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Opsomming 
 
Een van die grootste probleme vir vertalers was nog altyd die kwessie van of 
’n vertaling vry of letterlik moet wees.  Vandag is die algemene neiging dat ’n 
vertaling eerder as kulturele oordrag (of interkulturele kommunikasie) gesien 
moet word en nie meer bloot as linguistiese oordrag nie.  In die geval van die 
Leefstyl-Bybel vir Vroue (LBV), waaroor hierdie studie gaan, handel dit veral 
oor die vertaling van die toepassings (rubrieke wat lewenskwessies behandel) 
wat in die Bybel voorkom.  Die rede hiervoor is dat hierdie toepassings vir ’n 
teikenmark vertaal is (Afrikaanssprekende vrou) wat kultureel taamlik verskil 
van die brontaallesers en dat die nuwe kultuur dus voortdurend in die vertaling 
in ag geneem moes word. 
 
Daar is gevind dat die volgende teoretiese benaderings suksesvol aangewend 
is in die vertaling van die bronteks.  Eerstens is daar die Funksionalistiese 
benadering, waar die name van Nord en Vermeer die belangrikste is.  
Vermeer se Skoposteorie fokus bo alles op die doel van ’n vertaling en Nord 
se instrumentele vertaling op die vertaling wat suksesvol met die nuwe 
doeltaallesers in hulle kultuur moet kan kommunikeer.  Die LBV is 
funksionalisties in die sin dat dit met ’n doel vertaal is, naamlik om 
Afrikaanssprekende vroue polities te bemagtig en hulle stemloosheid en 
ontmagtiging teen te werk. 
 
Tweedens is Gutt se Relevansieteorie aangewend en veral die term “Indirekte 
Vertaling” word hier gebruik.  Hierdie tipe vertaling kommunikeer die betekenis 
van die oorspronklike op só ’n wyse dat dit vir die doeltaalleser in haar eie 
konteks sin maak.  Die metafore is byvoorbeeld aangepas, want die 
oorspronklike metafore sou nie relevant wees vir die Afrikaanssprekende vrou 
nie.  Daar is ook ekstra gedeeltes in die doelteks bygevoeg wat die vertaler as 
relevant vir die doeltaallesers geag het. 
 
Laastens is Venuti se konsepte vervreemding en domestikering gebruik.  In 
die LBV is daar by uitstek gedomestikeer, wat beteken dat die 
doeltaalwaardes vir die doeltaalkultuur sigbaar is in die vertaling.  Hierdie 
domestikering is dus suksesvol, omdat die vertaling aan die kulturele 
verwagtinge van die doelgehoor voldoen. 
 
Die konsep van “Gender en Vertaling” is ook ingebring, omdat daar vasgestel 
moes word hoekom die vertaling nodig was en hoekom dan spesifiek vir dié 
doelgehoor.  Daar is gevind dat die vrou in Suid-Afrika vir ’n tyd lank 
onderdruk is en daarom het die uitgewer van hierdie Bybel dit nodig geag dat 
daar ’n Bybel in Afrikaans is vir vroue, omdat vroue hulleself nooit waardig sal 
ag as die Bybel nie “vrou-vriendelik” aan hulle gerig word nie. 
 
Die bronteks en die doelteks is met mekaar vergelyk en op makro- en 
mikrovlak geanaliseer.  Daar is gekyk of bogenoemde teoretiese benaderings 
suksesvol aangewend is en of die doelteks werk as ’n kommunikatiewe 
instrument in die nuwe doelkultuur.  Verskeie resensies is geraadpleeg en 
volgens hierdie resensies en die studie wat gedoen is, het die doelgehoor die 
LBV wel suksesvol ontvang. 



Abstract 
 
One of the biggest problems faced by translators has always been the issue 
of whether a translation should be a free translation or a literal translation.  
These days, the general tendency is to view a translation as a cultural transfer 
of information (or intercultural communication) and no longer as merely a 
linguistic transfer of information.  This study took the translation of the 
applications (columns that deal with life issues) in the Leefstyl-Bybel vir Vroue 
(LBV), as adapted from the Bible, as subject matter.  The reason for this 
choice of subject matter was that these applications were translated for a 
target audience (Afrikaans-speaking women) that differs culturally from the 
source text readers and that the new culture, therefore, constantly had to be 
taken into account in the translation. 
 
It was found that the following theoretical approaches had been successfully 
applied in the translation of the source text.  Firstly, there was the 
Functionalist approach, where the work of Nord en Vermeer played a 
significant role.  Vermeer’s Skopos Theory focuses, above all, on the aim of a 
translation and Nord’s instrumental translation on the fact that a translation 
must communicate successfully with the target text readers in their culture.  
The LBV is functionalist in the sense that it was translated with a specific aim 
in mind, namely to empower the Afrikaans-speaking women on a political level 
and to counter their voicelessness and disempowerment.   
 
Secondly, Gutt’s Relevance Theory, and the term “Indirect Translation” in 
particular, were used.  This kind of communication communicates the 
meaning of the original in such a way that it makes sense to the target 
language reader in her own context.  For example, the metaphors were 
adapted because the original metaphors would not have been relevant to the 
Afrikaans-speaking women.  New text, that the translator felt was relevant to 
the target language readers, was also added to the target text. 
 
Lastly, Venuti’s Foreignizing and Domestication were used.  The LBV was 
highly domesticated, which meant that the target language values were visible 
to the target language culture in the translation.  This domestication was 
successful because the translation met the cultural expectations of the target 
audience. 
 
The concept of “Gender and Translation” was also examined.  The reason or 
need for the translation and why the source text had been translated for this 
target audience specifically, also had to be determined.  It was found that 
women in South Africa had been oppressed for some time.  The publisher 
therefore deemed it necessary to have a Bible for women in Afrikaans.  
Presenting the Bible to them in a “woman-friendly” way would assist them to 
believe in their own worth. 
 
The source text and the target text were compared and analysed on the 
macro and micro levels.  It was determined whether the above theoretical 
approaches were successfully applied and whether the target text worked as 
a communicative instrument in the new target culture.  Various reviews were 
consulted.  These reviews and the research in this study indicated that the 
LBV had been successfully received by the target audience. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Inleiding 

Een van die grootste probleme vir vertalers was nog altyd die kwessie van of 

’n vertaling vry of letterlik moet wees.  Vertaalstrategieë kan in hierdie geval 

bipolêr aangebied word:  naamlik die antieke onderskeid letterlik (linguisties) 

vs vry (funksionalisties) (2.2), Venuti se konsepte vervreemding vs 

domestikering (2.4.1 en 2.4.2), Nida se formele korrespondensie vs 

dinamiese ekwivalensie en Gutt se direkte vertaling vs indirekte vertaling 

(2.3).  Volgens die eerste van elke strategiepaar is die prioriteit van die 

vertaler om die outentisiteit van die oorspronklike teks te behou; volgens die 

tweede van elke strategiepaar is die prioriteit om die boodskap aan die 

doeltaalgehoor te kommunikeer.  Elke onderskeid is gebaseer op die feit dat 

volle outentisiteit nie bereik kan word nie, veral nie waar die brontaalkultuur 

en die doeltaalkultuur so drasties van mekaar verskil nie (Kirk 2005:  99).   

 

Myns insiens word daar meestal in vertaling tussen die twee betrokke pole 

beweeg met ’n oorwig na een van die twee pole.  ’n Mens kan byvoorbeeld 

nie vervreemding as vertaalstrategie gebruik sonder om ook te domestikeer 

nie, want die teks moet steeds sin maak in die doeltaal.  Vandag is die 

algemene neiging dat ’n vertaling eerder as kulturele oordrag (of interkulturele 

kommunikasie) gesien moet word en nie meer bloot as linguistiese oordrag 

nie.  Tekste word gesien as kommunikatiewe handelinge wat altyd in ’n 

“situasie-in-kultuur” plaasvind (Basson 2002:  41). 

 

Volgens Van der Merwe (2001:  22) is Bybelvertaling ’n vorm van 

interkulturele kommunikasie, want enige Bybelvertaling moet rekening hou 

met die behoeftes van die potensiële lesers.  So is Bybelvertaling dan ’n 

perfekte voorbeeld om kultuur en vertaling te verduidelik.  In die geval van die 

Leefstyl-Bybel vir Vroue (LBV), waaroor hierdie studie gaan, handel dit veral 

oor die vertaling van die toepassings (rubrieke wat lewenskwessies behandel) 

wat in die Bybel voorkom.  Die rede hiervoor is dat hierdie toepassings vir ’n 
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teikenmark vertaal is wat kultureel taamlik verskil van die brontaallesers (1.3) 

en dat die nuwe kultuur dus voortdurend in ag geneem moes word in die 

vertaling.  

1.2 Totstandkoming van die Leefstyl-Bybel vir Vroue 

 

Vir meer as 300 jaar het wit, Suid-Afrikaanse vroue van Nederlandse afkoms 

die ergste van Nederlandse godvresendheid geërf.  Landman (1994:  12) 

verwoord dit as volg:  “. . . an obsession with hell, Satan and personal sin, 

fantasies of God’s physical presence and care, the experience of regular 

divine visions, the habitual reference to the self in humiliating language, the 

use of biblical verses as deux ex machina, and a strong suspicion of the 

threat of many personal enemies, including Satan and the heathen.”  Met 

ander woorde vroue het hulleself blameer vir hulle eie sondes en vir al die 

swaarkry wat hulle moes deurmaak.  Hulle is byvoorbeeld in die 

konsentrasiekampe vertel dat hulle daar is om vir hulle sondes te boet.  Vir 

die grootste gedeelte van die 20ste eeu was die vrou vasgevang in die 

stereotipe van die goeie vrou, wat geen politieke en min ander regte gehad 

het.  Vroue mag byvoorbeeld vroeër jare nie in die verkiesing gestem het nie.  

Blanke vroue in Suid-Afrika het eers in 1930 stemreg gekry en hulle kon dit vir 

die eerste keer gedurende die plaaslike verkiesing van 1933 uitoefen (Beeld  

9 Aug 2006). 

 

Christina Landman, medeskrywer en redaktrise van die LBV het in 1991 

feminisme in die teologie aan die Katolieke Universiteit van Nijmegen gaan 

studeer.  In 1996 het Hedwig Meyer-Wilmes die boek Met eigen ogen:  

Commentaar op die Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen aan Landman 

oorhandig.  Hieruit is die idee van die LBV gebore en Landman het besef dat 

Afrikaanssprekende vroue hulleself nooit waardig sal ag as die Bybel nie 

“vrou-vriendelik” aan hulle gerig word nie.  Die Bybel is die kern van vroue se 

geloofsisteem en hulle sou anders oor hulleself dink as die Bybel aan hulle 

kant was (Landman 2005:  152).   
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Die doel van die LBV was om Afrikaanssprekende vroue polities te bemagtig, 

hulle wou vroue se stemloosheid en ontmagtiging teenwerk.  Hulle wou hê dat 

vroue anders oor hulleself moes dink, hulle moes werk na ’n religieuse 

ondervinding van self-waardering (Landman 2005:  148).  Die Bybel fokus op 

die geloof van vroue in Bybelse tye vir die geloofslewe van vandag.  Maar 

waarom dan die fokus op die geloof van vroue?  Vroue maak ’n belangrike 

bydrae tot die geloofslewe van die hele Christelike gemeenskap en tot nou 

toe is dit nie genoeg raakgesien of erkenning daaraan gegee nie.  Daarom wil 

dié Bybel vroue van vandag se besonderse geloofsvrae op ’n praktiese 

manier hanteer.  Die LBV wil Bybelse inligting en insigte aan vroue beskikbaar 

stel wat hulle sal toerus vir die praktiese uitleef van ’n Christelike leefstyl wat 

kan help om ons samelewing te vernuwe (Landman 2003:  x). 

 

Die temas en styl van die vroueportrette (4.3.3) en die toepassings mik na die 

hart van vroue.  Dit is rubrieke wat lewenskwessies behandel (Enkel-wees, 

Geestelike groei, Getroud-wees, Ma-wees & gesinsake, Persoonlike 

behoeftes, Vriendskap en Werk).  Hierdie Bybel is daarop gemik om in 

vandag se taal rigting te gee aan Afrikaanssprekende vroue wat hulle eie 

probleme wil hanteer en geloofsoorwinnings wil ervaar.  Die toepassings is 

aangepas om spesifiek met Afrikaanssprekende vroue in hulle besonderse 

lewensituasies te praat.  Hierdie inheemse skrywers het boonop hulle eie 

rubrieke bygevoeg wat in die besonder op Afrikaanssprekende vroue se 

behoeftes en bydraes konsentreer.  Voordat daar egter verdere bespreking 

kan wees, moet daar eers vasgestel word wie presies as die 

Afrikaanssprekende vrou gesien word.  

1.3 Profiel van die Afrikaanssprekende vrou 

 

Die rede waarom hierdie profiel eers vasgestel moet word, is omdat dit die 

teikenmark vir die LBV is.  Dit is belangrik vir ’n vertaler om te weet vir wie 

vertaal word en in watter kultuur hierdie vertaling ontvang gaan word.  As die 

profiel vasgestel is, kan die vertaling ook geëvalueer word in die sin dat 
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Afrikaanssprekende vroue hulle wel vereenselwig met die profiel en dat die 

vertaling as kommunikatiewe instrument in die doelkultuur slaag. 

In ’n onderhoud sê Landman (in Luyt s.a.:  1) self vir wie hierdie Bybel geskryf 

is:  “Hierdie Bybel is vir vroue wat glo dat God ’n hart vir vroue het, dit is vir 

vroue wat praktiese leiding soek om ’n Christelike leefstyl uit te leef, vroue wat 

dit moeilik het maar desondanks gekies het vir ’n kwaliteitgeloof om hulle deur 

moeilike tye te help.  Dit is ook vir vroue wat nuuskierig is oor die agtergrond 

van die Bybel, die leefwêreld van vroue in Bybelse tye en vir vroue wat glo dat 

God mans en vroue as mekaar se vennote bedoel het, by die werk en by die 

huis, en in die kerk.”  

 

“Hierdie Bybel is nie ’n feministiese spulletjie wat vroue en mans teenoor 

mekaar afspeel of aanvalle op mans maak nie.  Dit is ook ’n Bybel vir mans 

wat graag respekvol wil leer wat gelowige vroue se behoeftes is, veral hul 

spirituele behoeftes; dis vir mans wat hulleself wil toerus om vroue se vennote 

in die geloof te wees en vir dominees en pastore wat uit hierdie werk sal kan 

preek.”   

 

Hierdie Bybel is vir die moderne Afrikaanssprekende vrou wat die lewe vier en 

met oorgawe leef.  Sy vind vreugde en sterkte in haar eie waarde, haar gesin, 

haar gemeenskap en haar geloof.  Hierdie definisie sluit mooi aan by wat die 

Bybel wou bereik; om die posisie van die vrou te versterk (sien 1.2). 

1.4 Hipotese 

 

Die toepassings in die LBV is suksesvol gedomestikeer om aan te pas by en 

relevant te wees vir die nuwe doeltaalkultuurleser, naamlik dié van die 

Afrikaanssprekende vrou. 

 

Die rede hiervoor is dat die toepassings uit die Woman’s Life Bible (WLB) nie 

bloot linguisties vertaal is nie, maar ook funksionalisties aangepas is.  Die 

teikenmark vir die WLB is vroue in die VSA, want die Bybel is in Nashville 

uitgegee en die teikenmark vir die LBV is die Afrikaanssprekende vrou.  Die 
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term “domestikering” word gebruik soos Venuti dit bekend gestel het.  Die 

domestikering van die teks gaan op verskeie vlakke geanaliseer word, daar 

gaan op mikro-vlak gekyk word na hoe die taalgebruik gedomestikeer is om 

met vroue te kommunikeer en daar gaan ook op makro-vlak gekyk word hoe 

die teks gedomestikeer is om by die kultuur van die Afrikaanssprekende vrou 

te pas. 

1.5 Navorsingsvrae 

 

Die volgende vrae gaan bespreek word:  Watter teoretiese benaderings is in 

hierdie vertaling gevolg?  Hoe word hierdie benaderings toegepas?  Watter 

aspekte van die vertaling is gedomestikeer?  Hoe is hierdie aspekte 

gedomestikeer?  Voldoen die vertaling wel aan die doel om ’n 

kommunikatiewe instrument vir die nuwe teikenmark te wees?  Vervolgens 

gaan daar bespreek word hoe die hipotese bewys gaan word en bogenoemde 

vrae beantwoord gaan word. 

1.6 Doel van die studie 

 

Die doel van hierdie studie is tweeledig:  Eerstens, om aan te toon dat die 

voorgestelde teoretiese benaderings, naamlik die funksionalisme, Gutt se 

Relevansieteorie en Venuti se konsep van domestikering van toepassing op 

die genoemde vertaling is; en tweedens om spesifieke vertaalprobleme uit te 

wys wat tydens die vertaalproses ondervind kon word en ondervind is.  ’n 

Verdere doelstelling is om te besin oor die geslaagdheid van die produk as 

kommunikatiewe instrument vir die doelteksleser. 

1.7 Metodologie 

 

Eerstens is die navorsing empiries, omdat ’n werklike vertaling bespreek 

word.  Tweedens is die navorsing ook kwalitatief, omdat dit evaluerend van 

aard is.  Dit is ook beskrywend, omdat die vertaalprobleme en die hantering 

daarvan beskryf word.  Die annotasie (bespreking van vertaalprobleme) 
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geskied aan die hand van Nord (1997a:  58 – 61) se indeling van 

vertaalprobleme, omdat funksionalisme een van die teorieë is wat gebruik 

word en omdat daar gefokus word op die verskille tussen die bronteks en die 

doelteks.  Die navorsing is ook evaluerend, omdat daar gekyk gaan word of 

die vertalings wel in die doeltaalkultuur as kommunikatiewe instrument werk.   

1.8 Hoofstukindeling 

 

Vervolgens handel hoofstuk 2 oor die onderskeie teoretiese benaderings wat 

gebruik gaan word aan die hand waarvan die vertaling geanaliseer word.  

Eerstens is daar die funksionalisme, met spesifieke verwysing na die 

Skoposteorie van Vermeer en bybelvertaling van Nord.  Tweedens is daar 

gekyk die Relevansieteorie van Gutt, met spesifieke verwysing na direkte en 

indirekte vertaling.  Laastens gaan daar gekyk word na Venuti se konsepte 

van domestikering en vervreemding, want hierdie konsepte word grootliks in 

die studie benut.  

 

Hoofstuk 3 bespreek die term “Kultuur en Vertaling”.  Om vas te stel wat 

presies die term behels, word daar gekyk na onderskeie vertaalteoretici se 

definisie vir die term “Kultuur” en dan ook die term “Kultuur en Vertaling”.  

Daarna word die term “Gender en Vertaling” bespreek en veral die 

feministiese keerpunt in die jare tagtig wat probeer het om vroue ’n stem in 

die politieke opset van die wêreld te gee.  Dan gaan daar vasgestel word of 

die LBV dieselfde wou bereik; wou hulle ook vir die vrou ’n stem in haar eie 

taal gee? 

 

In hoofstuk 4 gaan daar eerstens ondersoek ingestel word na die makro-

elemente van die vertaalproduk.  Daar gaan veral aandag gegee word aan 

hoe die parateks, onder andere die inleiding en die vroueportrette, aansluit by 

die vertaling.  Hier gaan die term “Manipulasie” gebruik word, omdat die 

invloed van onder andere die uitgewer en die vertalers van die Bybel 

bespreek gaan word.  
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In hoofstuk 5 gaan die mikro-elemente van die vertaalproduk ondersoek word.  

