteks bly.  

 

Funke se sinne is soms baie lank en hoewel dit nie hinderlik is met die lees 

van die bronteks nie, is hierdie lang sinne moeilik om te vertaal aangesien 

die Duitse en Afrikaanse sintaksis van mekaar verskil. Die vertaler moes 

gevolglik die sinskonstruksies domestikeer sodat dit aan die Afrikaanse 

teikenkultuur se vereistes voldoen. Met tye was dit egter ook nodig om van 

manipulasie gebruik te maak en die sinne effens te omskryf en te verkort 

sodat dit makliker sal lees (voorbeeld 29). 
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Voorbeeld 29: 

a) Zweimal sah Meggie eine Frau vorbeihasten.                  (Funke, 2003b: 171) 

Twee keer sien Meggie ’n vrou verbyskarrel. 

Meggie sien ’n vrou twee keer verbyskarrel.                  (Praktiese vertaling: 57) 

 

b) Der eine der Männer, groß wie ein Schrank, sah aus, als hätte ihm ein Riese mit seinem 

Daumen das Gesicht eingedrückt. Der zweite, klein und mager, mit einem Ziegenbart 

auf dem fliehenden Kinn, spielte ständig an seiner Flinte herum und musterte sie so 

feindselig, als hätte er große Lust, sie alle drei gleich und auf der Stelle zu erschießen.  

(Funke, 2003b: 170) 

 

Die een man, groot soos ’n kas, lyk asof ’n reus met ’n duim sy gesig platgedruk het. Die 

tweede een, klein en maer, met ’n bokbaard op sy spits ken, speel die hele tyd met sy 

geweer en kyk hulle so vyandig aan, asof hy baie lus is om hulle al drie nou hier op die 

plek te skiet. 

Een van die mans is ’n groot slungel en dit lyk asof ’n reus sy gesig met sy duim 

platgedruk het. Die tweede een is klein en maer met ’n bokbaardjie op sy spits ken. Hy 

speel die hele tyd met sy geweer en kyk so vyandig na hulle asof hy brand om hulle al 

drie op die plek te skiet.                                                        (Praktiese vertaling: 56)      

 

Die negatiefvorm in Afrikaans het ook die sintaksis beïnvloed en die vertaler 

moes gereeld gebruik maak van manipulasie om negatiewe sinne te 

omskryf sodat die teikenteks aan die teikenkultuur se taalkonvensies kan 

voldoen en terselfdertyd ook leservriendelik sal wees (voorbeeld 30). 

 
Voorbeeld 30: 

a) Selbst tagsüber sah Capricorns Dorf seltsam verlassen aus, und das lag nicht nur an den 

vielen leer stehenden Häuser, die im Sonnenlicht noch trauriger schienen.  

(Funke, 2003b: 171) 

 

Selfs in die daglig lyk Capricorn se dorpie vreemd verlate en dit is nie net as gevolg van 

al die leë huise wat net nog trietsiger in die daglig lyk nie.  

(Praktiese vertaling: 57) 

 

b) Kinder entdeckte sie keine, Kinder, die spielten oder hinter ihrer Mutter herliefen, nur 

Katzen, schwarz, weiß, rostrot, gefleckt, getigert, auf warmen Mauersimsen, 

Türschwellen und Dachstürzen.               (Funke, 2003b: 171) 
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Sy gewaar geen kinders nie, geen kinders wat speel of agter hulle ma’s aanhardloop 

nie, net katte, swart, wit, gemmer-, spikkel- en streepkatte wat bo-op die mure en 

vensterbanke en voor die deure in die son lê en bak.                    (Praktiese vertaling: 57) 

 

c) Es gab keine Blumen vor den Häusern, wie Meggie sie in den Orten an der Küste 

gesehen hatte.                             (Funke, 2003b: 171) 

 

Daar is nie blomme voor die huise, soos Meggie by ander huise aan die kusoorde 

gesien het nie.                      (Praktiese vertaling: 57) 

 

Alle manipulasie wat die sintaksis betref is hoofsaaklik toegepas sodat die 

teikenteks uiteindelik aan die teikenkultuur se taalkonvensies kan voldoen 

en die teks so leservriendelik en idiomaties moontlik kon wees.  

 

5.4.1.4. Leksikale probleme  

Die linguistiese faktore wat die meeste probleme vir die vertaler veroorsaak 

het, was op ’n leksikale vlak. Baie van die Duitse woorde het byvoorbeeld 

direkte ekwivalente in Afrikaans, maar dit is té argaïes en dus onvanpas vir 

jong teikenlesers. Moderner ekwivalente moet dus in die teikenteks gebruik 

word, maar dit moet steeds dieselfde betekenis oordra as die woorde wat 

in die bronteks gebruik is (voorbeeld 31). Mo en Meggie se verhouding is 

baie informeel en hy sou nooit so ’n  deftige, oudmodiese woord gebruik 

wanneer hy met haar praat nie en vandag se jeug sal nie meer van ’n 

‘halfdosyn mense’ praat nie.  

 
Voorbeeld 31: 

a) “Ich hatte dir ein Bilderbuch geschenkt.”             (Funke, 2003b: 151) 

 

“Ons het vir jou ’n prenteboek geskenk.”  

“Ons het vir jou ’n prenteboek present gegee.”                  (Praktiese vertaling: 43) 

 

b) Gut ein halbes Dutzend seiner Männer folgte ihn, wie Krähen einem Papagei. 

         (Funke, 2003b: 177) 

 

Omtrent ses van sy manne volg hom soos kraaie ’n papegaai volg. 

      (Praktiese vertaling: 61) 
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A good half-dozen of his men were following him, like crows following a peacock. 