Veral Venuti se domestikering gaan toegepas word wanneer bogenoemde 

elemente bespreek en geëvalueer gaan word.  Deurgaans word daar ook na 

resensies oor die LBV gekyk.  Dit sluit natuurlik aan by die evaluerende 

gedeelte van die navorsing, want daar gaan gekyk word na hoe hierdie Bybel 

in die gemeenskap ontvang is.  Dit bring ons weer terug by die vraag of die 

LBV wel ’n geslaagde produk in die doeltaalkultuur is. 

 

In hoofstuk 6 word antwoorde op die navorsingsvrae verskaf en die hipotese 

word gestaaf of weerlê.  ’n Oorsig van bevindinge van vorige hoofstukke word 

kortliks gegee en aanbevelings vir verdere studie word gemaak. 
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2 Literatuuroorsig: Vertaalteoretiese benaderings 
 

2.1 Inleiding 

 

Hierdie hoofstuk handel oor die vertaalteorieë wat in hierdie studie toegepas 

kan word.  Eerstens gaan die funksionalistiese benadering bespreek word, 

omdat die kern van hierdie teorie die doel van die doelteks is en vir die 

vertaling van die LBV was die doel van die teks ook ’n belangrike konsep.  

Tweedens gaan daar aandag gegee word aan Gutt se Relevansieteorie, 

omdat die kern van hierdie teorie handel oor die relevansie van die teks vir die 

doelteksleser.  Of die teks relevant is, gaan bepaal hoe die teks ontvang 

word.  Die vertalers van die LBV moes dan ook besluit of die teks relevant 

genoeg sal wees vir die doeltaallesers om dit ’n suksesvolle teks te maak.  

Die resensies waarna deurgaans in die studie verwys word, is ’n evaluering 

van die relevansie van die teks, want die resensies is ’n bewys dat die teks 

wel suksesvol in die doelkultuur ontvang is. 

 

Laastens word daar gefokus op Venuti se konsepte “vervreemding” en 

“domestikering”, want hierdie studie is grootliks op laasgenoemde gebaseer.  

Vir Venuti is domestikering wanneer die bronteks aangepas word sodat die 

doelkultuur daarin sigbaar is, dit lees dus soos ’n produk van die doelkultuur 

oftewel ’n oorspronklike produk van die doelkultuur.  Daar is reeds genoem 

dat die LBV vertaal en herskryf is vir die kultuurgroep: Afrikaanssprekende 

vrou. 

2.2 Funksionalistiese benadering 

 

Die funksionalistiese benadering het sedert die vroeë jare 1980 ontstaan en 

fokus veral op die funksie van die doelteks in kommunikasie, met inagneming 

van die kultuur van die doeltaalleser.  Hierdie benadering het Nida se konsep 

van dinamiese ekwivalensie (later funksionele ekwivalensie) verder ontwikkel.  
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Tweedens het die funksionalisme ook uit die handelingsteorie ontwikkel waar 

die vertaler as belangrike rolspeler uitgelig word.  Dit is dus belangrik om 

dinamiese ekwivalensie en die handelingsteorie kortliks te bespreek omdat dit 

’n soort inleiding tot funksionalisme is. 

 

Nida sien vertaling as kommunikasie, waar die oordrag van die bronteks se 

boodskap belangrik is.  Dit word bevestig in sy beskrywing van vertaling:  

“reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the 

source-language message, first in terms of meaning and secondly in terms of 

style” (Nida & Taber 1969:  12).  Die kern van dinamiese ekwivalensie is dat 

’n vertaling kommunikatief moet wees.  Die doel van ’n vertaling, volgens 

bogenoemde benadering, is om dieselfde boodskap aan ’n nuwe gehoor, in ’n 

ander taal en ’n ander kultuur oor te dra (Kirk 2005:  91).  Die term “dinamiese 

ekwivalensie” is later vervang met die term “funksionele ekwivalensie”, waar 

funksionele ekwivalensie beteken dat die boodskap só vertaal moet word dat 

dit dieselfde betekenis as dié van die bronteks oordra, maar geïnterpreteer 

word met die ontvanger se konteks in gedagte.   

 

Volgens die handelingsteorie (action theory) word kommunikasie as ’n vorm 

van handeling geklassifiseer.  By kommunikasie as handeling is daar altyd ’n 

sender van die boodskap en ’n ontvanger van die boodskap (Nord 1991b:  

15).  Daarom is Nida korrek met die uitspraak dat ’n vertaling kommunikatief 

is, want daar is ’n sender (bronteksouteur) en ’n ontvanger (doelteksleser).  

Tog vind kommunikatiewe interaksie plaas in situasies wat gebonde is aan tyd 

en ruimte en jou kultuur gaan bepaal hoe hierdie interaksie gaan plaasvind en 

hoe jy dit gaan ervaar.  Wanneer die verskillende partye van die 

kommunikatiewe interaksie aan dieselfde kultuur behoort, behoort die 

kommunikasieproses normaal te verloop, maar wanneer die sender en die 

ontvanger aan verskillende kulture behoort en verskillende tale praat, word ’n 

tussenganger benodig (Nord 1997b:  17). 

 

Die onus rus op die vertaler om hierdie tussengangersrol te vertolk.  Die 

vertaler oorbrug die gaping in situasies waar die wêrelde van die sender en 

die ontvanger so verwyderd is van mekaar dat suksesvolle kommunikasie nie 
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moontlik is nie.  Die vertaler is een van die belangrikste rolspelers in die 

vertaalproses.  Die vertaler is die kenner op die gebied van die 

vertaalhandeling en is daarvoor verantwoordelik dat die doelteks die 

spesifieke doel bereik (Nord 1997b:  21).  Die vertaler is ook die kenner op die 

gebied van transkulturele kommunikasie (Vermeer 1998:  50).  Die vertaler is 

die ontvanger van die bronteks, maar ook die produsent van die doelteks.  Die 

vertaler is die skepper van ’n teks wat in die doelkultuur as kommunikatiewe 

interaksie suksesvol moet wees (Nord 1991b:  11).   

2.2.1 Vermeer se Skoposteorie 

 
Die hoofargument van die funksionalistiese benadering is dat doeltekste 

geproduseer en ontvang word met ’n spesifieke doel of funksie in gedagte.  

Die beginpunt vir vertaling is nie die bronteks nie, maar wel die doel van die 

doelteks.  Die bronteks is nie meer die maatstaf vir ’n goeie vertaling nie.  Vir 

Vermeer (in Van Rensburg 2005:  40) is die volgende ’n definisie van 

vertaling:  “To translate means to produce a text in a target setting for a target 

purpose and target addressees in target circumstances.”  Die beginpunt vir 

vertaling is dus om te bepaal wie die doeltaalgehoor is en wat die funksie van 

die doelteks in die doelkultuur gaan wees.  Vermeer is dan veral bekend vir sy 

Skoposteorie. 

 

“Skopos” is die Griekse woord vir “doel” en Vermeer het dit gebruik as ’n 

tegniese term vir die doel van ’n vertaling en die handeling van vertaling as 

sodanig.  Skoposteorie fokus bo alles op die doel van die vertaling en dit 

bepaal die vertaalstrategieë wat gebruik gaan word om ’n suksesvolle, 

funksionalistiese doelteks te skep.  Hier word vertaling gesien as ’n spesifieke 

tipe kommunikatiewe handeling met ’n spesifieke doel in gedagte.  Vir 

Vermeer is die bronteks en ekwivalensie aan die bronteks nie meer die norm 

nie.  ’n Vertaling is slegs ’n vertaling as dit as teks in die doelkultuur werk.  Die 

funksie van die vertaling in die doelkultuur bepaal watter elemente van die 

bronteks in die vertaling gebruik hoef te word.  Die skopos is die doel wat die 

vertaler aan die vertaling gee en die bronteks en ekwivalensie daaraan is 

slegs relevant as die skopos van die vertaling dit vereis. 
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Die vertaler is vir Vermeer ook ’n belangrike rolspeler, omdat die vertaler 

uitvoering gee aan die doel van die vertaling.  Om dit suksesvol te kan doen, 

moet die vertaler eerstens die bronteks goed verstaan en interpreteer.  Die 

vertaler vertaal sy/haar interpretasie van die bronteks (Vermeer 1998:  43 – 

44).  Die interpretasie van die vertaler hang egter af van sy/haar eie kultuur en 

dit kan dalk in die vertaling na vore kom.  Wat tog op die ou end saak maak, is 

dat die vertaler sy/haar interpretasie van die bronteks so oordra in die 

vertaling dat die doelteks sin maak in die kultuur en die kommunikatiewe 

situasie van die ontvanger.   

 

Saam met die term “skopos” het Vermeer ook die volgende terme bekend 

gestel, naamlik aim, purpose, intention en function.  Die doel (aim) is die 

eindresultaat wat ’n persoon met ’n spesifieke handeling (in dié geval ’n 

vertaling) wil bereik.  Die doeleinde (purpose) is die voorlopige fase voordat 

die uiteindelike doel bereik word.  Die doel en die doeleinde staan dus in ’n 

verhouding tot mekaar, want die doeleinde gee aanleiding tot die bereiking 

van die uiteindelike doel.  

 

Die funksie (function) is die teks se betekenis of veronderstelde betekenis uit 

die perspektief van die ontvanger.  Dit is egter ’n kernbegrip in die 

skoposteorie, want die skopos verteenwoordig die intensie van die vertaler en 

die funksie van die teks verteenwoordig wat die ontvanger daarmee doen of 

ervaar.  Die intensie (intention) is ’n aksie waar die sender en die ontvanger 

betrokke is.  Die intensie is die geskikste manier om aan die een kant die teks 

te vertaal sodat die ontvanger die teks kan verstaan (Vermeer, soos 

aangehaal in Nord 1997b:  28).  Elke vertaler behoort met hierdie spesifieke 

intensie te vertaal. 

 

Nord (1997a:  47) tref die volgende onderskeid tussen intensie en funksie.  

Die intensie is die doel wat die sender met die teks wil bereik.  Die beste 

intensie waarborg egter nie sukses nie, veral waar die situasies van die 

sender en die ontvanger drasties verskil.  Aan die ander kant laat die 

ontvangers die teks funksioneer afhangende van die verwagtinge, behoeftes, 

voorkennis en omstandighede-in-’n-situasie. In ideale omstandighede sal die 
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sender se intensie sy/haar doel bereik; die intensie en funksie sal dan by 

mekaar uitkom en dalk selfs ooreenstem.  Nord (1997b:  28) sien hierdie 

onderskeid tussen intensie en funksie as nuttig waar die sender en die 

ontvanger van die vertaling aan verskillende kulture behoort en die teks in 

verskillende situasies ontvang.  In die geval van die LBV is dit dieselfde 

situasie, maar verskillende kulture (sien 4.2.3).  

 

Vermeer (1998:  50) vat sy teorie soos volg saam:  “a target text is meant to 

‘function’ according to a translation purpose (skopos) for the intended target-

culture recipients, in principle independently of a source text and its source-

culture wording, purpose and intended recipients.” 

 

Dit kan dalk blyk dat die vertaler meer vryheid het in die skoposteorie, nie 

vryheid-van (die bronteks, die bedoeling van die sender), maar vryheid-vir 

(om ’n teks te produseer wat optimaal in die doelkultuur funksioneer) 

(Vermeer 1998:  53 – 54).  Dit is dan ’n tipe verantwoordelikheid wat die 

vertaler het en dit word vervolgens by die lojaliteit van Nord bespreek (2.1.2). 

 

’n Belangrike voordeel van die skoposteorie is dat dit voorsiening maak vir die 

feit dat dieselfde teks op verskillende maniere vertaal kan word, afhangende 

van die doel van die doelteks.  Die skoposteorie beperk nie die 

vertaalstrategieë tot slegs een strategie nie (Vermeer 1998:  45).  In die geval 

van die LBV is die toepassings elke keer só vertaal dat dit by die kultuur van 

die doelgehoor pas.  Dat die bronteks “kultureel na die doelteks vertaal is, pas 

mooi in by Vermeer se bewering dat daar op ’n kulturele vlak vertaal moet 

word en hy noem dit “Kultuur-sensitiewe vertaling”.  Hiermee word bedoel dat 

verskillende kulture dinge op verskillende maniere doen, ook op linguistiese 

vlak en dit moet alles in ag geneem word wanneer vertaal word.  Die vraag 

wat Vermeer dan vereis van ’n vertaler om te vra is:  “Sal die vertaling kan 

kommunikeer met die doeltaalleser?”  Hierdie vraag sal later beantwoord 

word wanneer daar na die vertaling van die kultuurelemente (hoofstuk 5) van 

die LBV verwys word. 
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2.2.2 Nord se vertaalbenadering 
 
Nog ’n funksionalis wat ’n bydrae tot Bybelvertaling gemaak het, is Christiane 

Nord.  Sy definieer vertaling as volg:  “Translation is the product of a 

functional target text maintaining a relationship with a given source text that is 

specified according to the intended or demanded function of the target text 

(translation skopos)” (Nord 1991b:  28).  Die brontekskultuur moet vir die 

doelteksleser geïnterpreteer word en na die konteks van die doelkultuur 

verplaas word.  Die ideale vertaling volgens Nord is dat die doelteks die 

veronderstelde funksie in die doelkultuur verrig, die veronderstelde doel 

(skopos) in die doelkultuur bereik, deurdat die vertaler alle elemente van die 

opdrag van die opdraggewer in ag geneem het. 

 

Nord onderskei tussen twee basiese tipes vertaalprosesse, naamlik 

dokumentêre vertaling en instrumentele vertaling.  Nord (1997b:  138 – 139) 

definieer die twee prosesse as volg:  Dokumentêre vertaling is a “type of 

translation process which aims at producing in the target language a kind of 

document of (certain aspects of) a communicative interaction in which a 

source-culture sender communicates with a source-culture audience via the 

source text under source-culture conditions.”  In hierdie proses word ’n 

dokument in die doeltaal geskep wat ’n volledige of ’n gedeeltelike weergawe 

van die kommunikatiewe situasie tussen die bronteksskrywer en die 

brontaallesers in die brontaalkultuur is. 

 

Instrumentele vertaling is aan die ander kant ’n “type of translation process 

which aims at producing in the target language an instrument for a new 

communicative interaction between the source-culture sender and a target-

culture audience, using (certain aspects of) the source text as a model”.  

Dokumentêre vertaling is dus bronteksgeoriënteerd en instrumentele vertaling 

is doelteksgeoriënteerd.  ’n Instrument word in die nuwe doeltaalkultuur 

geskep, waardeur die bronteksskrywer met die doeltaallesers kommunikeer 

deur middel van die doeltaalteks met inagneming van die doeltaalkultuur.  Die 

bronteks dien hier slegs as ’n model.  Die LBV is ’n tipe instrumentele 

vertaling, omdat die vertaling doelteksgeoriënteerd is. 
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Nord (1994:  63) erken die Skoposteorie van Vermeer, maar sê dit is “a very 

general rule which does not account for specific conventions prevalent in a 

particular culture community”.  Daarom voeg Nord die term “lojaliteit” by die 

skoposteorie, want volgens Nord (1991a:  92) is lojaliteit “a moral category 

which permits the integration of culture-specific conventions into the 

functionalist model of translation”.  Die vertaler het ’n verantwoordelikheid 

teenoor die bronteksskrywer, die opdraggewer van die vertaling en dan veral 

teenoor die doeltaalgehoor én hulle kultuur.   

 

Tog moet lojaliteit nie met getrouheid verwar word nie, want getrouheid is die 

verhouding tussen die bronteks en die doelteks met die klem op die teks, 

gebaseer op ’n linguistiese benadering (Nord 2001:  195).  Waaraan moet die 

vertaler dan lojaal wees?  Eerstens moet die vertaler lojaal wees teenoor die 

doelkultuur, die vertaler moet respek hê vir die konvensies van die 

doelkultuur.  Die vertaler moet lojaal wees teenoor die opdraggewer, want die 

vertaling moet betyds gelewer word en die vertaler moet ook lojaal wees 

teenoor die vertaalopdrag (skopos) van die opdraggewer.  Laastens moet die 

vertaler ook lojaal wees teenoor die skrywer van die bronteks, die bronteks 

self, asook teenoor die ontvangers van die doelteks, veral as daar groot 

afwykings tussen die bronteks en die doelteks voorkom, of elemente van die 

bronteks weggelaat is vir kommunikatiewe doeleindes. 

 

Lojaliteit verwys na die sosiale verhouding tussen mense.  Dit is ’n 

verantwoordelikheid teenoor die vennote in die vertaalproses en dit verbind 

die vertaler bilateraal met die bron- en doelteks.  Met die funksionalistiese 

benadering het die vertaler ’n redelike mate van vryheid, maar die vertaler 

moet ten alle tye rekenskap gee van wat van die bronteks in die vertaling 

gebruik is en wat nie (Nord 2001:  196).  Daar sal later (hoofstuk 5) gekyk 

word of die vertalers van die LBV wel lojaal was teenoor die vertaalopdrag en 

veral teenoor die kultuur van die doeltaalgehoor. 

 

Die volgende geld as basiese beginsels vir Nord (2001:  200 – 201) se 

konsep “funksie” plus “lojaliteit”: 

• Die doel van die vertaling bepaal die vertaalproses. 



 15

• Die vertaalproses word bepaal deur die vertaler se verantwoordelikheid 

teenoor die vennote. 

• Die doel van die vertaling word bepaal deur die vertaalopdrag. 

• Die belangrikste faktor is dat die doel van die vertaling in die doelteks 

bereik word. 

• Die ontvanger bepaal die sukses van die doelteks, met ander woorde 

of dit in die doelkultuur sal funksioneer. 

• Die vertaler moet daarna streef om ’n doelteks te produseer waar die 

ontvangers die funksie van die doelteks erken en aanvaar. 

• Die funksie van die doelteks mag verskil van die funksie van die 

bronteks, solank die kommunikatiewe doelwitte nie verlore gaan nie. 

 

Die funksionaliste het gefokus op die funksie of doel van ’n vertaling in ’n 

betrokke doelkultuur.  Om hierdie funksie of doel suksesvol te bereik, moet 

daar gekyk word na wat relevant is van die bronteks om oor te dra na die 

doelteks.  Watter aspekte van die bronteks sal werk in die kultuur van die 

doelteksleser?  Volgens Vermeer (in Nord 1997b:  26) moet die doeltaalleser 

die teks kan verstaan en moet die teks kan sin maak in die kommunikatiewe 

situasie en in die kultuur waar die teks ontvang word; daarom die term 

intratekstuele koherensie.  Hierdie kommunikatiewe interaksie is slegs 

suksesvol as die doeltaallesers dit relevant vind vir hulle betrokke situasie.  

Om bogenoemde punte te demonstreer is dit belangrik om na Gutt se 

Relevansieteorie te kyk.    

2.3 Die Relevansieteorie 

 

Volgens Sperber en Wilson (1995:  6) is daar altyd ’n gaping tussen die 

betekenis van sinne en die gedagtes wat deur ’n spreker se uiting 

gekommunikeer word.  Met ander woorde, die intensie wat deur die uiting 

oorgedra word, is nie dieselfde as die linguistiese betekenis van die uiting nie.  

Die grammatikale en leksikale komponente dra nie die totale intensie van die 

uiting oor nie.  Om dus suksesvolle kommunikasie te handhaaf, moet die 

gapings gevul word en dit word gedoen deur die kontekstuele faktore van die 
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spesifieke situasie.  So het die relevansieteorie tot stand gekom en Gutt het 

dit verder ontwikkel en in plaas van die kodemodel, die inferensiemodel 

geskep. 

 

Met die inferensiemodel bedoel Gutt (1991:  23 – 24) dat dit tydens 

kommunikasie nie meer net gaan oor die enkodering en dekodering van 

kodes of boodskappe nie.  Enige boodskap wat gestuur word, is deel van die 

kognitiewe wêreld van die sender en die hoorder interpreteer weer die 

boodskap in terme van sy/haar eie kognitiewe wêreld.  In terme van ’n 

vertaling is die sender en hoorder van mekaar verwyderd in tyd en ruimte en 

die twee wêrelde sal dan drasties verskil. 

 

Relevansie kan beskou word as die sleutel tot menslike kognisie, maar die 

vraag is watter faktore sou bepaal of iets vir ’n mens relevant is of nie.  

Volgens Gutt (1991:  27) is die eerste faktor die sogenaamde kognitiewe 

faktor en dit behels dat inligting vir jou relevant is wanneer dit te doen het met 

jou bestaande aannames van die wêreld.  Nuwe inligting kan bestaande 

aannames versterk, verswak of daarop voortbou, en dan het die inligting 

kontekstuele effekte tot gevolg.  Die tweede faktor is die prosesseringsfaktor 

en dit verwys na die hoeveelheid tyd en energie wat ’n persoon aan die 

inligting bestee.  As ’n persoon baie moeite doen om inligting te verwerk, 

beteken dit dat die inligting hoogs relevant is (Gutt 1991:  30).  Vir suksesvolle 

kommunikasie moet die spreker die hoorder se konteks in ag neem, sodat die 

hoorder die inligting as relevant genoeg sal bestempel om energie daaraan te 

bestee, sodat die spreker kontekstuele effekte by die hoorder kan 

bewerkstellig. 

 

Vir Gutt (1991:  30) word optimale relevansie verkry wanneer die inligting 

relevant genoeg is dat die hoorder moeite sal doen om dit te prosesseer en 

wanneer die inligting relevant is met betrekking tot die hoorder se vermoë en 

voorkeure.  Die mate van relevansie van die inligting sal bepaal of die hoorder 

meer moeite sal doen of meer energie sal spandeer om die inligting beter te 

verstaan.  Gutt (1991:  101) verwoord dit as volg:  “Thus if we ask in what 

respects the intended interpretation of the translation should resemble the 
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original, the answer is:  in respects that make it adequately relevant to the 

audience – that is, that offer adequate contextual effects; if we ask how the 

translation should be expressed, the answer is:  it should be expressed in 

such a manner that it yields the intended interpretation without putting the 

audience to unnecessary processing effort.” 

 

Gutt het twee benaderings tot vertaling voorgestel, naamlik direkte en 

indirekte vertaling.  Met direkte vertaling beteken dit dat alles so direk en 

getrou moontlik van die bronteks na die doelteks oorgedra word.  Die kwaliteit 

van die vertaling hang af van die vertaler se linguistiese oordrag van die 

oorspronklike teks.  Soos wat Gutt (1991:  126) dit stel:  ’n direkte vertaling 

“depends on resemblance in linguistic properties.” 

 

Aan die ander kant is daar indirekte vertaling.  Hieraan sal meer aandag 

spandeer word, omdat dit relevant is vir die toepassing op die vertaling wat 

later volg.  Hierdie vertaling word gesien as ’n vertaling wat ’n bepaalde doel 

dien en nie alles hoef vertaal te word om die vertaling verstaanbaar vir die 

hoorder te maak nie.  Hierdie vertaling kommunikeer die betekenis van die 

oorspronklike op só ’n wyse dat dit vir die doeltaalleser in sy eie konteks sin 

maak.  Die aannames en interpretasie wat die vertaler van die oorspronklike 

teks gehad het, moet dieselfde wees as die van die doeltaalleser.  Soos wat 

Gutt (1991:  126) dit weereens stel:  ’n indirekte vertaling “depends on 

resemblance in cognitive effects.” 

 

Die vertaler moet die vraag vra of die interpretasie van die doelteks deur die 

doeltaalleser dieselfde gaan wees as die interpretasie van die oorspronklike 

teks deur die vertaler.  Die oorspronklike konteks is belangrik vir die vertaler, 

maar nie vir die doeltaalleser nie.  Die vertaler hoef nie al die inhoud weer te 

gee nie, net dit wat die relevantste vir die doeltaalleser is.  Effektiewe 

kommunikasie word dus bepaal deur relevansie.  Soos wat Gutt (1991:  102) 

dit stel:  die doelteks moet ooreenkom met die bronteks “only in those 

respects that can be expected to make it adequately relevant to the receptor 

language audience.”  Die fundamentele verskil tussen die twee vertaaltipes is 

dat direkte vertaling na algehele interpretatiewe ooreenkoms streef, terwyl 
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indirekte vertaling net interpretatiewe ooreenkoms vir relevante aspekte wil 

hê. 

 

By indirekte vertaling wat klem plaas op die konteks van die leser, moet die 

vertaler drie dinge in gedagte hou.  Die vertaler moet weet wat is die 

kognitiewe wêreld van die doeltaalleser en hoe dit die interpretasie van die 

vertaling sal beïnvloed.  Sal die boodskap suksesvol oorgedra word?  

Tweedens moet die boodskap só uitgedruk word dat die doeltaalleser in ’n 

bepaalde konteks genoeg inligting kan onttrek.  Laastens moet die vertaler die 

kultuurverskille in ag neem (Van Rensburg  2005:  37). 

 

Bogenoemde bring nog ’n belangrike punt na vore.  Wat die vertaler ook al 

besluit, is gebaseer op sy/haar eie intuïsie of wat hy/sy dink relevant is vir die 

doelgehoor.  Die rede hiervoor is dat die vertaler nie direkte toegang tot die 

kognitiewe omgewing van die doelgehoor het nie.  In die geval van die 

vertalers van die LBV word daar in die inleiding van die Bybel pertinent 

genoem dat hulle “ . . . feitlik almal pastoraal betrokke is by die lewe van alle 

vrouegroepe in ons land . . .” (Landman 2003:  xi).  Hierdie stelling insinueer 

dat hierdie vertalers wel direkte toegang het tot die kognitiewe wêreld van die 

doelgehoor.  Of hierdie wêreld korrek in ag geneem is vir die vertaling, sal 

deur resensies en die navorsing gestaaf word. 

 

Gutt se Relevansieteorie het verskeie raakpunte met Vermeer se 

funksionalisme.  Eerstens glo Gutt ook daaraan dat die vertaler die 

belangrikheid van die kultuur/konteks van die doelgehoor moet besef:  “Most 

importantly, they (practicing translators) realize that language differences are 

only one of the barriers that stand in the way of communication across 

languages; the other and sometimes more formidable, barrier is that of 

differences in contextual background knowledge” (Gutt 2000:  238).  

Tweedens glo Gutt ook dat ’n vertaling ’n sekere intensie moet hê:  

“Translation constitutes the use of texts with a particular intention”  (Gutt 

2000:  211).  Laastens glo Gutt ook aan die belangrikheid van die doelgehoor:  

“Translation is communication between translator and target audience”  (Gutt 
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2000:  213).  Later (5.5) in die tesis word daar na die relevansieteorie 

teruggekeer. 

2.4 Vervreemding vs Domestikering 

 
Indirekte vertaling (Contextual adaptation) toon soms weer raakpunte met die 

term domestikering (domestication) wat deur Venuti teenoor vervreemding 

(foreignizing) gestel word. 

2.4.1 Vervreemding (Foreignizing Translation) 
 
Venuti was die eerste wat die term “foreignizing” gebruik het, maar die Duitse 

filosoof en teoloog, Friedrich Schleiermacher het dieselfde konsep lank 

gelede reeds “alienating” genoem.  Met “alienating” bedoel Schleiermacher 

“the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves 

the reader towards him”  (Venuti 1995:  20).  Schleiermacher beveel hierdie 

strategie aan, want dit belig die linguistiese en kulturele verskille van die 

bronteks.  So ’n tipe vertaling kan as ’n instrument van kulturele bemiddeling 

bekend staan. 

 

Hierdie vertaalstrategie se oorsprong is Duits.  Schleiermacher was ’n Duitser 

en tydens die 19de eeu is Duitsland onderwerp aan Franse politieke 

dominansie.  Schleiermacher wou die Duitse kultuur vry maak van hierdie 

dominansie.  Hy wou die Duitsers laat verstaan dat hulle vir meer gemaak is 

as om aan die Franse dominansie onderdanig te wees.  Hy het dus aan die 

einde van die 19de eeu hierdie vertaalkonsep (alienating) gebruik om ’n tipe 

weerstand te bied teen die kulturele waardes van die dominante Franse 

kultuur in die Duitse taal.  Hy wou hê dat die ontvangers van die doelteks 

verby die Franse dominansie moes lees en die Duitse taal en kultuur wat in 

die bronteks opgesluit was, moes kon raaklees (Venuti 1995:  116). 

 

Venuti het die konsep van “alienating” verder ontwikkel, maar dit ’n nuwe 

naam gegee, naamlik “vervreemding”.  Hierdie “nuwe” konsep behels dat daar 

’n vreemde teks gekies word en ’n vertaalmetode geskep word waar die 
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dominante kulturele waardes van die doeltaal uitgesluit word.  Venuti (1998b:  

242) definieer vervreemding as “choosing a foreign text and developing a 

translation method along lines which are excluded by dominant cultural values 

in the target language”.  Hier word dus ’n metode gebruik waar met opset 

weggebreek word van doeltaalkonvensies, sodat daar iets van die 

vreemdheid van die oorspronklike teks behoue bly. 

 

Hierdie vertaalstrategie word ook “weerstand” (resistancy) genoem waarmee 

Venuti (1995:  305 - 306) die volgende bedoel:  “This means a non-fluent 

estranging translation style designed to make visible the presence of the 

translator by highlighting the foreign identity of the source text and protecting 

it from the ideological dominance of the target culture.”  Deur hierdie metode 

te gebruik, word die vertaler sigbaar in die vertaling.  Die rede hiervoor is dat 

die vertaling nie “fluent” is nie (soos in die geval van domestikering), want ’n 

vreemde kultuur word raakgelees.  Deur dit te doen wil Venuti klein kulture 

beskerm, sodat dit nie deur die dominante Engelse kultuur oorheers word en 

sodoende verlore gaan nie. 

 

Nog ’n term wat Venuti vir vervreemding gebruik, is “minoritizing” vertaling.  

Hierdie metode kom na vore wanneer daar met opset vervreemdingselemente 

in die vertaling gebruik word.  Die vertaler word sigbaar in die vertaling, want 

dit maak die ontvangers van die doelteks daarvan bewus dat hulle ’n vertaling 

van ’n vreemde kultuur lees (Venuti 1998a:  11). 

 

Vir Venuti is die kern van vervreemding om die kultuur van die oorspronklike 

teks te behou in die vertaling.  Die leser van die doelteks moet dan hierdie 

vreemde kultuur kan raaksien en sodoende iets leer van hierdie vreemde 

kultuur.  Dit herinner die leser ook aan die somtyds onoorbruggende 

kultuurverskille wat voor kom.  Soos wat Venuti (1995:  306) dit stel:  “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.”  
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Volgens Venuti (1995:  146) is vervreemding gebaseer op die aanname dat  

kommunikasie gekompliseer word deur die kulturele verskille tussen 

gemeenskappe, maar ook binne gemeenskappe.  Mense praat dalk dieselfde 

taal, maar hulle kulture kan steeds verskil.  Vervreemding is ook ’n poging om 

hierdie verskille te erken en in die vertaling bymekaar te bring, sodat daar ’n 

kultuur in die doeltaal gevorm kan word.  Om vervreemding teenoor 

domestikering te bevorder, moet ’n vertaalteorie geskep word wat vasskop 

teen dominante kulturele waardes (soos die dominante waardes van die 

Franse in die Duitse taal) en die linguistiese en kulturele verskille van die 

vreemde teks uitlig (met ander woorde die vreemdheid van die oorspronklike 

teks behou). 

2.4.2 Domestikering   
 

“I see translation as the attempt to produce a text so transparent that it does 

not seem to be translated.  A good translation is like a pane of glass” (Norman 

Shapiro in Venuti 1995:  1).  Venuti sal teen so ’n uitdrukking wees, want dit 

beteken dat die vertaler onsigbaar is en dat daar gedomestikeer word. 

 

Weereens is dit Schleiermacher wat eerste die konsep gebruik het en dit 

“naturalisering” (naturalizing) genoem het.  Hiermee bedoel Schleiermacher ’n 

“translation which leaves the reader in peace, as much as possible, and 

moves the author towards him” (Venuti 1995:  19 - 20).  Met ander woorde, 

die bronteks word na die leser gebring.  Venuti (1995:  20) het die konsep 

weer laat herleef en noem dit “domestikering”.  Hy definieer dit as “a 

translation strategy in which a transparent fluent style is adopted in order to 

minimize the strangeness of the foreign text for target-language readers”. 

 

Venuti is egter teen domestikering, want dit is die algemene tendens binne die 

Anglo-Amerikaanse literêre kultuur.  Dit is ook die algemene tendens in 

dominante kulture waar hulle nie ontvanklik vir vreemde kulture is nie.  

Bogenoemde kan gesien word in die feit dat Engels wêreldwyd die mees 

vertaalde taal is, maar die minste word in Engels vertaal.  Volgens Venuti 

(1998a:  77) voorsien hierdie dominante kulture vreemde tekste van 
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doeltaalwaardes wat lesers die idee gee dat hulle hulle eie kultuur in die 

vreemde kultuur raaksien.  Hierdie proses word “weerspieëling” (mirroring) of 

“self-herkenning” genoem.  Dit beteken dat die lesers hulleself in die vertaling 

herken, omdat hulle met die inheemse waardes identifiseer wat in die 

vreemde teks ingebed is.  Dit is egter ’n “mis-herkenning” (misrecognition), 

want die vreemde teks word aangesien vir die inheemse teks, die dominante 

inheemse waardes word as die leser se eie geag en hierdie waardes word 

dan uitgemaak asof dit aan almal in die inheemse kultuur behoort.  Hierdie 

dominante kulture maak hulle skuldig daaraan dat hulle versigtig vreemde 

brontale kies wat maklik gedomestikeer kan word. 

 

Schleiermacher en Venuti het onderskeidelik die name “naturalisering” en 

“domestikering” gegee, maar hierdie konsepte word reeds sedert Antieke 

Rome gebruik.  Volgens Nietzsche (in Venuti 1998b:  241) was vertaling deel 

van ’n verowering, digters soos Horatius en Propertius het Griekse tekste so 

vertaal dat die Griekse kultuur nie meer sigbaar was nie en dit geklink het 

soos ’n oorspronklike Latynse teks.  Latynse vertalers het byvoorbeeld 

kulturele merkers uit die oorspronklike Griekse teks weggelaat en dit vervang 

met kulturele merkers uit die Romeinse kultuur.  Hulle het ook hierdie tekste 

dan voorgehou as hulle eie, oorspronklike tekste wat oorspronklik in Latyns 

geskryf is.  Dit het hulle vermag deur die Griekse digters se name te vervang 

met hulle eie.  Hierdie tipe vertaalstrategie word veral in die Franse en 

Engelse vertaaltradisies gevind.  Dit bewys dat domestikering beteken dat 

daar gehou word by inheemse literêre kanons wanneer dit kom by die kies 

van ’n vreemde teks en die ontwikkeling van ’n vertaalmetode. 

 

Wat gebeur tydens domestikering?  In die voorstelling van vreemde kulture 

het vertalings baie mag, want vertalings is die draers van ’n vreemde kultuur 

na ’n nuwe kultuur (doeltaalkultuur).  Soos enige kultuur het hierdie vreemde 

kultuur ’n waarde in die geskiedenis; hulle beteken dus iets.  Ook soos enige 

ander kultuur het hierdie vreemde kultuur sy oorsprong in tradisie.  Wanneer 

daar gedomestikeer word, word die vreemde elemente in die teks vervang 

met herkenbare elemente in die doelteks.  Die vreemde kultuur verloor dan sy 

waarde in die geskiedenis en word verwyder van sy vreemde tradisie, omdat 
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daar geen vreemde elemente in die teks raakgesien kan word nie.  Vreemde 

tekste word dan dikwels herskryf in die styl wat tans die tendens in die 

betrokke doeltaalkultuur is (Venuti 1998a:  67). 

 

Venuti se uitspraak oor domestikering is negatief en hy is nie ’n voorstander 

daarvan nie.  Tog is Venuti (1995:  29) vinnig om homself te kritiseer, want 

alhoewel hy eerder vervreemding verkies, vind daar altyd ’n mate van 

domestikering plaas.  Die rede hiervoor is dat dit steeds gaan oor die bronteks 

wat vir ’n doeltaalkultuur vertaal word en dat die dominante doeltaalwaardes 

sigbaar in die vertaling moet wees.  So kan domestikering baie suksesvol 

wees wanneer die vertaling binne die kulturele verwagtinge van die 

doelgehoor val.  In die geval van die LBV word daar duidelik in die inleiding 

uiteengesit dat “ . . .die toepassings uit WLB aangepas [is] om spesiaal met 

Afrikaanssprekende vroue in hulle besonderse lewensituasies te praat”  

(Landman 2003:  xi).  By die LBV word daar by uitstek van domestikering 

gebruik gemaak. 

 

Die doelgehoor wil júís hulle eie kultuur in die teks raaksien.  As die vertaling 

hieraan voldoen, is die domestikering positief én suksesvol toegepas.  In 

hoofstuk 5 gaan daar gekyk word of dit wel die geval is. 

2.4.3 Onsigbaarheid (invisibility) van die vertaler 
 
Venuti gebruik die term “onsigbaarheid van die vertaler” wanneer hy na die 

situasie van die vertaler in die Anglo-Amerikaanse literêre kultuur verwys.  

Hierdie onsigbaarheid kom tot stand deur die manier waarop vertalers 

domestikeer, naamlik vertalings wat vlot in Engels lees, met ander woorde ’n 

idiomatiese en leesbare doelteks.  Venuti (1995:  1) verwoord dit as volg:  “A 

translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged 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’.” 
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Volgens die Anglo-Amerikaanse kultuur word slegs die idees en die werk van 

die skrywer as oorspronklik gesien.  Dit skep twee probleme vir die vertaler, 

naamlik dat ’n vertaling as sekondêr, van swakker kwaliteit en minder 

belangrik gesien word en dat slegs die bronteks as oorspronklik gesien word; 

dit beteken dat die vertaler ’n doelteks moet skep wat die oorspronklike idees 

van die skrywer na vore bring sodat die doelteks soos die oorspronklike 

bronteks kan lees.  Die vertaler word dus nooit erken nie, want die  

oorspronklike skrywer kry al die aandag (Venuti 1995:  6 – 7). 

 

Venuti koppel hierdie onsigbaarheid aan die vertaalstrategie domestikering en 

dit word weer in ’n baie negatiewe lig gesien.  In die LBV gebeur die 

teenoorgestelde; hier word wel gedomestikeer, want die doelgehoor wil juis 

hulle kultuur in die vertaling raaksien, máár die vertalers kry wel die krediet.  