(Funke, 2003c: 167) 

 

In sekere gevalle kon die vertaler egter nie haar woordkeuse manipuleer 

nie aangesien dit die oorspronklike betekenis van die bronteks sou verander 

en die vertaler aan die bronteks getrou wou bly. Mo vertel byvoorbeeld dat 

hy en sy vrou na hulle huis as hulle ‘Mäusehaus’ verwys het (Funke, 2003b: 

151). In Afrikaans sou ’n mens eerder van ’n ‘muisnes’ praat. Dit is egter nie 

vir die vertaler moontlik om die woord ‘muisnes’ te gebruik om na Mo’hulle 

se huis te verwys nie. Wanneer ’n plek met ’n ‘muisnes’ vergelyk word, skep 

dit onmiddellik die indruk dat die plek waarna verwys word, deurmekaar is. 

Daar word nooit gesê dat hulle huis deurmekaar is nie, dit was net besonder 

klein. Dus het die vertaler gebruik gemaak van die woord ‘muisgat’ met die 

vertroue dat die woord ook by die teikenlesers die indruk sal skep dat 

Mo’hulle se huis so klein was soos die gate wat muise gewoonlik in die mure 

maak om in te woon. 

 

Die woord ‘nun’ word gereeld in die bronteks gebruik en die betekenis 

verskil afhangende van die wyse waarop dit gebruik word: 

 
nun I. (Adverb) dient dazu, den gegenwärtigen Zeitpunkt [als den Moment, zu 

dem eine Handlung, ein Geschehen oder ein Zustand einsetzt] zu bezeichnen. 

Syn.: jetzt. II. (Partikel) a) dient dazu, die Einsicht in einen Tatbestand, der für 

unabänderlich gehalten wird, zu unterstreichen; eben: es ist nun [einmal] nicht 

anders. b) dient am Satzanfang dazu, eine resümierende Feststellung oder eine 

Frage einzuleiten; also: nun [gut] [...] (Duden, 2002: 660) 

 

Die vertaler moes daarop let dat die woord ‘nun’ in die bronteks as ’n 

bywoord én ’n semanties leë kleursinsadjunk gebruik word. Wanneer dit in 

die bronteks as ’n bywoord gebruik word om ’n spesifieke oomblik in die 

teenwoordige tyd te beklemtoon, kon die vertaler dit sonder probleme 

direk vertaal (voorbeeld 32).  
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Voorbeeld 32: 

a) “Du weißt genauso gut wie ich, dass du von nun an alles tun wirst, was ich verlange”, 

sagte er.                                          (Funke, 2003b: 173) 

 

“Jy weet net so goed soos ek dat jy van nou af alles sal doen wat ek van jou verlang,” 

sê hy.                                   (Praktiese vertaling: 62) 

 

b) Nun wusste sie, warum der Marder Hörner hatte und sein Zwilling sich auf einer 

Buchseite spreizte.  Alles wusste sie nun: warum Staubfinger diese Welt zu schnell und 

laut fand, warum er nichts von Autos verstand und oft so dreinblickte, als wäre er ganz 

woanders.                                (Funke, 2003b: 175) 

 

Nou weet sy hoekom die marter horings het, en hoekom sy tweelingbroer op daardie 

bladsy in die boek verskyn. Sy verstaan nou alles: Hoekom Vonkvinger glo dat alles in 

die wêreld te vinnig gebeur en dat daar te veel lawaai na sy sin is, hoekom hy nie 

verstaan hoe karre werk nie en dit gereeld lyk asof hy op ’n ander planeet is.   

                                                           (Praktiese vertaling: 60) 

 

c) Nun, jetzt kannst du mir glauben: Das hier” – er tippte mit dem Finger auf den 

benzingetränkten Bücherstapel – “sind tatsächlich die letzten Exemplare unserer 

tintenschwarzen Heimat.”         (Funke, 2003b: 180) 

 

Maar nou kan jy my maar glo: Hierdie kopieë,” sê hy terwyl hy tik op die boeke wat met 

petrol deurdrenk is, “is regtig die laaste kopieë van ons inkswart tuiste.” 

(Praktiese vertaling: 64) 
 

Waar ‘nun’ as ’n semanties leë kleursinsadjunk gebruik is (veral om ’n 

karakter se irritasie te beklemtoon), kon die vertaler van direkte vertaling 

gebruik maak en die gevoelens wat aan die woord gekoppel is, het 

sodoende nie verlore gegaan nie (voorbeeld 33). 

 
Voorbeeld 33: 

a) “Deine Mutter seufzte, als sie die neuen Bücher sah, und fragte, wo wir die nun wieder 

lassen sollten, doch dann hat sie sie natürlich mit ausgepackt”  

(Funke, 2003b: 151) 
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“Jou ma het gesug toe sy die nuwe boeke gesien het en wou weet waar ons dit nou 

weer alles gaan bêre, maar toe het sy natuurlik gehelp om dit uit te pak.”  

                                                                                                                (Praktiese vertaling: 43) 

 

b) “Nun kommt schon. Raus mit euch!”, fuhr er sie an, als sie blinzelnd hinaus in das helle 

Tageslicht stolperten.                            (Funke, 2003b: 170) 

 

“Kom nou! Roer julle sterte!” skel hy toe hulle met halftoegeknypte oë die helder daglig 

tegemoetstrompel.                                 (Praktiese vertaling: 56) 

 

In verskeie gevalle het die vertaler besluit om van eg Afrikaanse uitdrukkings 

gebruik te maak. Hoewel die vertaler getrou wou bly aan die bronteks en 

die bronouteur, was sy van mening dat die gebruik van eg Afrikaanse 

uitdrukkings die teikenteks leservriendeliker en natuurliker in Afrikaans laat 

klink (voorbeeld 34). 