Hier is die vertalers juis nie onsigbaar nie, want hulle word pertinent in die 

inleiding genoem en daar word uitdruklik gesê dat dit ’n vertaling is:  “Die 

rubrieke wat lewenskwessies behandel . . . is uit hierdie WLB vertaal.”  

(Landman 2003:  xi). 

 

Volgens Venuti (1998a:  29) is daar verskeie rolspelers wat die mag besit om 

te besluit presies hoe ’n vertaling moet lees.  Dit is veral die uitgewers en 

redakteurs wat die werke kies, die vertaalopdrag gee, die vertalers betaal en 

soms self die vertaalmetode voorskryf.  Volgens Landman (2005:  158) het 

die uitgewer van die LBV self besluit dat die toepassings ’n vertaling en ’n 

aanpassing van tekste uit die WLB moes wees.  In 3.2.3 word daar na die 

identiteit van die vertalers verwys en daar sal verder in 4.3.4 gekyk word na 

die kulturele agenda van die vertalers en sodoende ook na hulle invloed op 

die vertalings. 

2.5 Samevatting 

 

Die term “kultuur” kom in al die bogenoemde teoretiese benaderings voor, 

naamlik funksionalisme, relevansieteorie en vervreemding versus 

domestikering.  “Kultuur” is ook die kern van hierdie ondersoek, omdat die 
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LBV kultureel aangepas is vir die Afrikaanssprekende vrou, soos reeds 

voorheen bespreek. 

 

Die funksionalistiese benadering fokus veral op die funksie van die doelteks in 

kommunikasie, met inagneming van die kultuur van die doeltaalleser.  Ook die 

handelingsteorie, waaruit funksionalisme ontstaan het, het gefokus op die 

kultuur van die ontvanger van die teks.  Vermeer se Skoposteorie behels ook 

dat vertaling ’n spesifieke kommunikatiewe handeling is met ’n spesifieke doel 

in gedagte.  ’n Vertaling is slegs ’n vertaling as dit as teks in die doelkultuur 

funksioneer.  Vermeer het sover gegaan deur te sê dat daar op kulturele vlak 

vertaal moet word en dit “Kultuur-sensitiewe vertaling” genoem.  Hiermee 

word bedoel dat verskillende kulture dinge op verskillende maniere doen, ook 

op linguistiese vlak en dit moet alles in ag geneem word wanneer vertaal 

word. 

 

Vir Nord moet die brontekskultuur vir die doelteksleser geïnterpreteer word en 

na die konteks van die doelkultuur verplaas word.  ’n Vertaling is slegs ’n 

vertaling as die doelteks die veronderstelde funksie in die doelkultuur verrig 

en die veronderstelde doel (skopos) in die doelkultuur bereik word.  Kultuur 

vorm ook die kern van Nord se twee vertaalbenaderings, naamlik 

dokumentêre vertaling en instrumentele vertaling (sien 2.2.2).  Die doelkultuur 

is ook een van die dinge waaraan die vertaler “lojaal” moet wees; die vertaler 

moet respek hê vir die konvensies van die doelkultuur.  Vir Nord en Vermeer 

gaan dit oor watter aspekte van die bronteks sal werk in die kultuur van die 

doelteksleser.  Watter aspekte sal die doeltaallesers relevant vind vir hulle 

situasie? 

 

Dit is dan op hierdie punt waar die relevansieteorie van belang is.  Gutt het 

die sogenaamde inferensiemodel ontwikkel en dit behels dat ’n boodskap wat 

gestuur word, deel is van die sender/ontvanger se kognitiewe wêreld en dat 

die boodskap volgens daardie bepaalde wêreld geïnterpreteer word.  Gutt het 

twee benaderings tot vertaling voorgestel, naamlik direkte en indirekte 

vertaling.  Met direkte vertaling word alles van die bronteks so getrou moontlik 

oorgedra na die doelteks.  Indirekte vertaling behels die vertaal van dít wat 
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relevant is vir die verstaanbaarheid van die vertaling vir die doelkultuur.  

Hierdie vertaling kommunikeer die betekenis van die oorspronklike op só ’n 

wyse dat dit vir die doeltaalleser in sy eie konteks sin maak.  Hierdie tipe 

vertaling word ook gesien as ’n vertaling wat ’n spesifieke doel dien. 

 

Gutt se Relevansieteorie het verskeie raakpunte met funksionalisme en veral 

waar die kultuur van die ontvanger belangrik is.  Gutt besef die belangrikheid 

van die kultuur/konteks van die doelgehoor.  Gutt meen ook dat ’n vertaling ’n 

sekere doel moet hê en aan die belangrikheid van die doelgehoor.  Indirekte 

vertaling toon ook raakpunte met Venuti se domestikering. 

 

Venuti lê ook heelwat klem op kultuur, omdat kulture saamgestel en 

voorgestel word in vertalings.  Hy voel dat vreemde kulture gedomestikeer 

word deur dominante kulture wat die brontekste van doeltaalwaardes 

voorsien.  So word die brontekste van hulle oorspronklikheid ontneem.  Hy 

stel dan eerder vervreemding voor, waar die linguistiese en kulturele 

elemente van die bronteks in die doelteks openbaar word.  Hierdie tipe 

vertaling sluit die dominante kulturele waardes van die doeltaal uit en die 

vreemdheid van die oorspronklike teks word behou. 

 

Domestikering is ’n konsep wat al in die vroeë jare van vertaling voorkom en 

dit is vervreemding wat gepaard gaan met die sogenaamde “translation turn” 

wat in die volgende hoofstuk bespreek sal word.  Omdat kultuur so ’n 

belangrike rol in bogenoemde teoretiese benaderings speel, is dit belangrik 

om te kyk na wat die term presies beteken.  Die kern van die LBV is dat dit op 

vroue gemik is en “gender” vorm ’n belangrike deel van kultuur.  Dit is dan so 

dat vroue ’n kultuur van hulle eie het en dit is vir hierdie studie belangrik om 

na die kultuur van die vrou te kyk.  
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3 Literatuuroorsig: Kultuur, Gender en Vertaling 

 

3.1 Inleiding 

 

Soos reeds genoem speel kultuur ’n belangrike rol in al die teoretiese 

benaderings wat in hoofstuk 2 bespreek is.  Vervolgens gaan daar gekyk 

word na wat die term “kultuur” presies behels.  Hier sal ’n paar van die 

definisies van kultuur bespreek word en ook wat vertaalteoretici (3.2.4) oor die 

term gesê het.  Kultuur en geloof (3.2.2) en kultuur en kommunikasie (3.2.3) 

sal ook bespreek word. 

 

Daar is ook reeds genoem dat die kern van die LBV is dat dit op die vrou 

gemik is en “gender” ’n belangrike deel van kultuur vorm.  Daarom sal gender 

en vertaling (3.3) ook bespreek word.  Die term “gender” word uiteengesit 

(3.3.1) en genderstereotipes word (3.3.2) word bespreek.  Verder word die 

onsigbaarheid van die vrou in die samelewing (3.3.3), die vrou in Suid-Afrika 

(3.3.4) en die vrou in die Bybel (3.3.5) bespreek. In hierdie hoofstuk gaan 

daar ook na die taalgebruik van vroue (3.3.6) gekyk word.  

3.2 Kultuur en Vertaling 

3.2.1 Wat is Kultuur? 

 
“Kultuur” is ’n abstrakte term, want dit is ’n manier van dinge doen, maar 

“kultuur” kan nie gesien word nie.  Kultuur is ook ’n dinamiese proses wat 

heeltyd verander, omdat die mense wat daarby betrokke is ook heeltyd 

verander.  Daarom is “kultuur” een van die moeilikste terme om te definieer, 

maar verskeie pogings is al aangewend om dit wel te doen.  Wanneer daar na 

’n paar definisies gekyk word, sal dit duidelik word dat die meeste mense tog 

min of meer dieselfde dink oor kultuur. 
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Een van die oudste definisies van kultuur is dié van die Engelse antropoloog, 

Edward Burnett Taylor in 1871.  Hy definieer kultuur as volg:  “Culture is that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs 

and any other capabilities and habits required by man as a member of 

society” (Katan 1999:  16).  Bogenoemde aspekte wat ’n kultuur definieer, 

kom ook in die definisie van Parekh (2000:  143) voor:  “Culture is a 

historically created system of meaning and significance or, what comes to the 

same thing, a system of beliefs and practices in terms of which a group of 

human beings understand, regulate and structure their individual and 

collective lives.  It is a way of both understanding and organizing human life.”  

Mense wil graag van hulleself en die wêreld sin maak en daarom is daar baie 

vrae oor die sogenaamde “meaning of life”.  Kultuur handel dus o.a. oor hoe 

mense hulle lewe lei. 

 

Kultuur gaan oor hoe jy jou lewe lei, maar kultuur beteken ook dat jy aan ’n 

samelewing verbonde is wat bepaal hoe jy jou lewe móét lei, soos wat Taylor 

sê “as a member of society”.  Daar bestaan sekere kulturele norme en reëls.  

Norme het te doen met moraliteit; dit sê wat die regte of verkeerde optrede is 

en reëls gaan oor hoe daar van jou verwag word om te kommunikeer (3.2.3) 

(Gudykunst 19983:  42).  Kulturele norme of reëls word byvoorbeeld deur jou 

ouers, jou kerk (3.2.2) of jou skool aan jou oorgedra. 

 

Dit bring ons by ’n ander definisie van kultuur, naamlik “culture is all learned 

behavior which is socially acquired, that is, the material and nonmaterial traits 

which are passed on from one generation to another.  They are both 

transmittable and accumulative, and they are cultural in the sense that they 

are transmittable by the society, not by genes”  (Nida 1954:  28).  Kultuur is 

dus iets wat aangeleer word, maar wat word aangeleer?  Hieronder ressorteer 

hoe mens moet kommunikeer, sosiale verhoudings op verskillende vlakke, 

verskeie aktiwiteite van jou daaglikse bestaan, hoe jy jou individuele en 

nasionale persoonlikheid moet uitstraal, jou gemeenskap se lewenspatrone 

en hulle idees oor hulle eie bestaan en dié van ander mense (Poyatos 1972:  

64).  Daar word ook gesê dat ’n mens kultuur kan verwerf en dit behels die 



 29

natuurlike, onbewuste aanleer van taal en houding deur informele oplet en 

luister (Katan 1999:  17). 

 

Kultuur kan ook as ’n instrument dien om mense te onderskei, soos wat  

Hofstede (1991:  5) dit stel:  “Culture is the collective programming of the mind 

which distinguishes the members of one group or category of people from 

another.”  Hier is raakpunte met Katan dat kultuur onbewus opgeneem word.  

Hofstede (1991:  8) maak dan ook die punt dat kulturele betekenis onsigbaar 

is en dat die betekenis lê in die manier waarop ’n mens dit interpreteer.  Die 

kern van kultuur is waardes, want jou waardes gaan bepaal hoe jy betekenis 

interpreteer.  As mens dan aan kultuur dink as ’n ysberg, met die sigbare 

elemente (wette, rituele, kos, drank, manier van groet, ens.) en die onsigbare 

elemente (oriëntasie tot kommunikasie, denke, struktuur, ens.), dan word 

laasgenoemde jou waardes genoem.  Die belangrikste en kragtigste elemente 

van kultuur lê dus onder die oppervlakte van jou alledaagse handelinge 

(Katan 1999:  28).   

 

Nog ’n belangrike element van kultuur is mites en in hierdie geval kulturele 

mites.  Rollo May (1991:  6) het die volgende definisie vir mite, naamlik 

“[myth] orients people to reality, transmits societal values, and helps the 

members of society find a sense of identity.  Myths give significance to our 

existence and unify our societies.”  Hierdie tipe mite is kultuur self.  Dit is dan 

ook so dat betekenis gebaseer is op die sosiale samestelling van kulturele 

mites.  Weereens kan daar in bogenoemde definisie gesien word dat die kern 

van kultuur ’n mens se waardes is, want dit bind die kultuur tot ’n eenheid en 

gee ’n identiteit aan die kultuur. 

 

Dit is ook interessant om te sien dat daar verskillende tipes kultuur is.  

Eerstens is daar die verlede-georiënteerde kulture waar die klem op tradisie 

geplaas word.  Soos die Italiaanse kultuur waar straatname mense of gebeure 

uit die verlede voorstel.  Tweedens is daar hede-georiënteerde kulture soos 

die Amerikaners wat veral klem plaas op wat vandag gebeur.  Henry T Ford 

gebruik die bekende uitdrukking “take care of today and tomorrow will take 

care of itself”.  Laastens is daar die toekoms-georiënteerde kultuur wat altyd 
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vooruit beplan vir die volgende generasie.  ’n Voorbeeld hiervan is die 

Japannese kultuur wat vir die volgende honderd jaar vooruit kan beplan 

(Katan 1999:  73).  

 

Elke element van kultuur is in ’n stelsel geskakel met mekaar wat as kultuur 

gedefinieer word en weer op sy beurt die mens definieer.  Kultuur is dus dit 

waarmee ons, ons as mense identifiseer; op die hoogste vlak is die 

“mensdom” die kultuur waaraan ons almal behoort.  Om ’n lid van ’n kultuur te 

wees moet ’n mens se oortuigings op alle vlakke van kultuur ooreenstem 

(Katan 1999:  60 - 61).   Daar sal na nog definisies van kultuur gekyk word 

wanneer daar na die sieninge van vertaalteoritici (3.2.4) verwys word. 

3.2.2 Kultuur en geloof 
 

Nie net is geloof ’n belangrike aspek van kultuur nie, maar ook belangrik 

wanneer dit by die vertalings van die LBV kom.  Soos reeds gesê gaan 

kultuur oor die sin maak uit menslike aktiwiteite en verhoudings en dit is ook 

die middelpunt van geloof.  Daar is amper geen kultuur waar geloof nie ’n 

belangrike rol gespeel het in die skep, oprig of voortsetting daarvan nie.  

Bogenoemde kan gesien word in die feit dat die kerk een van die belangrikste 

plekke is waar mense van hulle kultuur leer en hulle kultuur uitoefen. 

 

Geloof speel egter nie dieselfde rol in alle kulture nie.  Geen kultuur kan 

heeltemal van geloof afgelei word nie, want geloof kan nooit alle aspekte van 

die menslike bestaan dek nie en ook nie alle situasies voorsien nie.  Tog 

beïnvloed kultuur en geloof mekaar op verskeie vlakke.  Geloof vorm ’n 

kultuur se geloofsisteem en kultuur beïnvloed weer hoe ’n geloof 

geïnterpreteer word (Parekh 2000:  147).  Sommige kulture word wel 

heeltemal van geloof afgelei en is dan ook feitlik algeheel daarvan afhanklik.  

In ander kulture is geloof slegs ’n aspek daarvan en word die geloof gereeld 

deur die invloed van wetenskap, wêreldse moraliteit of kritiese denke 

uitgedaag (ibid.). 
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’n Mens kan jou kultuur se geloof ernstig opneem óf dit slegs om sosiale 

redes respekteer.  Om in God te glo of om kerk toe te gaan kan dalk ’n 

integrale deel van jou kultuur uitmaak, maar dit kan ook jou sosiale status 

verbeter.  Dink maar aan die mense wat elke Sondag op dieselfde plek in die 

kerk sit:  is hulle daar omdat hulle daar wil wees of omdat hulle wil seker 

maak almal sien hulle raak?  Dieselfde konsep geld ook vir byvoorbeeld die 

vier van Kersfees:  party vier dit as gevolg van die belangrike religieuse 

betekenis wat daarmee gepaard gaan en ander vier dit net omdat dit deel van 

die groter Westerse kultuur is. 

 

Die LBV is gemik op vroue wie se geloof vir hulle baie belangrik is.  Die 

ervarings van vroue in die Bybel word uitgelig, sodat vroue van vandag 

daarmee kan identifiseer en daaruit kan leer.  Die rede hiervoor is dat vroue ’n 

belangrike bydrae maak tot die geloofslewe van die Christelike kultuur en 

daarom fokus die Bybel op die geloof van die vrou (Landman 2003:  x). 

3.2.3 Kultuur en kommunikasie 
 
Nog ’n integrale gedeelte van kultuur is kommunikasie.  Soos wat Malinowski 

(in Katan 1999:  72) dit stel:  “Language is essentially rooted in the reality of 

the culture.”  Manilowski was een van die eerste persone wat besef het dat 

taal slegs verstaan kan word met die verwysing na kultuur.  In 1923 skep hy 

die uitdrukking “context of situation” en bedoel daarmee dat taal slegs volledig 

verstaan sal word wanneer albei partye binne die kommunikasiehandeling 

vertroud is met die twee kontekste, naamlik situasie en kultuur.  Jou kultuur 

beïnvloed jou kommunikasie en jou kommunikasie beïnvloed jou kultuur, want 

as mense anders begin kommunikeer sal dit ook hulle kultuur verander 

(Gudykunst 19983:  44).  Wanneer daar verwys word na interkulturele 

kommunikasie (1.1) gaan dit veral oor die probleme van betekenis, want ’n 

spesifieke konsep in een taal beteken dalk heeltemal iets anders in ’n ander 

taal. 

 

Interkulturele kommunikasie benodig dus meestal ’n mate van verandering of 

aanpassing om die boodskap suksesvol oor te dra.  Met die oog op vertaling 
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is dit ook ’n probleem wat vertalers moet hanteer:  Tot watter mate moet ’n 

vertaling aangepas word om die boodskap suksesvol oor te dra?  Hoe weet ’n 

vertaler om die nodige veranderings aan te bring?  Nida & Reyburn (1981:  4) 

beantwoord dit as volg:  “Nothing less than a thorough analysis of all the 

major factors involved in the communication of messages can provide the 

necessary foundation for fully adequate principles and procedures of 

adjustment.  Such an analysis inevitably requires a consideration of the theory 

of communication, as applied specifically to translating, because anything 

short of such a detailed study tends to raise far more questions than it 

resolves”. 

 

Met die oog op die vertaling van die LBV, was dit vir die vertalers veral 

belangrik om die boodskap korrek oor te dra en om die kultuur van die 

doelgehoor korrek te interpreteer.  Daar moes eerstens vasgestel word wat 

die algemene en linguistiese agtergrond van die doeltaalleser is.  Tweedens 

moes die kultuur van die doeltaalleser vasgestel word.  Dit kan objektief en 

sistematies vasgestel word of as dit ’n nasionale vertaler is (’n vertaler wat tot 

die doelkultuur behoort), word daar van hom/haar verwag om sy/haar eie 

kultuur te ken.  Die probleem is egter dat nasionale vertalers meestal ’n 

oppervlakkige idee van hulle kultuur het en sodoende die kultuur van die 

doeltaalleser onsuksesvol vasstel (Nida & Reyburn 1981:  62 – 63). 

 

’n Laaste punt is dat kultuur deur taal gekommunikeer word.  Elke taal het sy 

eie sintaksis, grammatika en woordeskat en dra sodoende die kultuur van die 

betrokke gemeenskap oor.  Vervolgens gaan daar gekyk word na die 

taalgebruik van vroue (3.3.6)  

3.2.4 Kultuur en vertaling 
 
Wat vertaling belangrik maak, is dat dit die instrument is wat die 

kultuurverskille tussen twee tale moet bemiddel (Simon 1992:  159).  Kultuur 

was eintlik nog altyd deel van vertaling, deesdae is dit net meer prominent 

sigbaar.  Die rede hiervoor is dat vertaling nou as ’n kommunikatiewe 

handeling bekend staan eerder as ’n proses van transkodering.  Vermeer (in 
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Snell-Hornby 1990:  82) verwoord dit as volg:  “Translation is not the 

transcoding of words or sentences from one language to another, but a 

complex form of action, whereby someone provides information on a text 

(source language material) in a new situation and under changed functional, 

cultural and linguistic conditions, preserving formal aspects as closely as 

possible”. 