 
Voorbeeld 34: 

Wahrscheinlich hatte der Engel irgendwann einmal auf dem Steinsockel vor der ersten 

Säule gestanden, doch er hatte einer anderen Figur Platz machen müssen. Gelangweilt 

blickte sein hageres, wachsbleiches Gesicht auf Meggie herab. Der Schöpfer der Figur 

verstand nicht viel von seinem Handwerk, das Gesicht war bemalt wie das einer 

Plastikpuppe, mit seltsam roten Lippen und blauen Augen, die nichts von dem Schrecken 

der farblosen Augen besaßen, mit denen der echte Capricorn die Welt musterte. Doch 

dafür war die Statue mindestens doppelt so groß wie ihr Vorbild, und jeder, der an ihr 

vorbeiging, musste den Kopf in den Nacken legen, um ihr in das blasse Gesicht zu sehen.                                

(Funke, 2003b: 173) 

 

Die engel het waarskynlik eens op ’n tyd op die klipvoetstuk voor die eerste pilaar gestaan, 

maar moes plek maak vir ’n ander standbeeld. Sy uitgeteerde, wasbleek gesig kyk 

verveeld af na Meggie. Die beeldhouer het nie juis talent gehad nie. Die standbeeld se 

gesig is soos ’n plastiekpop s’n geverf, sy eienaardige rooi lippe en blou oë het glad nie 

dieselfde effek as die ware Jakob se vreesaanjaende, asvaal oë nie. Om daarvoor te 

vergoed is die standbeeld meer as twee keer so groot soos Capricorn in lewende lywe en 

almal wat voor hom verbygaan, moet hulle nekke rek om in sy kleurlose gesig te kyk.  

(Praktiese vertaling: 59) 

 

Die beskrywing van die engel wat direk met ’n beskrywing van Capricorn se 

standbeeld gevolg word, kan die teikenlesers verwar. Die vertaler het dié 
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gedeelte gemanipuleer en onder andere gebruik gemaak van die 

Afrikaanse uitdrukkings ‘die ware Jakob’ en ‘in lewende lywe’ om die 

semanties eenduidiger te maak.  

 

In sekere gevalle het die vertaler ook van idiomatiese uitdrukkings gebruik 

gemaak om die dialoog te domestikeer en te manipuleer. Die doel van die 

teikenteks is om die teikenlesers te vermaak en die vertaler was van mening 

dat hierdie idiomatiese uitdrukkings jong lesers meer sal vermaak as direkte 

vertalings uit Duits (voorbeeld 35). 

 
Voorbeeld 35: 

a) “Ich bin eben vorsichtig”, brummte Flachnase.             (Funke, 2003b: 172) 

 

“Ek is net versigtig,” brom Stompsnoet. 

“Liewer bang Jan as dooie Jan,” brom Stompsnoet.                  (Praktiese vertaling: 58) 

 

b) “Diese Kerle sind völlig verrückt!”, wisperte sie.             (Funke, 2003b: 183) 

 

“Hierdie ouens is heeltemal mal!” fluister sy. 

“Hierdie ouens is heeltemal van lotjie getik!” fluister sy.                 (Praktiese vertaling: 66) 

 

Die vertaler glo dat ’n direkte vertaling die bronteks se funksie (om jong 

lesers te vermaak) in die steek sou laat en dat die idiomatiese uitdrukkings 

ook die teikenlesers in staat sal stel om hulle meer met die teikenteks te 

vereenselwig. Die vertaler het egter steeds getrou gebly aan die bronteks 

en die bronouteur in haar gebruik van meer idiomatiese uitdrukkings 

aangesien daar nie afgewyk is van Funke se oorspronklike intensie (om 

kinders te vermaak) nie. 
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5.5. Teksspesifieke probleme tydens die vertaalproses 
Teksspesifieke probleme ontstaan veral wanneer metafore, beeldspraak en 

woordspel vertaal word (Nord, 1979: 60). Teksspesifieke probleme kan egter 

ook ontstaan wanneer spesifieke terminologie vertaal word. Enige 

probleme wat nie onder een van die vorige drie kategorieë val nie, word 

ook onder teksspesifieke probleme geklassifiseer (Nord, 1991: 160). 

 

5.5.1. Aanhalings in Tintenherz 

Soos reeds genoem, word daar gereeld in Tintenherz na karakters uit 

bekende en klassieke jeugboeke verwys (voorbeeld 36).  
 

Voorbeeld 36: 

a) “Sie konnte dir alle Namen von König Artus’ Rittern aufzählen und sie wusste alles über 

Beowolf und Grendel, über alte Götter und nicht ganz so alte Helden.”  

 (Funke, 2003b: 152) 

 

b) “Natürlich habe ich alles aufbewahrt, was herauskam, bis auf die Kotzgurke, dir mir das 

Buch über den freundlichen Riesen bescherte.”                         (Funke, 2003b: 166) 

 

c) “Warum konnte es nich jemand Nettes sein, wenn es schon passieren musste, jemand 

wie... Babar, der Elefant?”                                       (Funke, 2003b: 167) 

 

d) “Stell dir vor, Long John Silver hätte plötzlich in deinem Wohnzimmer gestanden und mit 

seiner tödlichen Holzkrücke ausgeholt”, raunte sie.            (Funke, 2003b: 167) 

 

e) “Wer weiß, wer das nächste Mal verschwindet, und vielleicht gibt es selbt bei Pu dem 

Bären einen Bösewicht, den wir übersehen haben. Oder was ist, wenn ich Pu selbst 

herauslese? Wass soll er hier anfangen ohne seine Freunde und ohne den 

Hundertsechzig-Morgen-Wald?”                             (Funke, 2003b: 167 – 168) 

 

Daar is ook karakters uit ander kinderboeke wat deel word van Tintenherz, 

byvoorbeeld Tinkerbell (uit Peter Pan) en Farid (uit Tales from the Thousand 

and One Nights). Die verwysings beklemtoon die bronteks se eksotiese 

karakter, maar dit het ook ’n opvoedkundige doel aangesien dit jong lesers 

aanmoedig om meer te lees.  
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Die verwysings veroorsaak egter ’n probleem vir die vertaler aangesien die 

tekste waarin die karakters oorspronklik voorkom, nie noodwendig in 

Afrikaans vertaal is nie, soos die epiese Angel-Saksiese gedig oor Beowulf en 

Grendel. Elke verwysing het deeglike navorsing geverg om te bepaal of 

daar wel ’n Afrikaanse vertaling bestaan en wat die karakter se naam in die 

Afrikaanse vertaling is (voorbeeld 37). Waar geen Afrikaanse vertalings 

beskikbaar was nie, het die vertaler die Engelse name behou (voorbeeld 

38). In die glossarium (Praktiese vertaling, 84) word daar onder andere ook 

kortliks verduidelik wie Beowulf en Grendel, Wart en Wilbur die vark is. 
 

Voorbeeld 37: 

a) “Natuurlik het ek alles gehou wat uitgekom het, behalwe vir die snorkommer wat uit die 

boek oor die groot sagmoedige reus gekom het. Dit het net eenvoudig té erg gevrot.” 

                                   (Praktiese vertaling: 54) 

 

b) “As dit dan nou moes gebeur, hoekom kon dit ’n vriendelike karakter wees nie, iemand 

soos ... Babar, die olifant?”                    (Praktiese vertaling: 54) 

 

c) “Stel jou voor Long John Silver het skielik in die sitkamer verskyn en met sy houtkruk 

begin rondslaan?” fluister sy.                    (Praktiese vertaling: 54) 

 

d) “Wie weet wie dalk volgende kan verdwyn? En miskien is daar een of ander 

onaangename karakter in die Poeh-boeke. Of wat as ek Poeh self uit sy storie lees? 

Wat sal hy hier doen sonder sy vriende en die bos?”                 (Praktiese vertaling: 55) 

 
Voorbeeld 38: 

a) “Sy kon die name van al koning Artur se ridders opnoem en het alles van Beowulf en 

Grendel, van ou gode en moderne helde geweet.”                 (Praktiese vertaling: 44) 

 

Elke hoofstuk in Tintenherz begin ook met ’n aanhaling uit ’n bekende 

kinderboek. Vir Cornelia Funke het die gebruik van aanhalings uit ander 

boeke geen probleme veroorsaak nie aangesien die meeste van die 

boeke óf in Duits vertaal is, óf oorspronklik in Duits verskyn het. Hierdie 

aanhalings veroorsaak egter ’n probleem vir die vertaler aangesien baie 

van die boeke waaruit dit kom, nog nie in Afrikaans vertaal is nie, soos J. R. 

R. Tolkien se The Hobbit.  
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Die hoofstukke wat die vertaler besluit het om te vertaal, begin met  

aanhalings uit William Goldman se The Princess Bride (1973), Ray Bradbury 

se Fahrenheit 451 (1993) en Robert Louis Stevenson se Treasure Island (1883). 

Die vertaler moes navorsing doen om te bepaal of daar wel vertalings van 

hierdie boeke bestaan. Dit was maklik om ’n vertaling van Treasure Island 

op te spoor aangesien die boek onlangs deur Janie Oosthuysen vertaal is 

(Skateiland, 2005). Daar bestaan egter nie Afrikaanse vertalings van The 

Princess Bride en Fahrenheit 451 nie. Gevolglik het die vertaler voor drie 

keuses te stane gekom. 

 

Die eerste moontlikheid was om die aanhalings eenvoudig weg te laat. Die 

vertaler glo egter dat die bronouteur ’n rede gehad het waarom sy 

aanhalings uit ander boeke veral in hierdie teks geïnkorporeer het. Buiten 

dat die aanhalings ’n opvoedkundige funksie het, is die liefde vir boeke ’n 

sentrale tema in Tintenherz en dit word deur die aanhalings beklemtoon. 

Indien die aanhalings summier weggelaat sou word, sou die vertaler die 

funksie van die teks, die bronouteur én die teikenlesers in die steek laat. 

 

Die tweede moontlikheid was dat die aanhalings almal in Engels kon 

verskyn. Dit sou egter dan voorkom asof die vertaler nie moeite wou doen 

nie en die teikenlesers sou waarskynlik ook nie daarvan gehou het as die 

aanhalings in Engels was nie – hulle kon dalk selfs wonder waarom die boek 

in die eerste plek in Afrikaans vertaal is, veral aangesien die meeste 

Afrikaanse kinders Engels magtig is. 

 

Die derde moontlikheid was dat die vertaler die boeke wat wel in Afrikaans 

vertaal is, kon opspoor en gebruik, en die aanhalings van boeke wat nie in 

Afrikaans vertaal is nie, self sou vertaal. Laasgenoemde sou ’n uitdagende 

taak wees wat baie moeite en tyd sou verg, maar dit was volgens die 

vertaler die enigste opsie aangesien daar andersins geen rede sou wees 

om Tintenherz in Afrikaans te vertaal nie.  
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Die vertaler het dus besluit om direk uit Janie Oosthuysen se Afrikaanse 

vertaling van Skateiland aan te haal en die gedeeltes uit The Princess Bride 

en Fahrenheit 451 self te vertaal. Dit is egter onmoontlik om van die vertaler 

te verwag dat al die boeke wat nie in Afrikaans vertaal is nie en aangehaal 

word soos individuele brontekste beskou moet word (m.a.w. detailstudies 

moet gedoen word oor die bronouteur, bronkultuur, bronteks, bronlesers, 

ens.). Hoewel die vertaler ten minste die inhoud van dié boeke moet ken, 

kan sy in hierdie geval gebruik maak van direkte vertaling:     

 
When a quotation from another source text is included in the source language 

text, it should normally be rendered more literally than the rest of the text. The 

translator is not responsible for its ‘functional equivalence’, since it is not 

addressed to the reader of the target language text. It is its own ‘authority’, 

and the translator must take no liberties with its formal elements. The translation 

should be easily identified when compared with the original quotation; possibly 

the greater the authority, the closer the translation (Newmark, 1982:148). 