 

Kultuur het meer prominent sigbaar geword na die sogenaamde “translation 

turn” in die jare 50.  Voor hierdie tyd was dit die Westerse idee van vertaling 

wat die norm was, naamlik dat ’n vertaling die oorspronklike moet reflekteer 

en somtyds geag word as die oorspronklike (Cortés 2006:  47).  Die beweging 

van kultuur kan een van twee rigtings inslaan, van die sterke na die swakke 

en vice versa.  Wanneer die beweging van ’n hegemoniese kultuur na ’n 

afhanklike kultuur is, kan dit ’n noemenswaardige invloed op die 

laasgenoemde kultuur hê.  Hierdie invloed is nie altyd baie positief nie en die 

hegemoniese kultuur kan die afhanklike kultuur heeltemal oorheers.  Wanneer 

’n vertaling dan in so ’n geval deur die hegemoniese kultuur geïnisieer word, 

word dit “cultural exportation” genoem, want dit vorm die kultuur van die 

afhanklike kultuur (Liu 2006:  493). 

 

Daar word dan ook dikwels gesê dat mag die middelpunt van vertaling is en 

dat vertaling ’n manier is om hierdie mag toe te pas deur middel van 

manipulasie.  Taal en vertaling dra by tot die uitvoer van mag, waar mag 

beteken “the force in society that gets things done” (Cortés 2006:  56).  Dit 

klink baie soos die Amerikaners se kultuur waarna reeds (3.2.1) verwys is.  

Daar het ’n krisis ontstaan oor die voorstelling van ander vreemde kulture in 

die eensydige Westerse vertaaloutoriteit.  Een van die grootste probleme vir 

vertaling was die taal en die manier van dink van ander kulture wat vertaal is 

na die taal, die kategorieë en die konseptuele wêreld van die Westerse 

kultuur.  Daar het ’n verhouding van kulturele ongelykheid ontstaan 

(Bachmann-Medick 2006:  35).   

 

Die eerste stap na die sogenaamde “translation turn” het gekom tydens die 

jare 20, toe die Amerikaanse kulturele antropoloë ander tale begin vertaal het 
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en dan veral die Inheemse Amerikaanse tale (“Native American languages).  

Vanaf die vyftigerjare het hierdie vertaling van vreemde tale ’n sentrale 

konsep in die Britse sosiale antropologie geword.  Twee van die mees 

dominante kulture, naamlik die Amerikaanse en Britse kulture, het nou 

vreemde kulture begin vertaal en dit het die “translation turn” ingelei 

(Bachmann-Medick 2006:  35). 

 

Tydens die jare 70 het daar twee groot deurbrake gekom in die siening van 

vertaling van die ander kultuur.  Eerstens is daar die definisie van Gideon 

Toury vir vertaling as “any target language text which is presented or 

regarded as such within the target system itself, on whatever grounds”.  Toury 

het deur die tendens gebreek om te vertaal in terme van die moderne, 

dominante Europese modelle en hy het die weg gebaan vir die kulturele self-

definisie.  Tweedens was daar die tendens van André Lefevere se 

sogenaamde herskrywings.  Dit was natuurlik die teendeel van die Westerse 

idee van vertaling, want hierdie tipe vertaling het die moontlikheid van self-

voorstelling van ’n kultuur in ’n vertaling beteken.  Dit sou beteken dat die 

Westerse grense vir vertaling nie meer bestaan nie (Tymoczko 2006:  21). 

 

Sedert die tagtigerjare het dit duidelik geword dat die voorstelling van die 

vreemde kultuur ’n belangrike plek in vertaling begin beklee het.  Woorde 

soos “faithfulness” en “original” het al hoe meer begin vervaag en die tendens 

was eerder om spesifieke kulture deur kulturele herskrywings te vestig.  

Kulturele vertaling het nou tot ’n groot mate kulturele produksie geword 

(Bachmann-Medick 2006:  26).  Tans word vertaling gesien as ’n konsep van 

verhoudings, ’n “traveller between worlds”.  Tog om hierdie verhoudings in 

vertalings te skep, moet daar ’n tipe bemiddeling plaasvind en dit is waar die 

belangrike plig van die vertaler inkom. 

 

Die vertaler word as kulturele bemiddelaar gesien.  Dit beteken dat die 

vertaler die persoon is wat kommunikasie fasiliteer tussen persone of groepe 

van verskillende tale en kulture.  Die vertaler interpreteer die uitdrukkings, 

persepsies, verwagtinge, ens. van die een kultuur vir die ander kultuur.  Om 

dit te kan bewerkstellig, moet die vertaler eintlik tot ’n sekere mate aan beide 



 35

kulture deelneem.  ’n Vertaler is dus tot ’n sekere mate bi-kultureel (Taft in 

Katan 1999:  12).  Die rol van die vertalers in die LBV word op verskeie plekke 

elders in die studie beskryf.  Daar is reeds na vertaalteoretici soos Toury en 

Lefevere se idees van kultuur verwys, vervolgens sal daar na ’n paar ander 

definisies van kultuur van vertaalteoretici gekyk word.     

 

Funksionaliste soos Reiss, Vermeer en Nord het besef dat kultuur ’n 

belangrike rol in die vertaalproses speel.  Nord het saam met Goodenough 

die volgende definisie vir kultuur saamgestel:  “Culture is not a material 

phenomenon; it does not consist of things, people, behaviour or emotions.  It 

is rather an organization of these things.  It is the forms of things that people 

have in mind, their models of perceiving, relating and otherwise interpreting 

them” (Nord  1997b:  24).  Volgens Nord is daar geen “kultuurvrye ruimte” nie, 

elke situasie vind binne kultuur plaas en word deur daardie kultuur beïnvloed.  

Die vertaler moet ook besef dat die vertaling ’n kommunikatiewe handeling is, 

soos Nord (1991b:  7) dit stel:  “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.”  Die leser se kultuur bepaal dan 

ook hoe hy/sy ’n teks gaan verstaan. 

 

Volgens Vermeer (in Nord 1997b:  27) is kultuur “ the entire setting of norms 

and conventions an individual as a member of his society must know in order 

to be ‘like everybody’ – or to be able to be different from everybody.”   

Wanneer daar oor die kultuurgrense vertaal word, moet die kultuurverskille 

ten opsigte van gedrag, evaluasie en kommunikatiewe situasie in ag geneem 

word.  Daar is reeds na Nord (2.2.2) en Vermeer (2.2.1) verwys by die 

funksionalistiese benadering tot vertaling. 

 

Die kultuur van die LBV is vasgestel as dié van die Afrikaanssprekende vrou 

(1.3), meer spesifiek “wit, Suid-Afrikaanse vroue van Nederlandse afkoms”.  

Die kultuur van die vrou het egter al ’n paar veranderings ondergaan.  Die 

grootste rede hiervoor is omdat vroue vroeër jare onderdruk is en hulle nou 

probeer om hulleself en hulle kultuur te vestig.  Vervolgens gaan die invloede 

wat gender op vertaling het, bespreek word. 



 36

3.3 Gender en vertaling 

3.3.1 Wat behels die term “Gender”? 
 
Voordat gender en vertaling bespreek kan word, moet daar eers vasgestel 

word wat “gender” eintlik is.  In Engels is daar ’n verskil tussen die terme “sex” 

en “gender”.  Shapiro (in McElhinny 2003:  22) beskryf die verskil tussen 

sosiale en biologiese gender as volg:  “[Sex and gender] serve a useful 

analytic purpose in contrasting a set of biological facts with a set of cultural 

facts.   . . . I would use the term ‘sex’ only when I was speaking of biological 

differences between males and females and use ‘gender’ whenever I was 

referring to the social, cultural, psychological constructs that are imposed 

upon these biological differences.  Gender designates a set of categories to 

which we can give the same label crosslinguistically or crossculturally 

because they have some connection to sex differences”. 

 

Wanneer daar na die term “sex” verwys word, word dit gesien as biologiese 

gender.  Met ander woorde ’n mens is manlik of vroulik met verwysing na 

hulle geslagsorgane en gene.  Aan die ander kant is “gender” ’n sosiale en 

kulturele term; dit is naamlik subjektiewe gevoelens oor wat manlikheid en 

vroulikheid is.  Wanneer daar verder na gender verwys word, verteenwoordig 

dit die volle omvang van die term, naamlik sosiale en biologiese gender.  Die 

rede hiervoor is dat die navorsing oor ’n Bybel vir vroue handel, met die 

implikasie van beide die terme “sex” en “gender”. 

 

Dit is maklik om na ’n vrou te verwys in biologiese terme, maar wanneer daar 

na sosiale/kulturele gender verwys word, raak dit meer ingewikkeld.  Die rede 

hiervoor is dat gender met die jare verander, dit word nie altyd koherent of 

konstant volgehou nie.  Gender word beïnvloed deur ras, klas, seksualiteit en 

geloof.  Met ander woorde, gender word altyd deur politiek en kultuur 

beïnvloed en volgehou (Butler 1999:  6). 

 

Dit is veral die politieke konteks van die vrou wat bygedra het tot die ontstaan 

van die LBV.  Vroue se posisie was nog altyd deur ’n patriargie of manlike 
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dominansie beheer.  Die doel van die LBV was egter om vir die vrou ’n “stem” 

in hierdie politieke situasie te gee.  Die onderdrukking van die vrou word 

verder in 3.2.3 bespreek. 

3.3.2 Genderstereotipes 
 
Soos reeds genoem, word gender deur sosiale, kulturele en politieke faktore 

beïnvloed.  Genderstereotipes word deur mense gekonstrueer, want dit is ’n 

sosiale en kulturele term.  Dit is die manier hoe ons ander waarneem en 

uiteindelik evalueer.  Die twee aspekte van hierdie stereotipes is eerstens dat 

dit kulturele stereotipes van mans en vroue is en aan die ander kant is dit die 

rolle wat aan mans en vroue toegeken word. 

 

Die term “stereotipe” behels die waarnemings wat ons van die ander het wat 

ons in die onderskeie kategorieë plaas wat ons gebruik.  Dit is 

veralgemenings wat opgeblaas word en meestal negatief van aard is.  Dit is 

eintlik ’n bietjie feite met baie fiksie gemeng.  Volgens Gudykunst (19983:  122 

– 123) is daar drie vername aspekte van stereotipes, naamlik 

 ons kategoriseer ander gebaseer op maklik herkenbare 

karaktereienskappe 

 ons neem aan dat sekere eienskappe vir die meeste of vir al die mense 

in die betrokke kategorie geld en dat daardie mense ten opsigte van 

hulle eienskappe anders is as mense van ander kategorieë, en 

 ons neem aan dat individue in die betrokke kategorie al die eienskappe 

besit wat met die betrokke kategorie geassosieer word. 

 

Die meeste mense heg sekere eienskappe aan manlikheid en vroulikheid: 

manlikheid aan bevoegdheid, medewerking en werksaamheid, terwyl  

warmte, uitdrukkingsvermoë en opvoeding eerder by vroulikheid hoort.  

Volgens Romaine (1999:  253) is daar drie hoofstereotipes van vroue, naamlik 

 ongetroud – die vroulike figuur word gesien as seksuele voorwerp en 

net ’n mooi poppie (Playboy bunny & Barbie doll) 

 huisvrou – dit is die tradisionele vrou wat omgee, kinders grootmaak en 

by die huis bly, en 
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 die professionele vrou – sy is jonk, in beheer, onafhanklik, ambisieus 

en suksesvol (tog word vroue meestal net as sekretaresse voorgestel). 

 

Tog word daar gesê dat ’n vrou wat aggressief, onafhanklik of magtig is, nie ’n 

regte of ware vrou is nie (Alcoff 1988:  406).  Daar word van vroue verwag om 

op te tree volgens die rol wat die gemeenskap aan hulle toeken.  Dit 

veroorsaak dat die vrou amper “nie gesien of gehoor” mag word nie, daarom 

die term die “onsigbaarheid” van die vrou. 

3.3.3 Onsigbaarheid van die vrou in die samelewing 
 
Gedurende die laat jare 60 en vroeë jare 70 het die vrouebeweging veral op 

twee aspekte van die “andersheid” van die vrou gefokus.  Eerstens het 

bogenoemde beweging probeer wys dat vroue anders as mans was as gevolg 

van die genderstereotipes wat aan hulle toegeken is.  Tweedens is daar 

gepoog om eerder klem te lê op die solidariteit en gemeenskaplikheid van 

vroue as op hulle “andersheid”.  Met ander woorde, gender word hier gesien 

as ’n opsetlike, kulturele voorwaarde wat gekritiseer en verwerp kan word, 

maar dit kan ook die mag (die mag van vrouwees en saamstaan) wees wat 

vroue in die politiek laat uitstaan (Eisenstein 1980:  xvi – xvii).  Gender word 

gesien as die kern van vroue se ondergeskiktheid in die openbare en privaat 

sfere .  Dit is ook gesien as ’n verskynsel wat alle vroue affekteer – by die huis 

sowel as in die werksplek. 

  

Die Westerse gemeenskap het in die 18de eeu besig geraak met die 

verklaring van die aard van vroue.  Hierdie verandering was te danke aan die 

insigte van die “Verligting” wat grootliks gehandel het oor die bespreking van 

regte en pligte van die mensdom ten opsigte van hulle natuurlike regte.  Dit 

het egter nie beteken dat vroue aan hierdie besprekings mag deelgeneem het 

nie; al was hulle nuwe sosiale voorwaardes die middelpunt van hierdie 

besprekings (Wolf 2005:  16).  So is dit dan dat vroue in die 18de eeu vir 

hulleself hulle eie plekkie wou skep en dit het aanleiding gegee tot die 

sogenaamde vroulike skrywer (female writer).  Hierdie vroulike skrywers wou 
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’n bydrae lewer tot die vorming van ’n vroulike identiteit deur middel van 

vertaling. 

 

Vrae oor taal en gender en vroue se slegte verhouding met die taal was die 

hooffokus van die vroulike skrywer (Godard 1990:  87).  Die rede hiervoor was 

dat die idee van gender ’n dominante aspek van die patriargale taal was.  

Gender was ’n produk van patriargale instansies en die konvensionele taal 

was een van hierdie instansies.  Dit is gebruik om aan vroue die “moets-en-

moenies” voor te skryf en om hulle te vorm om in diens te wees vir “mankind” 

(Von Flotow 1997:  11). 

 

Tog was dit in die 18de eeu moeilik vir ’n vrou as vertaler.  Hiervoor was daar 

twee redes, eerstens is vertalings deur vroue grootliks deur mans versprei en 

tweedens was dit nie eintlik sosiaal aanvaarbaar vir vroue om te vertaal of te 

skryf nie (Wolf 2005:  18).  Dit is ook interessant om te sien hoe dieselfde 

eienskappe aan vroue en vertalings gegee is.  Van beide is verwag om net ’n 

reproduktiewe funksie te verrig en terme soos “ondergeskiktheid” en 

“tweedehands” is aan vroue en vertalings toegevoeg (Martin 2005:  28).  

Daarom was dit nodig vir vroue om deur middel van vertaling af te sien van 

hierdie dominante voorwaardes, soos wat Lotbiniére-Harwood (in Martin 

2005:  36) dit stel:  “Because making the feminine visible in language means 

making women seen and heard in the real world.  Which is what feminism is 

all about.” 

 

Tydens die 20ste eeu het die vroulike skrywer probeer om nuwe idees en ’n 

nuwe taal vir vroue te skep.  Vroulike skrywers het nuwe woorde, nuwe 

spelling, nuwe grammatikale konstruksies en nuwe metafore probeer skep in 

’n poging om verby die konvensies van die patriargale taal te beweeg (Von 

Flotow 1997:  15).  Na die taalgebruik van vroue word daar in 3.3.6 gekyk.  

Verder gaan daar gekyk word na die “onsigbaarheid” van die vrou in Suid-

Afrika en na die vroulike herskrywings van die Bybel. 
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3.3.4 Die vrou in Suid-Afrika 
 
Die Afrikaanssprekende gemeenskap was, net soos die meeste ander 

gemeenskappe, ook verdeel in ’n dominante, manlike kultuur en ’n 

ondergeskikte, vroulike kultuur.  Van Afrikaanssprekende vroue is daar 

verwag om die dominante, manlike kultuur en die manlike God te dien.  Die 

Nasionale Vrouemonument is wel in 1913 opgerig om eer te betoon aan die 

vroue en kinders wat gedurende die Anglo-Boereoorlog oorlede is.  Tog het 

hierdie martelaarskap vroue steeds nie deel gemaak van die dominante, 

manlike kultuur nie. 

 

Afrikaanssprekende vroue het geen sê gehad in die beplanning, oprig en 

onthulling van “hulle” sogenaamde monument nie.  Vandat die projek in 1906 

deur president Steyn van stapel gestuur is, het slegs mans op die 

beplanningskomitee gedien (Van der Merwe 1926:  2 – 6).  Tydens die 

onthulling het slegs mans toesprake gelewer en dié van Emily Hobhouse is 

voorgelees omdat sy siek was.  Ironies genoeg is daar ook net mans by die 

voet van die monument begrawe:  president Steyn, generaal Christiaan de 

Wet en dr Kestell; Emily Hobhouse se as is vir internasionale waarde daar 

gestrooi (Van der Merwe 1926:  13). 

 

Soos reeds genoem, was die ideologie van die manlike kultuur dat vroue hulle 

dominante kultuur en die manlike God moes dien.  Geloof het ’n groot rol in 

hierdie ideologie gespeel.  ’n Patriargale, nasionalistiese teologie is na Suid-

Afrika gebring deur die Suid-Afrikaanse mans wat in Nederland teologie  gaan 

studeer het.  Hierdie patriargale idees was veral afkomstig van die “vrou-

onvriendelike” teoloog, Abraham Kuyper (Landman 1994:  15). 

 

Dr JD du Toit, beter bekend as die digter Totius was een van die Suid-

Afrikaanse mans wat onder Kuyper gestudeer het.  In 1920 het dr Du Toit ’n 

verslag aan die Sinode van Die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika voorgelê 

waarin daar voorgestel is dat vroue geen stemreg in die kerk mag hê nie.  

Hierdie idee het gespruit uit die opinie van Kuyper dat dit onnatuurlik was vir 

vroue om te mag stem; dit staan in die Bybel dat die gesinshoof namens die 
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gesin moet stem (Landman 1994:  110).  Die Sinode het hierdie voorstel 

aanvaar en ’n kopie daarvan is ook na die Parlement gestuur, wat daartoe 

gelei het dat die stemreg van vroue nasionaal afgeskaf is. 

 

Die enigste vrou wat op hierdie besluit gereageer het, was JD du Toit se 

suster Marié du Toit.  Sy het in 1921 die boek “Vrou en Feminist” gepubliseer, 

waarin sy die stemreg van vroue bepleit het.  Sy het Afrikaanssprekende 

vroue gesmeek om af te sien van hulle skuld voor God en die Bybel te lees 

soos wat dit vir hulle geskryf is (Landman 1994:  17).  Die rede hiervoor was 

dat al die redes wat in die verslag aan die Sinode voorgelê is van waarom 

vroue nie mag stemreg hê nie, deur gedeeltes uit die Bybel gestaaf is. 

 

Eerstens mag vroue nie deel uitgemaak het van die regering nie, want 

volgens Kuyper (1914:  48) het vroue reeds die ererol as ma in ’n gesin 

beklee; sy mag nie ook in die openbare oog uitgestaan het nie.  Hy het hierdie 

idee gestaaf met Tim 2:12 wat vroue in die regering belet en Gen 2:18 wat ’n 

vrou in ’n ondergeskikte rol teenoor die man plaas.  Tweedens moes vroue 

polities ondergeskik wees, omdat God hulle anders gemaak het.  Volgens 

Kuyper (1914:  34) het God aan die vrou ’n “blywende beskeidenheid en 

kalmte van gees” gegee (1 Petrus 3:4) om haar voor te berei vir haar rol in die 

gesinslewe.  Dit sou du heeltemal teen die natuur van vroue wees om aan 

politiek deel te neem.  Laastens het Kuyper (1914:  23) ook aangevoer dat 

God die vrou nie as individu geskep het nie, maar as deel van ’n gesin.  Dit 

sou ’n sonde wees en teen God se wil as vroue stemreg sou hê. 

 

Vir die grootste gedeelte van die 20ste eeu was die Afrikaanssprekende vrou 

vasgevang in die stereotipe van die goeie vrou wat te vroom was om polities 

te kan wees.  Daarom word daar gesê dat daar “ruimte [is] vir só ’n spesifieke 

Bybel vir vroue (LBV), veral omdat die sosiaalhistoriese konteks van die Bybel 

só manlik ingekleur en die stem van die vrou oor jare geminag is” (Malan 

2003: 12).  Daar is reeds genoem dat die LBV meer “vrou-vriendelik” wou 

wees en Cilliers (2003:  9) het die volgende hieroor gesê:  “Vroue wag 

geruime tyd al op ’n interpretasie van die Bybel wat ook die vroue-blikhoek sal 

insluit.  Wag geruime tyd ook dat van die algemeen aanvaarde opvattings oor 
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die vroue, wat skynbaar Bybels gefundeerd is maar in werklikheid geen 

feitelike grondslag het nie, finaal gediskrediteer sal word”. 

 

Tog was die idee om die Bybel “vrou-vriendelik” te maak ook deel van die 

feministiese beweging.  Die volgende gedeelte handel oor die herskrywing 

van die Bybel om vir die vrou ’n stem in die politieke opset van die 

samelewing te gee. 

3.3.5 Die vrou en die Bybel 
 
Die Bybel is nog altyd gesien as die belangrikste grondslag van die Westerse 

kultuur en die feministiese beweging het veral gereageer op die sterk manlike 

bevoordeling van die Bybel en omdat dit so lank gebruik is om vroue te 

onderdruk en in bedwang te hou (Simon 1996:  111).  Vroeë weergawes van 

die Bybel was vol manlike bevoordeling, manlike beeldspraak en metafore 

wat seker gemaak het dat mense net aan God as manlik kon dink.  Die rede 

vir hierdie manlike taalgebruik was om vroue te keer om voluit deel te neem 

aan die Christelike lewenstyl (Von Flotow 1997:  53). 

 

Die feministiese herskrywings van die Bybel wou nie die inhoud van die teks 

verander nie en ook nie historiese feite verander nie.  Hulle wou van die 

patriargale oormaat in die Bybel ontslae raak en hulle wou ook van die 

manlike taalgebruik om God te beskryf, verwyder.  Hulle het gevoel dat 

hierdie taalgebruik ’n belangrike invloed gehad het op die patriargale sosiale 

strukture wat aan mans hulle outoriteit gegee het (Von Flotow 1997:  56). 

 

Tydens die jare 1870 het ene Julia Evelina Smith besluit om die hele Bybel 

woord vir woord uit die oorspronklike Hebreeus en Grieks te vertaal.  Daar 

was aanvanklik probleme met die uitgee van haar Bybel, omdat sy ’n vrou 

was.  Tog het sy dit reggekry net om te sê “one woman can do what no man 

has ever done” en dit was om die hele Bybel uit oorspronklike dokumente te 

vertaal (Von Flotow 2005:  42).  Elizabeth Cady Stanton, wat een van die 

grootste feministiese kritici van die Bybel was, het Smith se Bybel as bronteks 

gebruik vir haar projek, “The Woman’s Bible”. 
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Stanton (1972:  7) het die volgende kritiek op die Bybel gehad:  “The Bible 

teaches that woman brought sin and death into the world, that she 

precipitated the fall of the race, that she was arraigned before the judgment 

seat of Heaven, tried, condemned and sentenced.  Marriage for her was to be 

a condition of bondage, maternity a period of suffering and anguish, and in 

silence and subjection she was to play the role of a dependent on man’s 

bounty for all her material wants, and for all the information she might desire 

on the vital questions of the hour, she was commanded to ask her husband at 

home.  Here is the Bible position of woman briefly summed up.”  Stanton het 

geglo dat kritiek op die Bybel nodig was vir die proses van sosiale 

verandering van die vrou. 

 
In 1895 publiseer sy “The Woman’s Bible” wat nie ’n vertaling van die Bybel 

was nie, maar ’n samestelling van al die gedeeltes in die Bybel wat na vroue 

verwys.  Verskeie kommentaargedeeltes, hoofsaaklik deur Stanton geskryf, is 

by die samestelling ingewerk.  Die rede vir hierdie Bybel was dat Stanton 

geglo het dat die bestaande Bybel fundamenteel anti-vrou was en dat daar ’n 

geloof geskep moes word wat die gelykheid van vroue bevorder.  Sy het ook 

geglo dat as die Bybel korrek geïnterpreteer word, dit ’n meer gelyke houding 

teenoor vroue sou bewerkstellig (Simon 1996:  116). 

 

Vir verskeie mense was dit nodig dat die Bybel gered word van eeue van 

manlike interpretasies en dat die ware teks eerder ontdek moes word.  

Weereens was dit die idee dat gender in die Bybel verstaan moes word.  Een 

van die voorstelle was dat die betekenis van die Bybel verbind kan word aan 

’n nuwe begrip van die vroulike taalgebruik (Simon 1996:  123).  Die LBV is 

volgens Landman (2003:  xiv) geskryf met “’n pragtige en rustige stem wat 

mooi en intiem oor vroue se geloof in die Bybel praat”.  Vervolgens gaan daar 

gekyk word na die taalgebruik van vroue. 

 

3.2.1 Taalgebruik van vroue 
 
Volgens Stern (1997:  1) is daar die veronderstelling van ’n manlike 

gesentreerde kultuur waar “die vrou” slegs gedefinieer word as ’n negatiewe 
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verwysing na “die man” as ’n norm.  “Die vrou” word slegs as antoniem van 

“die man” gesien.  Stereotipiese manlikheid en vroulikheid is deel van die 

patriargale kultuur en dit word in alledaagse taalgebruik weergegee.  Taal 

kategoriseer en vorm jou siening van jouself, jou siening van ander mense en 

jou siening van die samelewing, en daar is genoegsame bewyse dat die 

bevoordeling van mans deel uitmaak van ons linguistiese konvensies.  

Byvoorbeeld, die Engelse selfstandige naamwoorde “man” en “mankind” wat 

gebruik word om na die ganse mensdom te verwys en die persoonlike 

voornaamwoorde “he” en “his” wat gewoonlik na algemene en generiese 

begrippe soos God, digter en skrywer verwys.  Die genderidentifikasie wat 

deur die taal geskep en behou is, is gebaseer op die manlikheid as norm vir 

die self en vroulikheid as die afwykende “ander”. 

 

Waarom verskil die taalgebruik van mans en vroue en hoe verskil dit?  Dit is 

duidelik dat vroue as ’n sosiale groep verskil van mans, en vroue word as die 

ondergeskikte groep gereeld gesien as onderdruk en van minder belang.  

Daar is twee benaderings wat bogenoemde twee sienings reflekteer:  

eerstens is daar die dominansie-benadering wat behels dat die vrou as ’n 

onderdrukte groep beskou word en dat die linguistiese verskille in die 

taalgebruik van mans en vroue op grond van die man se dominansie en die 

vrou se ondergeskiktheid geïnterpreteer word.  Tweedens is daar die verskil- 

benadering wat die klem plaas op die idee dat mans en vroue tot verskillende 

subkulture behoort (Coates  1993:  12).  Die verskille wat gevind word in die 

taalgebruik van mans en vroue hou verband met die sosiale rolle wat mans en 

vroue in ons samelewing beklee.  Daar is dus ’n verband tussen taal en die 

politieke en psigologiese stand van die lewe van vroue (McConnell-Ginet 

1985:  158). 

 

Vervolgens gaan daar gekyk word na vroulike taalgebruik, want dit klink asof 

manlike taalgebruik as die norm gesien word en vroulike taalgebruik daarvan 

moet verskil.  Volgens Stern (1997:  2) kan vroulike taalgebruik gesien word 

as ’n definitiewe vroulike styl by skryf en praat.  Hierdie taalgebruik fokus veral 

op sinskonstruksies, woordkeuses, samehangende vloei en karakteristieke 

beelde om te bepaal hoe vroue hulle woorde kies en kombineer in die 
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alledaagse lewe.  Vroulike taalgebruik reflekteer ook kulturele imperatiewe 

soos vriendelikheid, beleefdheid, vroulike uitdrukkings en die inagneming van 

ander se gevoelens.  Van vroue word verwag om sagter te praat en hulle 

taalgebruik moet “vriendelik” wees, aan die ander kant word daar van mans 

verwag om “growwe” taalgebruik te handhaaf; manlike taalgebruik kan sterk, 

hard en intellektueel wees. 

 

Volgens Stern (1997:  2) is daar drie kenmerke van vroulike taalgebruik, 

naamlik fatsoenlikheid, aarseling en woordoortolligheid. Fatsoenlikheid dui 

veral op woordkeuses en grammatika.  Van vroue word verwag om soos 

“dames” te praat, hulle mag nie lelike woorde of vloekwoorde gebruik nie en 

hulle mag ook nie woorde gebruik wat uiting aan hulle woede gee nie.  Aan 

die ander kant, as mans vloekwoorde gebruik, word hulle as “een van die 

manne” gesien.  Vroue moet altyd perfekte grammatika handhaaf en hulle 

moet altyd vriendelik wees as hulle iemand aanspreek.  Die rede hiervoor is 

dat vroue gesien word as die bewakers of die bewaarders van die taal. 

 

Vroue probeer enige sprake van onfatsoenlikheid vermy deur gebruik te maak 

van aarseling of weifeling.  Hierdie aarseling word op twee maniere uitgedruk, 

eerstens met die neiging om verklarings te maak met die gebruik van 

aangehegde vrae.  Byvoorbeeld ’n gewone sin soos “Dit is ’n mooi dag”, wat 

dan sal word “Dit is ’n mooi dag, nè?”.  Tweedens gebruik vroue 

“vullerwoorde”, hiermee word bedoel adjektiewe wat eintlik geen sinvolle 

betekenis het nie, soos “fantasties, oulik, dierbaar”.  Ook betekenislose frases 

en bywoorde soos “jy weet, verstaan jy, mos, soort van, ens.” wat volop in die 

Afrikaanse taal is. 

 

By woordoortolligheid word eerstens bedoel konstruksies wat gebruik maak 

van meer woorde as wat nodig is.  Tweedens beteken dit ook oordrywing of 

oorbeklemtoning, soos woorde wat deurgaans gekursiveer of onderstreep 

word, ook natuurlik sinne wat dikwels met uitroeptekens eindig.  Vroulike 

taalgebruik is ook geneig om emosie aan aardse dinge te gee, soos in 

haaradvertensies waar hare altyd “meer lewe!” kry.  
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Coates (1993:  115)  stem saam met Stern dat mans en vroue verskillende 

linguistiese style handhaaf.  Daar word geglo dat vroue baie meer as mans 

praat, maar navorsing wys dat mans eintlik meer as vroue praat.  Volgens die 

stereotipe het mans die reg om te praat en van vroue word verwag om stil te 

bly – dit maak nie saak hoe lank ’n vrou praat nie, dit word in elk geval as 

praatsiek bestempel.  Die woord “babbel” word gereeld met vroue 

geassosieer en dit bestaan uit twee semantiese afdelings:  woordoortolligheid 

en onbeduidendheid.  Vroue praat slegs oor dinge wat as alledaags beskou 

word en onderwerpe wat as alledaags gesien word kan ook maklik as “te 

veel” beskou word.  Daar is bewys dat mans en vroue wel oor verskillende 

dinge praat en die feit dat onderwerpe soos sport, politiek en motors as 

“ernstig” beskou word en onderwerpe soos moederskap en persoonlike 

verhoudings as “alledaags” beskou word, wys net weereens dat mans as 

belangrik beskou word en vroue as minder belangrik. 

   

Volgens Harvey (2005:  167) reflekteer hierdie negatiewe waardes wat met 

die taalgebruik van vroue geassosieer word die ondergeskikte rol wat vroue in 

die samelewing beklee.  Met ander woorde, die ondergeskiktheid van die vrou 

kom ook in die taalgebruik na vore.  Daarom streef vroue daarna om korrek te 

praat, want hulle wil die lae sosiale status teenwerk.  Die LBV is vir vroue 

geskep, omdat vroue se taalgebruik van mans verskil en hierdie taalgebruik 

toegepas word om vroue se selfrespek op te bou.  Hulle identifiseer met die 

taalgebruik en raak sodoende meer betrokke by die lees van die Bybel.  
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4 Buite-tekstuele sowel as Makrostrukturele analise 

4.1 Inleiding 

 
Sedert die middel sewentigerjare was daar vertaalteoretici wat geïnteresseerd 

was in die nuwe ontwikkeling van die Polysystem Theory en die implikasies 

daarvan op vertalings.  Hulle het bekend gestaan as die Manipulasieskool en 

hulle idees word veral weerspieël in die werke van teoretici soos Jose 

Lambert en Theo Hermans. 

 

Die Manipuliste het geglo dat alle vertalings een of ander vorm van 

manipulasie van die bronteks insluit (Hermans 1985:  11).  Hierdie 

manipulasie kan gedwonge wees (deur byvoorbeeld die vertaler of die 

uitgewery) of dit kan wees as gevolg van verskeie invloede (linguisties, 

kultureel, ens).  Die Manipulasieskool probeer ook die tekstuele strategieë 

verklaar wat bepaal hoe ’n vertaling moet lyk en hoe dit in die doelkultuur 

moet funksioneer (Hermans 1985:  13).  Aan die een kant word daar gefokus 

op dit wat die vertaalproses beïnvloed het en aan die ander kant word daar 

gekyk na watter impak die vertaling op die doelgehoor gehad het.   

 

So het Lambert en Van Gorp (1985:  44) ’n deskriptiewe model ontwerp 

waarvolgens die verhoudings tussen die literêre sisteme van die bron- en 

doelkulture ondersoek kan word.  Hierdie model behels die vasstel van norme 

en beperkinge op hierdie tekste in spesifieke kulture op spesifieke tye in die 

geskiedenis.  Met ander woorde, hierdie norme en beperkinge in die 

doelkultuur kon dalk die vertaalbenadering sowel as die eindproduk (doelteks) 

beïnvloed het (Naudé 2000:  10) .  Die verhouding tussen die bronteks en die 

doelteks word op die volgende vier vlakke vergelyk, naamlik die buite-

tekstuele elemente, die makrofase, die mikrofase en die konteks van die 

literêre sisteem.  Vir hierdie studie gaan die eerste drie vlakke vir die analise 

van die LBV gebruik word. 
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In 4.2 gaan daar eerstens na die skopos van die doelteks gekyk word, omdat 

dit die algehele vertaalproses inlei.  In 4.3 gaan daar na die buite-tekstuele 

elemente van die doelteks gekyk word.  Hier gaan die bron- en doelteks 

geanaliseer word en daar gaan gekyk word na die vasstel van die bron- en 

doeltaallesers (4.3.1), die tyd en plek van ontvangs (4.3.2) sowel as die 

medium (4.3.3) van die twee tekste.  Laastens gaan daar gekyk word na die 

sigbaarheid van die doelteks as ’n vertaling (4.3.4).  

 

Hierna volg die makrostrukturele analise (4.4) en dit sluit in die ondersoek van 

die algemene teksstrukture (4.4.1), die vertaalbenadering wat die vertaler 

gevolg het (4.4.2), titels (4.4.3), sowel as kohesie in die doelteks (4.4.4).  Die 

mikrostrukturele analise vind in hoofstuk 5 plaas. 

4.2 Die skopos van die doelteks 

 
Soos reeds genoem (2.2.1) is die skopos (of doel) van die vertaling die 

vernaamste beginsel wat enige vertaalproses bepaal.  Volgens Nord (1997b:  

27 – 28) is daar drie tipes skopoi by die vertaalproses ter sprake, naamlik die 

intensie van die vertaler, die kommunikatiewe doel van die doelteks in die 

doelsituasie en die doel waarna gemik word deur ’n sekere vertaalbenadering 

of -strategie te gebruik. 

 

Die funksie van ’n vertaling verwys na wat die teks beteken of veronderstel is 

om te beteken vanuit die ontvanger se perspektief.  Die ontvanger gebruik die 

teks vir ’n bepaalde funksie, afhangende van die ontvanger se eie 

verwagtinge, behoeftes, kennis en omstandighede.  Dit is belangrik om in ag 

te neem dat die funksie van die doelteks in die doelkultuur nie noodwendig 

dieselfde is as die funksie van die bronteks in die bronkultuur nie (Nord 

1997b:  28).  Die skopos verteenwoordig die intensie van die vertaler en die 

funksie van die teks verteenwoordig dit wat die ontvanger daarmee doen of 

hoe hy/sy dit ervaar. 
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In die geval van die WLB en die LBV het die tekste wel ooreenstemmende 

funksies in die onderskeie kulture.  Beide tekste het dieselfde doel ingedagte 

gehad en daar is verwag dat dit dieselfde funksie vir die lesers sou hê.  Die 

WLB is as bron gekies, “juis omdat die temas en styl daarvan so na aan die 

hart van vroue mik” (Landman 2003:  xi) en dit was presies wat die LBV ook 

wou bereik.  Tog was die skrywers nie altyd baie tevrede met van die 

gedeeltes in die WLB wat gebruik is nie; hulle het gevoel dat dit té 

fundamentalisties was.  Daarom is daar gepoog om sommige van die 

gedeeltes eerder te herskryf as om te vertaal.   

 

Vir hierdie studie is dit veral die tweede tipe skopos wat belangrik is, naamlik 

die kommunikatiewe doel van die doelteks in die doelsituasie.  Dit is belangrik 

om te kyk of die doel van die vertalings ook dieselfde was as die funksie wat 

dit vir die ontvangers gehad het.  