 

In Tintenherz verwys Meggie na Fenoglio se boek “Tintenherz”. Sy het die 

boek net vlugtig bekyk, maar sy het gesien dat daar ’n illustrasie by die 

eerste letter van elke hoofstuk in die boek is. Die hoofstuk waarna Meggie 

gekyk het, begin met die sin “Keiner sah, wie er aus der Stadt schlüpfte” 

(Funke, 2003b: 58). Later dink Meggie terug aan wat sy gesien het 

(voorbeeld 39). 

 
Voorbeeld 39: 

Sie sah das K vor sich, das K, auf dem der gehörnte Marder hockte, und ihr wahr, als blickte 

ihre Mutter hinter dem großen Buchstaben hervor, ihre Mutter, wie sie sie von dem blassen 

Foto unter Mos Kissen kannte.”                           (Funke, 2003b: 161) 

 

’n Afrikaanse vertaling van hierdie sin sal heel moontlik lui: “Niemand het 

gesien hoe hy uit die stad weggesluip het nie”, dit beteken dat die 

Afrikaanse vertaling na die letter ‘N’ moet verwys (voorbeeld 40). 
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Voorbeeld 40: 

Sy sien die groot ‘N’ voor haar, die ‘N’ waarop die marter met horings hurk, en dit voel vir 

haar asof haar ma agter die groot letter uitloer, haar ma, soos sy haar van die verbleikte 

foto onder Mo se kussing ken.                                (Praktiese vertaling: 50) 

 

5.5.2. Beeldspraak en metafore 

Funke maak gereeld van beeldspraak en metafore in Tintenherz gebruik. Dit 

is nodig om die beeldspraak en metafore in die bronteks te domestikeer om 

te verhoed dat die lesers nie van die teikenteks vervreem sal word nie: “Any 

simile, image or comparison should be as familiar to the TL as to the SL 

reader [and] sometimes this requires adjustment” (Newmark, 1982: 150).  

 

In die meeste gevalle was die domestikering van beeldspraak en metafore 

nie problematies nie aangesien daar wel ’n ekwivalent in Afrikaans bestaan 

(voorbeeld 41).  

 
Voorbeeld 41: 

a) “Capricorn stand da und sah sich um. Ihm schien schwindlig zu sein, er taumelte wie 

ein Tanzbär, der sich zu lange gedreht hat.”              (Funke, 2003b: 154) 

 

“Capricorn het daar gestaan en om hom gekyk. Dit het gelyk asof hy duiselig was, hy 

het rondgestrompel soos ’n sirkusbeer wat te lank in die ronde getol het.” 

(Praktiese vertaling: 45) 

 

b) “Basta fluchte und drohte und verpasste mir einen bösen Schnitt am Oberarm, doch 

dann stand die Haustür plötzlich auf und die beiden verschwanden in der Nacht, 

taumelnd wie Betrunkene.”                (Funke, 2003b: 156) 

 

“Basta het gevoek en gedreig en my ’n lelike sny op my boarm gegee, maar toe het 

die voordeur skielik oopgeswaai en die twee het soos waggelende dronkies in die nag 

verdwyn.”                                               (Praktiese vertaling: 47) 

 

c)  “Als er damals wieder auftauchte, sah er aus, als hätte er zu lange nichts gegessen, 

mager wie eine streunende Katze, die Augen ganz trüb.”                  (Funke, 2003b: 160)  
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“Toe hy destyds weer opgedaag het, het dit gelyk asof hy baie lank niks te ete gehad 

het nie. Hy was uitgeteer soos ’n straatkat en sy oë was heel dof.”  

(Praktiese vertaling: 49) 

 

d) “Ich weiß nicht, wovon ich leben soll. Ich weiß gar nichts. Ich bin wie ein Fisch ohne 

Wasser.”                  (Funke, 2003b: 160) 

 

“Ek weet nie waarvan ek veronderstel is om te leef nie. Ek weet niks nie. Ek is soos ’n vis 

op droë grond.”                                  (Praktiese vertaling: 50) 

 

In sommige gevalle bestaan daar egter nie ’n Afrikaanse ekwivalent vir die 

Duitse metafore en beeldspraak nie (voorbeeld 42). In dié geval moes die 

vertaler van manipulasie gebruik maak en dié sinne moes op so ’n wyse 

omskryf word dat die betekenis van die Duitse beeldspraak na die 

teikenteks oorgedra word en nie verlore gaan nie. 

 
Voorbeeld 42: 

“Was steht ihr da und glotzt wie Kühe auf der Weide?”, rief Capricorn.     (Funke, 2003b: 195) 

 

“Wat staan julle soos ’n spul swape oopmond en gaap?” roep Capricorn. 

(Praktiese vertaling: 75) 

 

Dit is veral opvalled dat Funke gereeld van beeldspraak waarin die een of 

ander voël voorkom, gebruik gemaak het (voorbeeld 43). Die vertaler het 

besluit om dieselfde te doen in haar vertaling. Capricorn se manne word 

byvoorbeeld met kraaie vergelyk. Dié mans is almal in swart geklee en is 

baie wreed en die vergelyking met swart kraaie is uiters effektief.  

 
Voorbeeld 43: 

a) Wie Vögel kamen sie Meggie vor, die ihre Köpfe zwischen die Schultern zogen, damit 

man sie ihnen nicht abschlug.                           (Funke, 2003b: 174) 

 

Hulle lyk vir Meggie nes voëls wat hulle koppe onder hulle vlerke wegsteek omdat hulle 

bang is iemand kap dit dalk af.                                (Praktiese vertaling: 59) 

 

b) Elinor saß zwischen ihnen wie eine aufgeplusterte Taube in einer Schar räuberischer 

Krähen.                             (Funke, 2003b: 192) 
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Elinor sit tussen hulle, soos ’n duifie met deurmekaar vere te midde van ’n bende swart 

kraaie.                                   (Praktiese vertaling: 72) 

 

Die vertaler hou daarvan dat die bronouteur Capricorn met ’n papegaai 

vergelyk (voorbeeld 44). In teenstelling met sy manne, wat almal in swart 

geklee is, dra Capricorn altyd ’n bloedrooi pak met ’n swart veer in sy 

knoopsgat. In die Engelse vertaling word Capricorn nie met ’n papegaai 

vergelyk nie, maar met ’n pou. Hoewel die vertaler verstaan waarom die 

Engelse vertaling hom met ’n pou vergelyk (Capricorn dink baie van 

homself), verander dit die bronteks se betekenis. Die beskrywing van 

Capricorn as ’n papegaai verwys eerder na die kleur pak wat hy aanhet, as 

na sy persoonlikheid. 