 

Die onmiddellike kommunikatiewe doelwitte van die LBV is veral informatief 

en instruktief.  Dit is eerstens informatief, omdat dit vir vroue van vandag 

vertel hoe vroue van daardie tyd geleef het.  Vroue van vandag kan uit die 

ervarings van vroue van daardie tyd leer.  Dit blyk veral uit die 

“Vroueportrette” van die LBV, waar daar klem gelê word op die belangrike rol 

wat die vroue in die Bybel gespeel het (Landman 2005:  155).  Dit blyk tog of 

hierdie doel suksesvol was, want in een resensie word die volgende gesê:  

“Dit bevat onder meer vroueportrette wat vroue uit die Bybel – veral ook 

minder bekende vroue – bekend stel, en mites oor vroue aan die kaak stel” 

(Rust 2003:  6).  In ’n ander resensie staan die volgende:  “Enige literatuur 

wat help om die groot rol wat vroue in dié tyd gespeel het, te belig, dra by 

daartoe dat, in die openbare diskoers, die vrouestem gehoor word” (Malan 

2003:  4) 

 

Tweedens is die LBV ook instruktief, want dit help vroue om hulle selfbeeld op 

te bou deur die Bybel as ’n “vrou-vriendelike “ teks aan te bied.  Die 

sogenaamde “lewenskwessies” in die LBV is ’n soort resep vir vroue oor hoe 

om hulle probleme op te los en beter mense te word.  Die skopos (of 

uiteindelike doel) van die LBV is “to shift the piety of Afrikaner women away 
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from guilt and self-humiliation, to self-expression and public agency” 

(Landman 2005:  154).  Hierdie doel blyk ook suksesvol te wees, volgens nog 

’n resensie:  “Wag ook op riglyne uit die Bybel wat spesifiek op haar gerig is 

en wat die daaglikse probleme van huis en man en kind, maar ook van 

enkelwees in ons moderne tyd, sal bespreek”.  Daar word ook in hierdie 

resensie in soveel woorde bevestig dat die doel én die funksie van die LBV 

ooreenstem:  “Om vroue te help om hul Christenskap uit te bou en ’n 

Christelike leefstyl te handhaaf, kan beskryf word as die doel van hierdie 

nuwe en indrukwekkende publikasie” (Cilliers 2003:  9). 

 

Landman (2005:  160) erken ook dat die uiteindelike doel wat die LBV in 

gedagte gehad het, suksesvol bereik is:  “From reviews and oral feedback, it 

seems that this Bible might have started a process of healing and 

empowerment, a process whereby Afrikaans-speaking women are healed of 

their past, empowered towards a healthy spirituality which allows them a 

strong socio-political voice, and surprised with knowledge about women in the 

Bible hitherto unknown to them”. 

 

Volgens die skoposteorie is dit ook noodsaaklik dat die vertaler weet waarom 

die bronteks vertaal word en watter funksie die doelteks in die doelkukltuur 

gaan vervul.  Hierdie inligting is veronderstel om in die vertaalopdrag 

uiteengesit te word om die vertaler te help om die regte vertaalbenadering te 

kies.  Volgens een van die vertalers van die LBV, Estelle Steenkamp (2007) 

was die vertaalopdrag die volgende:  “Die opdrag was bloot dat die Engelse 

rubrieke wat vertaal is, so lekker ‘Afrikaans’ as moontlik moet klink; en dat die 

gegewens aangepas en selfs uitgebrei moet word om die leefstyl en 

lewensituasie van die meerderheid Afrikaans-lesende leseresse aan te 

spreek.” 

 

Vervolgens gaan daar gekyk word na die buite-tekstuele elemente van die 

vertaling.  Eerstens gaan die bron- en doeltaallesers vasgestel word. 
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4.3 Buite-tekstuele elemente 

4.3.1 Eiening van die bron- en doeltaallesers 
 
Die doeltekste is vir dieselfde teikengroep geskryf as die brontekste.  Volgens 

die WLB is dit “written for women by women” (Nystrom 2001:  vii).  Hierdie 

“women” sluit dan ook alle vroue in, soos afgelei kan word uit die titels van die 

lewenskwessies:  die moeder (Parenting Family), die getroude vrou 

(Marriage), die vriendin (Friendship), die enkellopende vrou (Single Life), die 

godsdienstige vrou (Spiritual Life) en die werkende vrou (Work). 

 

Die teikengroep van die LBV is reeds in 1.3 bespreek.  Die wye spektrum 

vroue vir wie die LBV geskryf is, kan ook uit die titels van die lewenskwessies 

afgelei word, naamlik “Ma-wees & gesinsake”, “Getroud-wees”, “Vriendskap”, 

“Enkel-wees”, “Geestelike groei” en “Werk”.  Na die vertaling van hierdie titels 

word daar verder in 4.4.3 gekyk. 

4.3.2 Die tyd en plek van teksontvangs 
 
Die WLB is in Februarie 2001, net voor Moedersdag, in die VSA uitgegee.  

Die LBV is tydens die Kerstyd van 2003 in Suid-Afrika uitgegee (Landman 

2005:  159).  Die tyd van teksontvangs is nie vir hierdie ondersoek van belang 

nie, omdat daar nie ’n beduidende tydsverskil tussen die bron- en doeltekste 

is nie. 

 

Die Amerikaanse kultuur is nie vreemd vir Suid-Afrikaners nie.  

Afrikaanssprekendes ervaar hulle wêreld via Engels en die media is veral 

hiervoor verantwoordelik.  Die VSA infiltreer die media, en in sommige gevalle 

domineer dit die media, veral wanneer dit kom by films (Hollywood), sitkoms 

(bv.  Friends, My name is Earl), TV-reekse (bv.  CSI, Prison Break, Desperate 

Housewifes), sepies (bv.  Days of our lives, The Bold & the Beautiful) en 

realiteitsreekse (bv.  Survivor, Fear Factor).  Die sepie, Days of our lives, het 

byvoorbeeld die hoogste kykertal op SABC 3, naamlik 1,83 miljoen kykers, 

vergeleke met die kykertal van byvoorbeeld “Egoli”, met net 816 200 kykers 
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(tvplus November 2006:  5).  Suid-Afrika het ook al hulle eie weergawe van 

Survivor en Fear Factor.  Wanneer die VSA die nuus haal, word dit 

internasionaal uitgesaai, soos die oorlog in Irak. 

 

Die plek waarin die bronteks ontvang is, is redelik bekend aan die ontvangers 

van die doelteks.  Ook die feit dat die vertaling aangepas, en in sommige 

gevalle herskryf is vir die Afrikaanssprekende vrou, maak dit meer bekend vir 

die doelteksontvangers (Sien 2.2.1 en 2.2.2). 

4.3.3 Die medium 
 
Die medium waarin die bron- en doelteks aangebied word, verskil nogal 

drasties van mekaar.  Die verskille is al op die voorblaaie te bespeur:  Op die 

WLB is daar verskillende prente regoor die voorblad versprei en op die LBV 

staan die titel sentraal en die prentjies is in die hoek, regs onder.  Wat wel 

interessant is, is dat van die prente op die voorblaaie dieselfde is, op beide is 

’n prentjie van ’n sonneblom en ’n vrou wat koffie drink.  Volgens Steenkamp 

(2007) het die kopieregooreenkoms voorsiening gemaak vir die gebruik van 

die Engelse buitebladontwerp.  Die rede waarom daar besluit is om wel 

gedeeltes van die buiteblad te gebruik, is omdat “die idioom van die vroue wat 

gesellig verkeer” ook aanvaarbaar was vir die vertaler en die uitgewer.  Op die 

agterblad van die WLB is daar ’n beskrywing van wat in dié Bybel aangebied 

word en op die agterblad van die LBV staan “Christen is nie ’n benaming nie; 

dit is ’n leefstyl”.  Die rede hiervoor is om die doel van die LBV te beklemtoon, 

naamlik “om vroue te help om hul Christenskap uit te bou en ’n Christelike 

leefstyl te handhaaf” (Cilliers 2003:  9). 

 

Die WLB is ’n sagtebandboek en bestaan uit 1 427 bladsye, gedruk in klein 

lettergrootte en enkelspasiëring.  Die LBV is ’n hardebandboek en bestaan uit 

1 842 bladsye, ook gedruk in ’n klein lettergrootte en enkelspasiëring.  Dit is 

opvallend dat die Afrikaanse doelteks aansienlik langer is as die Engelse 

bronteks.  Hiervoor is daar verskeie redes.   

 



 53

Eerstens moes die teks voldoen aan die vereistes van die nuwe doelkultuur 

wat reeds vasgestel is as die Afrikaanssprekende vrou.  Daarom kom daar 

meer rubrieke in die LBV voor, omdat die vertalers dit nodig geag het om 

hierdie rubrieke by te voeg vir die nuwe doelkultuur.  Die eerste rubriek is die 

“vroueportrette” wat in die LBV voorkom.  Daar is portrette van “bekende en 

minder bekende vroue” (Landman 2003:  xii) in die LBV en die rede hiervoor 

is dat die vertalers vroueportrette bygevoeg het, wanneer hulle spesifieke 

situasie júís met die nuwe doelkultuur sal praat.  ’n Voorbeeld hiervan is die 

storie van Tamar in 2 Samuel 13, van ’n vrou wat die gevolge moes dra nadat 

sy verkrag is.  Hierdie storie verskyn nie in die WLB nie en myns insiens is dit 

in die LBV bygevoeg omdat die verkragtingsyfer (54 926 verkragtingsake 

aangemeld vir die jaar 2005/2006 volgens die misdaadsyfers van die Suid-

Afrikaanse Polisiediens) in Suid-Afrika so hoog is en dit iets is waarmee die 

Afrikaanssprekende vrou daagliks te doen kry. 

 

’n Tweede rubriek is dié van die “Mites” in die LBV.  Soos reeds genoem in 

3.3.4, is daar vroeër jare teen vroue gediskrimineer en die redes wat hiervoor 

aangevoer was, was Bybels gefundeerd.  Daarom het die vertalers van die 

LBV dit nodig geag om sekere van hierdie sogenaamde “mites” reg te stel.  

Landman (2005:  xii) verwoord dit as volg:  “Hierdie mites het al in Bybelse tye 

bestaan, en ons was – ten spyte van Christus se boodskap en verlossing vir 

almal – nog nie in staat om heeltemal van hulle ontslae te raak nie.  Hierdie 

rubriek wil help om sulke mites te identifiseer, te ontmasker, en so hulle 

invloed in ons samelewing minder te maak.  Sodat vroue voluit kan leef, en 

nie in die mites van die verlede vasgevang hoef te bly nie.”  ’n Voorbeeld 

hiervan is die mite in Genesis 1:26-27 wat sê dat die vrou slegs tweederangs 

is.  Hierdie gedeelte is reeds in 3.3.4 bespreek.  Die mite word reggestel deur 

te verwys na die feit dat daar geen hiërargiese orde tussen mans en vroue 

bestaan nie en dat hulle eerder sáám God verteenwoordig. 

 

Nog ’n rubriek wat in die doelteks langer is as in die bronteks, is die 

“Inleidings” van die verskillende Bybelboeke.  Die rede hiervoor is dat die 

“Inleidings” in die LBV “lesers lei om te ontdek watter rolle vroue in hierdie 

Bybelboek gespeel het, watter bydrae hulle geloof tot die geloofsgemeenskap 
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gemaak het, en hoe hulle hulle verhoudinge as gelowige vroue in stand gehou 

het” (Landman 2003:  xii), terwyl die inleidings in die WLB slegs die inhoud 

van die betrokke Bybelboek weergee.  ’n Voorbeeld hiervan is die inleiding tot 

1 Konings:  “Ons lees van ’n koningin wat baie mag gehad het (Isebel), maar 

dit misbruik het sodat mense daaronder gely het.  Ons lees ook van ’n 

koningin wat net bedekte mag gehad het (Batseba), maar dit tot voordeel van 

die mense om haar gebruik het.  Ons lees van gewone vroue wat vir hulle 

liggame gebruik is (soos Abisag, wat koning Dawid moes warm hou) en glad 

nie ’n eie stem gehad het nie.  Maar ons lees ook van weduwees (soos die 

een van Sarfat) wie se behoeftes met groot respek behandel is, wat wel ’n 

stem gehad het en daarop kon aandring om grond te besit” (bl.  371). 

 

Die laaste rubrieke wat langer is in die LBV is die “Lewenskwessies”.  Hierdie 

gedeeltes is langer omdat die raampies wat ingevoeg is tipografies aangepas 

moes word om by die lengte van die kolomme van die ooreenstemmende 

Bybelteks te pas (Steenkamp 2007).  Hierdie ondersoek draai veral om die 

vertaling van hierdie rubriek en sal volledig in hoofstuk 5 bespreek word.  Dit 

is wel belangrik om hier te noem dat hierdie rubrieke langer is, omdat hulle 

meer in geselsstyl geskryf is en nie so kripties is as in die WLB nie.  Die 

taalreëls van die Afrikaanse taal (bv.  Die dubbele negatiefvorme, nie . . . nie) 

maak ook dat die Afrikaanse tekste langer as die Engelse tekste is.  Een van 

die universele verskynsels van vertaling is dat ’n vertaalde teks normaalweg 

langer is as die bronteks as gevolg van meer verduideliking of eksplisitering 

(Baker 1996:  180).  

4.3.4 Die sigbaarheid van die doelteks as ’n vertaling 
 
Nog ’n buite-tekstuele element, en ’n belangrike aspek van dié analise, is die 

identifisering van die doelteks as ’n vertaling.  In die geval van die LBV  word 

daar in die inligting oor kopiereg, uitgewers en tipografie die volgende 

weergegee:  “Konsep en geselekteerde stof (vertaal) met toestemming 

geneem uit Woman’s Life™ Bible, © 2001 deur Thomas Nelson, Inc, PO Box 

141000, Nashville, TN 37214-1000.” 
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Die name van die redigeerders, vertalers en proeflesers word ook op hierdie 

bladsy genoem, naamlik Elzette Hansen, Estelle Steenkamp, Elmarié 

Engelbrecht, Carien van Staden en Heilet Zaaiman.  Soos reeds genoem in 

1.2, word dit ook in die “Inleidingsartikel” van die LBV genoem dat hierdie 

“Lewenskwessies” vertaal en aangepas is vir die Afrikaanssprekende vrou.  

Tog is dit nie sonder meer duidelik vir die doelteksleser dat sy ’n vertaalde 

teks lees nie.  Die vertalers is onsigbaar in die sin dat die leser nie weet dat sy 

’n vertaling lees nie, maar hulle word wel sigbaar gemaak wanneer hulle op 

die titelblad genoem word. 

 

In die laat sewentigerjare het die feministiese invloed op vertaling beteken dat 

daar metateks by vertalings gevoeg is, byvoorbeeld voorwoorde en voetnotas.  

Soos wat foto’s en biografieë van skrywers altyd op die boeke verskyn het, so 

het dieselfde nou met vertalers gebeur (Von Flotow 1997:  35 – 36).  Tog is dit 

nie die geval van die LBV nie, die vertalers word slegs erken deur hulle op die 

titelblad te noem.  Dit is dan ook die enigste manier wat die vertalers wel 

sigbaar is, want die vertaling self is so aangepas dat die vertaler nie in die 

teks sigbaar is nie.  Dit was dan ook belangrik dat spesifiek vroue as vertalers 

vir die LBV gebruik is, want die geskiedenis van die vertaling van die Bybel in 

Afrikaans was manlik gedomineer.  Die vertaalspanne van die Bybel in 

Afrikaans (van die 1933- en 1983-vertalings) het slegs uit wit mans bestaan.  

Die vertaalspanne het slegs uit professore van die NG Kerk, Gereformeerde 

Kerk en Hervormde Kerk bestaan (Naudé 2004:  142). 

 

Vervolgens gaan gekyk word na die makrostrukturele analise, naamlik die 

algemene teksstrukture, die vertaalbenadering van die vertaler, titels en 

kohesie. 

4.4 Makrostrukturele analise 

4.4.1 Algemene teksstrukture 

 
Hierdie doelteks kan nie gesien word as ’n algehele of suiwer vertaling nie, 

omdat dit aangepas en somtyds herskryf is vir die doelkultuur.  Die rede 
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hiervoor is dat die bronteks gekies is, bloot omdat die uitgewers onder tyddruk 

was (Landman 2005:  158).  Dit het natuurlik ’n demper geplaas op die 

oorspronklikheid van die LBV, wat een van die hoofdoelstellings van die 

publikasie was.  Om van hierdie oorspronklikheid terug te win, is daar gepoog 

om van sommige van hierdie vertalings herskrywings te maak. 

 

Alhoewel die inhoud grootliks vry vertaal en aangepas is, is daar wel van die 

teksstrukture wat dieselfde in die doelteks gebly het.  Vergelyk byvoorbeeld 

die vertaling op bl. 151 in die LBV.  Eerstens is die titels dieselfde behou en 

vertaal.  Al die vertalings begin met dieselfde titels as in die bronteks (na die 

titels is reeds in 4.3.1 verwys, maar dit sal volledig in 4.4.3 bespreek word).  In 

hierdie geval is die twee titels as volg:  “Friendship” en “Vriendskap”.  

Tweedens word die opskrif opgevolg met ’n lewensvraag wat uit ’n gedeelte in 

die Bybel groei:  “How can I keep from comparing myself with my friends?” en 

“Hoe kan ek ophou om my met my vriende te vergelyk?”.  Die gedeelte in die 

Bybel waarna hierdie gedeelte verwys, word dan genoem, naamlik “(Num 6:  

22 – 27)”. 

 

In sowel die bronteks as die doelteks volg daar ’n kort antwoord op 

bogenoemde lewensvraag, naamlik “Learn to bless your friends” en “Leer om 

vir jou vriende te bid”.  Hier is reeds ’n voorbeeld waar die doelteks nie direk 

vertaal is uit die bronteks nie en dis juis hierna waarna gekyk gaan word in 

hoofstuk 5.  Hierna volg die liggaam van die teks en in beide die bronteks en 

die doelteks is dit ’n soort verduideliking of uitbreiding van die kort antwoord 

wat dit voorafgaan.  Dit is veral na die vertaling van hierdie gedeelte waarna 

daar in hoofstuk 5 gekyk gaan word.  Ná hierdie verduideliking/uitbreiding volg 

daar die verwysing na ander gedeeltes in die Bybel waar daar verder gelees 

kan word oor die kwessie wat vooraf bespreek is. 

 

Elke gedeelte word in die bronteks en doelteks afgesluit met ’n versie uit die 

Bybel wat onthou moet word.  Hier is nog ’n voorbeeld van die aanpassing 

van die doelteks, naamlik “Good words to remember” en “Lewenswoorde uit 

die Woord”.  Die doelteks lê veral klem daarop dat die Bybel steeds die 

middelpunt bly.  Dit is natuurlik belangrik in die konteks van die oorsprong van 
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die LBV; daar wil aan vroue bewys word dat die Bybel nie antivrou is nie 

(soos reeds bespreek op verskeie plekke in hierdie studie).  Elke 

lewenskwessie wat bespreek word, word gestaaf met ’n gedeelte uit die Bybel 

wat wys dat die Bybel ook aan die vrou se kant is. 

 

Daar word ook by elke lewenskwessie in die bronteks en doelteks ’n tipe 

“opdrag” aan die vrou gestel.  Hier is ook ’n aanpassing van die doelteks, 

naamlik “Today’s challenge” en “Voorneme vir vandag”.  Die bronteks is 

deurgaans in vraagvorm:  “Which friend do you need to pray for today?”.  Wat 

impliseer dat die opdrag opsioneel is.  “Challenge” beteken ook dat dit moeilik 

gaan wees en jou gaan toets en daarom word jy voor ’n keuse gestel en jy 

kan besluit of jy dit wil doen of nie.  Die doelteks, daarteenoor, sê vir jou 

stelliger wat jy moet doen:  “Ek gaan vandag begin bid vir my vriende.”  

“Voorneme” beteken dat ’n persoon haar voorneem, met ander woorde, 

iemand kan nie namens jou voorneem nie.  Myns insiens is die rede vir 

hierdie aanpassing die verskil in die kulture van die ontvangers van die twee 

tekste.  Die Afrikaanssprekende vrou het ’n geskiedenis van onderdrukking 

(3.3.4) en destyds was die situasies waarin hulle keuses moes maak, moeilik 

en ’n toets vir hulle.  Die ingesteldheid van die Afrikaanssprekende vrou is om 

haar eie besluite te neem en daarby te hou.  Hulle dink deesdae meer vir 

hulleself. 