 
Voorbeeld 44: 

Gut ein halbes Dutzend seiner Männer folgte ihm, wie Krähen einem Papagei. 

(Funke, 2003b: 177) 

 

Omtrent ses van sy manne volg hom, soos kraaie ’n papegaai volg. 

(Praktiese vertaling: 61) 

 

A good half-dozen of his men were following him, like crows following a peacock. 

  (Funke, 2003c: 167) 

 

Soos reeds genoem, het die vertaler met tye gebruik gemaak van 

domestikering om die teikenteks leservriendeliker te maak (sien 5.3.3.). Die 

vertaler het ook in verskeie gevalle woorde en sinne in die bronteks met 

Afrikaanse beeldspraak en metafore in die teikenteks vervang. Die vertaler 

het egter seker gemaak dat die gebruik van Afrikaanse beeldspraak en 

metafore nie die bronteks sal benadeel nie. Dit kan selfs die teks se 

opvoedkundige funksie versterk aangesien die teikenlesers nie net meer 

van ander kulture kan leer nie, maar ook meer vertroud kan raak met 

idiomatiese Afrikaans.  
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Om te kompenseer vir die feit dat sy die teks gedomestikeer en 

gemanipuleer het, het die vertaler, waar sy kon, Funke se ‘voëltema’ verder 

gevoer (voorbeeld 45). 

 
Voorbeeld 45: 

“Wie oft soll ich dir noch sagen, dass dieser Bastard gar kein Herz hat?”  
(Funke, 2003b: 168) 

 

Hoeveel keer moet ek nou nog vir jou sê dat hierdie uilskuiken geen hart het nie? 

(Praktiese vertaling: 55) 

 

Die vertaler het besluit dat ’n direkte vertaling van ‘bastard’ (‘bliksem’ of 

‘blikskottel’) te kras sou wees en het besluit dat Elinor eerder na Staubfinger 

as ’n ‘uilskuiken’ moet verwys (voorbeeld 46). Die woord uilskuiken verwys 

na ’n dom, onnosel swaap of ’n simpel vent (HAT, 2005: 1115). ‘Uilskuiken’ 

het wel ’n heelwat sagter emosionele waarde as ‘bastard’, maar die 

vertaler is van mening dat die gebruik van die woord ‘uilskuiken’ nie die 

betekenis van die bronteks verander nie. 

 
Voorbeeld 46: 

Der Einzige, der ähnlich verloren aussah, war der magere Vorleser, der ganz am Ende der 

schwarzen Reihe Platz genommen hatte und immer noch unentwegt seine Brille betastete. 

                                 (Funke, 2003b: 192) 

 

Die enigste een wat ook lyk asof hy soos ’n kraai met pouvere voel is Darius, die  rietskraal 

voorleser wat heel op die punt van die swart ry gaan sit het en nog altyd ononderbroke 

met sy bril vroetel.                                              (Praktiese vertaling: 72) 

 

Wanneer iemand baie ongemaklik en ontuis voel, kan ’n mens sê dat die 

persoon ‘soos ’n kraai met pouvere voel’ (HAT, 2005: 579). Die vertaler het 

besluit om van hierdie Afrikaanse metafoor gebruik te maak in plaas 

daarvan om net te sê dat Darius baie ongemaklik lyk.  

 

In die bronteks word Capricorn se ma, Mortola, as ’n ekster beskryf (Funke, 

2003b: 138). ’n Ekster is nie ’n bekende voëlsoort nie en aangesien die 
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teikenlesers jong lesers is, is dit beter om hierdie beeldspraak te domestikeer 

en Mortola met ’n soortgelyke voël wat die teikenlesers wel sal ken, te 

vergelyk, soos ’n aasvoël. Die Afrikaanse teikenlesers ken hierdie roofvoël en 

weet dat dit ’n lelike, wrede voëlsoort is.  

 

5.5.3. Ander teksspesifieke probleme 

5.5.3.1. Staubfinger se marter  

Staubfinger se troeteldier, ’n marter met horings, was een van die vertaler 

se grootste probleme aangesien dit so ’n onbekende dier is. ’n Marter is ’n 

weselagtige roofdier wat kosbare bont lewer en regoor Wes-Europa en in 

Asië en Amerika voorkom. Die marter is familie van die wesel, muishond en 

das. Onder normale omstandighede sou die vertaler sonder twyfel gebruik 

gemaak het van domestikering, self ’n muishond met horings sou ’n 

verbetering wees.  

 

Die vertaler kon egter nie van domestikering as vertaalstrategie gebruik 

maak nie aangesien daar orals in die bronteks (en op die voorblad) 

illustrasies van Staubfinger se marter verskyn. Funke het al die illustrasies in 

Tintenherz self gemaak en indien die vertaler in dié geval van domestikering 

gebruik sou maak, sou die teikenteks nie met Funkse se illustrasies kon 

verskyn nie. Verder moes die vertaler ook in gedagte hou dat Staubfinger 

se troeteldier in die filmweergawe van Tintenherz ook ’n marter sal wees.  

 

Die vertaler het besluit om van vervreemding as vertaalstrategie gebruik te 

maak. Die hoofrede waarom vervreemding in dié geval wel suksesvol kan 

wees, is daarop gebaseer dat Staubfinger en sy vriend met horings uit ’n 

fantasie-wêreld kom, wat vol vreemde en snaakse karakters is, en hoewel 

dit moontlik is dat die teikenlesers nie sal weet wat ’n marter is nie, sal Funke 

se illustrasies hulle wel ’n idee gee van hoe dié diertjie lyk.  

 

Soos reeds genoem (sien 2.3.2) is die vertaler van mening dat ’n glossarium 

in Tintenherz ook tot die teikenlesers se voordeel kan strek, aangesien dit 

kan help om lig te werp op hierdie tipe verwysings na kultuurvreemde 
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karakters, sodat die teikenlesers nie daardeur vervreem sal word nie, maar 

eerder verryk sal word (Praktiese vertaling: 83). 

 

5.5.3.2. Feetjies en kobolde 

In die gedeelte waar Mo vir Meggie van haar ma se verdwyning vertel, 

verwys hy na verskillende soorte feë (voorbeeld 47). 

 
Voorbeeld 47: 

“Kobolde mochte deine Mutter auch sehr: Brownies, Bucca Boos, Fenoderees, die Folletti 

mit ihren Schmetterlingsflügeln, sie kannte sie alle.”                                    (Funke, 2003b: 152) 

 

Jou ma het ook baie van kobolde gehou, van kabouters, trolle, Fenoderee en die foletti 

met hulle skoenlappervlerkies, sy het hulle almal geken.                      (Praktiese vertaling: 44) 

 

“Your mother liked brownies as well: hobgoblins, bugaboos, the Fenoderee, the folletti with 

their butterfly wings, she knew them all.”                           (Funke 2003c: 144) 

 

Alhoewel die woord ‘Kobolde’ met ‘kabouters’ vertaal kan word, verwys 

kobolde na ’n spesifieke soort kabouter. Die woord bestaan ook in 

Afrikaans: 

 
Kobold aardgees, aardmannetjie, berggees, dwer(gie), gnoom, 

kabouter(mannetjie), Lilliputter, toorfee, towerfee  

(Groot Afrikaanse Sinoniemwoordeboek, 1995: 158) 

 

Die Engelse vertaling het ‘Kobolde’ met ‘brownies’ vertaal en ‘Brownies’ 

met ‘hobgoblins’. In Afrikaans is ‘brownies’ en ‘hobgoblins’ egter al twee 

‘kabouters’ of ‘aardmannetjies’. Die vertaler kon dus nie ‘Kobolde’ met 

kabouters vertaal nie, aangesien ‘brownies’ ook kabouters in Afrikaans is. 

Dit is duidelik dat die towerwêreld van feë en kabouters nie so uitgebrei is in 

Afrikaans, as in Duits of Engels nie. 

 

Die vertaler het besluit om van die redelik vreemde woord ‘kobolde’ 

gebruik te maak aangesien Funke gereeld kobold-karakters in haar boeke 

het, in Kein Kecks für Kobolde (1994) en Drachenreiter (1997) is kobolde 
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byvoorbeeld hoofkarakters. Hoewel die Engelse vertalings van Funke se 

boeke die woord ‘Kobolde’ met ‘brownies’ vertaal het, glo die vertaler dat 

dit nie noodwendig ’n regte vertaling is nie.  

 

Volgens Funke is kobolde harige gedroggies met katoë wat so groot is soos 

’n kind. Eintlik lyk hulle baie soos katte, die enigste verskil is dat hulle regop 

loop en soms vier arms het. Hulle is ook baie vraatsig en hulle gunstelingkos 

is sampioene (Funke, 1994). Funke se eie beskrywings en illustrasies van dié 

gedroggies het meer lig gewerp op die fisiese kenmerke van kobolde en 

het die vertaler oortuig dat ’n kobold en ’n kabouter definitief van mekaar 

verskil.  

 

‘Bucca Boos’ is trolle wat in Skandinawiese lande voorkom (Pat Addy’s 

Märchenwelt, 2000.) Die vertaler het besluit dat die onnodig is om van 

hierdie vreemde woord gebruik te maak aangesien die teikenlesers heel 

waarskynlik nie sou weet na watter tipe gedaante ‘Bucca Boos’ verwys nie. 

Die vertaling is egter steeds getrou aan die bronteks aangesien ‘Bucca 

Boos’ ’n soort trol is. 

 

Fenoderee is ’n lewensgroot kabouter van die eiland Man, wat uit die 

feëwêreld verban is omdat hy op ’n meisie verlief geraak het (Lindemans, 

1997). Aangesien dit na ’n spesifieke karakter verwys, het die vertaler besluit 

om van vervreemding as vertaalstrategie gebruik te maak. Die teikenlesers 

kan dalk aangespoor word om meer oor Fenoderee uit te vind.  

 

Dieselfde geld vir die felotti, Italiaanse feetjies wat gekenmerk word deur 

hulle skoenlappervlerkies (Types of Faeries, s.a.). Die vertaler glo dat die 

verwysings na hierdie onbekende karaktertjies jong teikenlesers kan 

aanmoedig om meer oor hulle uit te vind. Sy is ook van mening dat dit 

Funke se oorspronklike bedoeling was, aangesien die brontekslesers ook nie 

noodwendig weet wie Fenoderee en die foletti is nie. Hoewel daar slegs 

kortliks in die teikenteks na die verskillende tipe feetjies verwys word, sal dit 
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tot die teikenlesers se voordeel strek indien hierdie kultuurvreemde figure 

ook in die glossarium (Praktiese vertaling: 84) genoem word.  

 

Ten spyte van al die probleme wat tydens die vertaalproses van die 

bronteks ontstaan het, glo die vertaler dat daar uiteindelik aan al die 

vereistes voldoen is en dat ’n suksesvolle vertaling geskep is. Maar 

uiteindelik is dit nie die vertaler wat kan bepaal of die vertaling ’n sukses is 

nie. Jakob Grimm vergelyk die vertaler se taak met dié van ’n seeman: 

laasgenoemde beman ’n skip en stuur die skip met gespande seile na ’n 

ander kus, waar dit dan op ’n ander bodem, waar ander winde waai, moet 

aandoen (Stolt & Klingberg, 1980: 7). Uiteindelik is dit net die jong 

teikenlesers wat sal kan bepaal of ’n Afrikaanse vertaling van Tintenherz 

ankerplek in Suid-Afrika kan vind ... 

 

 

6. Hoofstuk 6: Gevolgrekking 
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Hoofstuk 6: Gevolgtrekking 
 

6.1. Samevatting 
In hierdie studie is gefokus op die praktiese vertaling van kinder- en 

jeugboeke deur ’n gedeelte van Cornelia Funke se fantasie-

avontuurverhaal Tintenherz in Afrikaans te vertaal en die probleme wat 

tydens die vertaalproses ontstaan het aan die hand van verskeie 

vertaalteoretiese benaderings op te los. Laasgenoemde het dit moontlik 

gemaak om die komplekse aard van die vertaalproses (met betrekking tot 

die vertaling van kinder- en jeugboeke) aan die lig te bring. 

 

Die vertaling van kinder- en jeugboeke is besonder ingewikkeld en 

uitdagend aangesien vertalers deurentyd die funksie van die teikenteks, 

sowel as die teikenlesers tydens die vertaalproses in gedagte moet hou. Dit 

sou nutteloos wees om ’n vertaling van Tintenherz te skep wat dieselfde 

literêre peil as die bronteks handhaaf indien die teikenlesers en die funksie 

van die teikenteks (om jong lesers te vermaak en te verryk) verontagsaam 

word, aangesien die teikenlesers in dié geval geen positiewe weerklank by 

die teikenteks sal vind nie. Die doel van die studie was egter juis om te 

bewys dat dit moontlik is om, met behulp van vertaalteoretiese 

benaderings, ’n vertaling te skep wat getrou bly aan die funksie van die 

teikenteks en die teikenlesers én dieselfde literêre peil as die bronteks 

handhaaf.  

 

Die sukses van die praktiese vertaling moet dus nie net op grond van literêre 

kriteria gemeet word nie, aangesien daar ook beoordeel moet word of die 

vertaler aan die funksie van die teikenteks en die teikentekslesers getrou 

gebly het.  

 

Hoewel dit uiteindelik die jong teikenlesers is wat sal bepaal of ’n Afrikaanse 

vertaling van Tintenherz ankerplek in Suid-Afrika sal vind, is die vertaling ook 

aan volwassenes (ouers en uitgewers) se kritiek onderworpe. Selfs al sou die 
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Afrikaanse vertaling as suksesvol beoordeel word, veronderstel dit nie dat 

uitgewers die vertaling sal publiseer en ouers die boek vir hulle kinders sal 

aankoop nie.  

 

Weens hierdie rede was dit noodsaaklik om ook in hierdie studie te bewys 

dat Tintenherz aan al die vereistes van ’n goeie fantasie-avontuurverhaal 

voldoen. Die uiters oorspronklike storielyn kan help om jong lesers se 

negatiewe gesindheid teenoor die lees van boeke te verander deur te wys 

dat lees ’n genotvolle, opwindende ervaring kan wees. Tintenherz kan jong 

lesers sodoende inspireer om meer te lees. Verder is die spanningsvolle, 

verbeeldingryke gebeure in die verhaal vermaaklik en jong lesers word ook 

verryk deur die verwysings na die ‘vreemde’.  

 

Tintenherz is nie bloot ’n niksseggende storie nie, dié fantasie-

avontuurverhaal is tegelykertyd vermaaklik en opvoedkundig. Die subtiele 

sedelesse in Tintenherz lei daartoe dat die verhaal ’n opvoedkundige 

funksie het, sonder dat dit prekerig voorkom. ’n Kind is nie ’n vaas wat gevul 

moet word nie, maar ’n vuur wat aangesteek moet word (Rabelais, 

aangehaal in Preller, 2003: 41); Vonkvinger is nie die enigste een wat die 

vaardigheid het om met vuur te goël nie, Funke beskik ook oor die vermoë 

om jong lesers se lus vir lees aan die brand te steek. 

 

Die studie het gedien om te bewys dat ’n Afrikaanse vertaling van 

Tintenherz, wat oor ’n liefde vir boeke en lees handel, nie net ’n belangrike 

bydrae kan lewer om die leemte in die Suid-Afrikaanse mark te vul nie, 

maar ook ’n ideale manier is om jong lesers aan te moedig om ’n 

Afrikaanse leeskultuur te ontwikkel.  
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6.2. Voorstelle vir verdere studie 
In hierdie studie is daar bewys dat vertalings ’n belangrike bydrae tot die 

Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur kan lewer en dat dit moontlik is om 

vertalings te skep wat nie ondergeskik is aan die bronteks nie. Verdere 

studies kan moontlik gedoen word om te bepaal wat die stand van 

Afrikaanse vertalings van kinder- en jeugboeke in Suid-Afrika is (jong lesers 

se gesindheid teenoor vertalings kan byvoorbeeld deur middel van 

meningspeilings gemeet word). Verdere onderwerpe vir navorsing oor die 

vertaling van kinder- en jeugboeke sluit in gedetailleerde vergelykende 

studies om te bepaal of vertalings van kinder- en jeugboeke dieselfde 

literêre standaard as die oorspronklike tekste handhaaf (sien die studie op 

interferensie in die Afrikaanse Harry Potter wat deur Bedeker (2004) 

uitgevoer is), asook studies wat op die gebruik van vervreemding, 

domestikering en herskryf van kinder- en jeugboeke fokus, om te bepaal of 

hierdie vertaalteoretiese benaderings die ontvangs van die teikentekste in 

die betrokke teikenkulture beïnvloed.  
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