4.4.2 Vertaalbenadering  
 

Nadat die vertaler die bronteks geanaliseer het en die funksie van die 

doelteks in die doelkultuur bepaal het, moet die vertaler ’n besluit neem oor 

watter vertaalbenadering om te volg.  Dit vorm deel van die makrostrukturele 

analise van die doelteks om te bepaal watter benaderings (indien enige) die 

vertaler gevolg het, hetsy doelbewus of instinktief. 

 

In die geval van die LBV is die besluit deur die uitgewers geneem om dié 

gedeeltes van die bronteks te vertaal.  Die toestemming van die Engelse 

uitgewers van die bronteks is verkry om te “inculturate” en te “domesticate”.  

Dit is goed dat hierdie term hier voorkom, omdat dit ook die term is wat Venuti 
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(2.4.2) gebruik en waarop hierdie studie gegrond is.  Die vertaler het intuïtief 

die benadering naaste aan dinamiese ekwivalensie gevolg (Steenkamp 

2007).  Hierdie benadering is een wat Nida bekend gemaak het en is na 

verwys in 2.2.  Tog is dit ’n verouderde benadering en is dit vervang met 

funksionele ekwivalensie en deesdae word eerder Gutt se benadering van 

Indirekte vertaling (2.3) gebruik. 

 

Daar is verskeie faktore wat ’n invloed het op die vertaalbesluite van die 

vertaler.  Die grootste invloed is dié van die inisieerder en die belangrikste 

hier is of die inisieerder van die bronkultuur of die doelkultuur afkomstig is.  Dit 

is belangrik omdat die inisieerder die vertaalopdrag aan die vertaler moet gee.  

Gelukkig was die vertaler, Estelle Steenkamp, werskaam by die inisieerder, 

Lux Verbi (uitgewer) en beide afkomstig van die doelkultuur.  So mens kan sê 

dat die vertaling doelteksgeoriënteerd sou wees. 

 

Nog faktore wat bydra tot die vertaalbesluite van die vertaler is die vertaler se 

eie individuele eienskappe.  Die gevolg is dat sommige vertalings beïnvloed 

word deur die persoonlike, sosio-kulturele en intellektuele omstandighede van 

die vertaler.  Dit maak dit moeilik vir vertalers om subjektiewe besluitneming 

te vermy en objektiewe besluite te neem (Wills 1994:  139).  Ongelukkig kan 

mens nie toegang tot die kop van die vertaler verkry nie en die enigste manier 

om afleidings en spekulasies te maak is om die bronteks en die doelteks te 

vergelyk, wat  in hoofstuk 5 gedoen word. 

 

Om saam te vat is dit belangrik om te weet dat die vertaler wel ’n 

vertaalopdrag gevolg het; die funksionalisme klink sowel as die dinamiese 

ekwivalensie van Nida.  Die vertaler het nie net lukraak vertaal nie, maar ’n 

vertaalopdrag is gevolg en daar is objektief vertaal.  Dit beteken dat die 

vertaling teoreties gefundeer is en ’n groter mate van geslaagdheid sou 

veronderstel.  Volgens resensies was dit wel die geval. 
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4.4.3 Titels 
 
Daar is reeds in 4.3.1 verwys na die titels en in die titels kan afgelei word vir 

wie presies die LBV vertaal is.  Die titels is van die min gedeeltes in die 

vertaling wat direk van die bronteks vertaal is.  Die rede hiervoor is reeds deur 

Landman (1.2) uitgeklaar, naamlik “dat die temas en die styl daarvan so na 

die hart van vroue mik”. 

 

In die bronteks is daar dan die volgende titels, naamlik “Friendship”, 

“Marriage”, “Parenting Family”, “Single Life”, “Spiritual Life” en “Work”.  In die 

doelteks is daar die volgende titels, naamlik “Vriendskap”, “Getroud-wees”, 

“Ma-wees & gesinsake”, “Enkel-wees”, “Geestelike groei” en “Werk”.  Hierdie 

titels gaan dan die teks altyd vooraf en die leser kan uit die opskrif aflei watter 

lewenskwessie behandel gaan word.  Twee van die titels, naamlik 

“Friendship” en “Work” is direk vertaal na “Vriendskap” en “Werk”.  Die rede 

hiervoor is waarskynlik dat die vertaler gevoel het dat die direkte vertalings 

voldoende is om die boodskap oor te dra.  By die vertalings van die ander 

titels is daar subtiele afwykings van die bronteks te bespeur en hierna sal 

verder gekyk word. 

 

Een van die vertalings is nogal opvallend anders van die bronteks en dit is die 

vertaling van “Spiritual Life”, naamlik “Geestelike groei”.  Die eerste gedeelte 

van die titels is direkte vertalings en beide “Spiritual” en “Geestelike” verwys 

na die godsdienstigheid van die leser.  Die herskrywing kom in die tweede 

gedeelte van die opskrif voor waar “Life” met “groei” vertaal is.  Myns insiens 

is “groei” ’n omvattender woord as “life”, want “groei” beteken wel dat jy ook 

geestelik lewe, maar as jy ’n geestelike lewe lei, beteken dit nie noodwendig 

dat jy daarin groei nie.  “Groei” is ook ’n beter woord, want niemand is ’n 

volmaakte Christen nie en daar sal altyd ruimte vir groei wees. 

 

Dan is daar “Getroud-wees” en “Enkel-wees” wat die vertalings is vir 

“Marriage” en “Single Life”.  Die direkte vertaling vir “Marriage” is eintlik 

“huwelik, bruilof, huweliksvoltrekking of egverbintenis”, maar al hierdie 

vertaalekwivalente is vreeslik formeel.  Soos reeds genoem wou die vertaler 
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die doelteks in geselstyl skryf, maar belangriker, die vertaler het ook laat blyk 

(4.4.2) dat Nida se konsep van dinamiese ekwivalensie gevolg is en die 

vertaling dus kommunikatief moes wees.  Daarom dan die informele “getroud” 

plus die werkwoord “wees” om aan te toon dat daar met die leser gepraat 

word soos in ’n dialoog. 

 

Laastens is daar die opskrif “Parenting Family” wat met “Ma-wees & 

gesinsake” vertaal is.  Die “Ma-wees” is weereens informeel en 

kommunikatief, maar daar is ook ’n subtiele herskrywing hier te bespeur.  Die 

woord “parent” kan ma of pa beteken, maar die doelgroep van die LBV is 

vroue en daarom die spesifieke vertaling “ma-wees” vir “parenting”.  “Family” 

is vertaal met “gesinsake” en dan interessant die vertaalekwivalent “gesin” en 

nie die wyer term “familie” nie.  Myns insiens versterk die kies van hierdie 

vertaalekwivalent die posisie van die vrou in haar gesin en dit beklemtoon die 

waarde van die vrou in die gesin. 

4.4.4 Kohesie 
 

Volgens Halliday en Hasan (1976:  299) help kohesie om semantiese 

kontinuïteit te bewerkstellig tussen een deel van ’n teks en ’n ander deel van 

die teks.  Kohesie word gewoonlik in verband gebring met samehang en 

eenheid in ’n besonderse teks.  Die belangrikheid van kohesie word ook deur 

Callow beklemtoon:  “Each language has its own patterns to convey the 

interrelationships of persons and events; in no language may these patterns 

be ignored, if the translation is to be understood by its readers”  (1974, 

aangehaal in Baker, 1992:  180). 

 

Soos reeds genoem is daar wel ’n vertaalbenadering deur die Afrikaanse 

vertaler gevolg (4.4.2) en daar kan met redelike sekerheid aangeneem word 

dat daar wel weldeurdagte kohesiemerkers in die doelteks is.  Die 

kohesiemerkers moet as skakels optree ten einde begrip en interpretasie deur 

die leser te verseker en te bevorder. 
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In hierdie spesifieke vertaling is daar ’n unieke situasie, waar daar 

verskillende teksstrukture in die vertaling voorkom.  Hierdie teksstrukture is 

reeds in 4.4.1 bespreek.  Kohesiemerkers moet al hierdie strukture aan 

mekaar verbind, omdat die teks op die ou end ’n geheel moet vorm om een 

boodskap oor te dra.  Die twee hoofstrukture van hierdie vertaling is die vraag 

wat aan die begin gevra word en die antwoord wat direk daarna volg.  Die 

elemente in die antwoord moet terugverwys na elemente in die vraag en 

hierdie elemente sal die kohesiemerkers wees.  Vervolgens gaan na die tipes 

kohesie gekyk word en dit sal aan die hand van voorbeelde verduidelik word: 

 

• Verwysing (Reference):  Die funksie van aanduiding staan bekend as 

verwysing.  Volgens Halliday en Hasan (1976:  31) is verwysing 

“directives indicating that information is to be retrieved from 

elsewhere”.  In die LBV kom hierdie tipe kohesie redelik gereeld voor 

en die kohesiemerker wat die meeste gebruik word, is veral 

voornaamwoorde, soos in die volgende voorbeelde: 

 

 Onder die titels “geestelike groei” en “Ma-wees & gesinsake” 

(LBV bl 522 – 523) is daar voorbeelde van hierdie tipe kohesie:  

“Hoe ken ek ’n goeie geestelike leier uit?”, en die antwoord “Hy 

of sy ken die wet van God en gehoorsaam dit”.  Die “hy of sy” 

verwys terug na die “goeie geestelike leier”.  Ook in die tweede 

voorbeeld:  “Hoe beskerm ek my kind teen negatiewe 

invloede?”, en die antwoord “Vra vir God om hom of haar te 

beskerm”.  Die “hom of haar” verwys terug na “my kind”.  Hierdie 

kohesie bestaan reeds in die bronteks, naamlik “them” verwys 

terug na “my kids” (WLB bl. 472). 

 

• Substitusie (Substitution):  Halliday en Hasan (1976: 89) stel dit soos 

volg:  “A substitute is a sort of counter which is used in place of the 

repetition of a particular item.”  Met ander woorde, een element in ’n sin 

word onder sekere omstandighede vervang deur ’n ander element wat 
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in die betrokke element se plek kan optree.  Hierdie tipe kohesie kom 

die meeste in die LBV voor, soos in die volgende voorbeelde: 

 

 Die eerste voorbeeld is onder die opskrif “Enkel-wees” (LBV bl. 

80).  Die vraag in die vertaling lei as volg:  “Ek is ’n enkelvrou – 

kan God my tot diens gebruik?”.  Die antwoord op hierdie vraag 

is die volgende:  “Onthou hoe God vir Mirjam as profeet en 

voorsanger gebruik het.”  Eerstens word die twee gedeeltes aan 

mekaar verbind, want die woord “gebruik” kom in beide 

gedeeltes voor.  In bogenoemde voorbeeld word “enkelvrou” 

met “Mirjam” vervang en “diens” word met “profeet en 

voorsanger” vervang.  Onder die subopskrif “Voorneme vir 

vandag” word die woorde “in God se diens” weer gebruik, wat in 

die vraag voorgekom het.  Ook in die bronteks is “single woman” 

vervang met “Miriam” (WLB bl. 74). 

 In die volgende voorbeeld is daar ’n unieke situasie wat die 

kohesie van die teks aanbetref.  Onder die opskrif “Persoonlike 

behoeftes” (LBV bl. 161) word dieselfde woord in al die 

teksstrukture gevind wat die strukture aan mekaar verbind, 

naamlik “vergewe”.  Die vraag lei as volg:  “Hoe vergewe ek 

iemand wat my vertroue geskok het”, die antwoord “Vergewe, 

maar dink mooi voor jy dié een sonder meer vertrou” en onder 

die subopskrif “Ek kies om eerder te vergewe as ’n wrok te 

koester”.  Hier is ook ’n voorbeeld van vervanging waar “iemand 

wat my vertroue geskok het” vervang word met “dié een”. In die 

bronteks (WLB bl. 148) kom hierdie kohesie egter nie voor nie, 

daar is niks in die vraag wat terugverwys na “someone who’s 

broken my trust” nie.  In hierdie geval is die kohesie in die LBV 

beter. 

 Onder die opskrif “Enkel-wees” (LBV bl. 630) lei die vraag:  “Hoe 

oorwin ek eensaamheid?”, met die antwoord “Bring jou pyn na 

God toe”.  Hier is die woord “pyn” ’n vervanging vir 

“eensaamheid”.  Onder die subopskrif “Voorneme vir vandag” 

kom die woord “eensaamheid” weer voor, wat hierdie gedeelte 
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weer aan die vraag verbind.  In die bronteks (WLB bl. 552) word 

“feelings of loneliness” ook vervang met die woord “pain”.  

 Onder die opskrif “Persoonlike behoeftes” (LBV bl. 127) word 

kohesie ook effektief aangewend.  Die vraag in die vertaling lui 

as volg:  “Ek is as kind gemolesteer.  Hoe kan ek my verlede 

verwerk?” Die antwoord op hierdie vraag is die volgende:  

“Besef dat wat gebeur het, nie jou skuld was nie.  Hier is weer ’n 

voorbeeld van vervanging, waar die woorde “wat gebeur het”, 

“as kind gemolesteer” vervang.  Onder die subopskrif 

“Voorneme vir vandag” kom die woord “tweedehands” voor, wat 

ook ’n vervanging vir “as kind gemolesteer” kan wees.  Die 

woorde “wat gebeur het” en “skuld” kom ook weer hier voor wat 

hierdie gedeelte met die antwoord van die vraag verbind.  In die 

bronteks (WLB bl. 118) is daar geen vervanging vir “I was 

sexually abused” nie; die kohesie in die LBV verbeter die 

samehang van die teks.  

 

Dan is daar ook die volgende tipes kohesie wat nie eintlik in die LBV voorkom 

nie. 

• Ellips (Ellipsis):  Dit is slegs ’n ander vorm van substitusie, maar verskil 

ten opsigte van grammatika.  By ellips word elemente weggelaat en 

deur geen ander element vervang nie (Halliday en Hasan 1976:  143).  

Byvoorbeeld:  “Het jy al in my nuwe motor gery?” “Ja, ek het al.” 

 

• Konjunksie (Conjunction):  Volgens Halliday en Hasan (1976:  321) 

fokus konjunksie op die funksie wat semantiese verhoudinge het om 

linguistiese elemente wat ná mekaar voorkom (wat nie verwant is en 

ook nie struktureel gekoppel is nie) wel met mekaar te verbind.  

Byvoorbeeld:  “Na die oorlog, was daar ’n sneeustorm.” 

 

In hoofstuk 5 gaan daar gekyk word na die mikrostrukturele analise.  Hier 

gaan veral gekonsentreer word op die domestikering van die doelteks 

(aanpassings vir die nuwe doelkultuur), hoe hierdie aanpassings funksioneel 
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is vir die doeltaalleser en of dit relevant is vir die doeltaalleser.  Die 

vertaalprobleme gaan ingedeel word volgens Nord se kategorieë, naamlik 

pragmatiese vertaalprobleme, interkulturele vertaalprobleme, interlinguistiese 

vertaalprobleme en teksspesifieke vertaalprobleme.  
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5 Mikrostrukturele analise 

5.1 Inleiding 

 

In hierdie hoofstuk, die mikrostrukturele fase, gaan Nord (1991b:  158 – 160) 

se vier tipes vertaalprobleme, naamlik pragmatiese, interkulturele, 

interlinguistiese en teksspesifieke vertaalprobleme gebruik word om die 

voorbeelde van domestikering in die LBV te kategoriseer.  Voorbeelde gaan 

uit die Afrikaanse vertaling gegee word en met die oorspronklike bewoording 

in die Engelse bronteks vergelyk word.  Hierdie voorbeelde gaan dien as 

bewyse dat die vertaler wel die vertaalbenadering gevolg het wat in (4.4.2) 

bespreek is, naamlik om te domestikeer en te “inculturate”.  Daar gaan ook 

gekyk word na hoe goed die domestikering toegepas is, met ander woorde, 

die Afrikaanse vertaling gaan geëvalueer word. 

5.2 Pragmatiese vertaalprobleme 

 

Volgens Nord (1991b:  158) behels pragmatiese vertaalprobleme die kontras 

in die kommunikatiewe situasie van die bronteks en die doelteks.  Voorbeelde 

van hierdie tipe probleme is byvoorbeeld kultuurgebonde terme, met ander 

woorde verskynsels wat net in een van die kulture voorkom, die weglating of 

byvoeging van inligting, die verandering in die uitleg van die bronteks, 

verwysings na tyd en plek, en eiename. 

 

Die grootste vertaalprobleem in die LBV is dié van kultuurgebonde terme.  

Hierdie terme kan verwys na geografiese, etnografiese, volks-, sosio-

historiese en alledaagse verskynsels.  Die behoud of verandering van hierdie 

terme in die vertaling hang gewoonlik hoofsaaklik af van die skopos (2.2.1) 

van die doelteks.  Nord (1997b:  65 – 66) stel verskeie strategieë voor om 

hierdie vertaalprobleem op te los, soos die gebruik van leenwoorde of die 

vervanging van die woord in die bronteks met ’n ooreenkomstige woord in die 
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doelkultuur.  Die keuse word egter gemaak met inagneming van die 

vertaalstrategie wat gevolg is en ook van die funksie van die doelteks en die 

aard van die doeltekslesers.  Die vertaler het in hierdie geval domestikering 

as vertaalstrategie gebruik en die resultaat is ekwivalente 

(situasies/gebruike/onderwerpe) in die doelkultuur.  In die LBV is daar die 

volgende voorbeelde van kultuurgebonde, gedomestikeerde teksgedeeltes:   

5.2.1 Sosiale gebeure 
 

 Die meeste kultuurgebonde terme kom veral voor in die gedeeltes oor 

“Ma-wees & gesinsake”.  Op bl. 1252 in die WLB word daar verwys na 

“Scout meetings” en dit word vertaal met “Hokkieoefening” op bl. 1514 

in die LBV.  “Scout meetings” is nie so ’n herkenbare konsep in die 

Afrikaanse kultuur nie, omdat dit eie is aan die Amerikaanse kultuur.  

Dit sou in Afrikaans vertaal kon word met “Voortrekkers”, maar dit is nie 

iets wat die jeug van vandag meer so gereeld doen nie.  

“Hokkieoefening” is ’n goeie vertaling, omdat dit ’n realiteit is, ’n 

herkenbare konsep is, en wel iets is waarmee die ma’s van vandag te 

doen het.  Dit is ook iets wat die jeug sal verstaan. 

 Op bl. 697 in die WLB is daar ’n verwysing na “Soap operas” en is in 

die LBV op bl. 806 vertaal met “TV-stories”.  Tog is die term “sepies” ’n 

herkenbare term in Afrikaans en kon dit wel as vertaling vir “Soap 

operas” gebruik word.  “Sepies” is ’n baie spesifieke TV-genre en die 

korrekte vertaling vir “Soap operas”.  “TV-stories” is nie die korrekte 

vertaling nie, omdat dit te algemeen is en nie so spesifiek soos “sepies” 

nie. 

 In die WLB op bl. 1197 is daar die volgende gedeelte:  “. . . Hollywood 

makes attraction between unmarried persons look good, not evil.  

Movies imply that males and females cannot work together without 

losing control sexually.”  In die LBV op bl. 1427 is die volgende 

vertaling:  “Die oortuiging groei ál meer dat mense nie in hulle werkplek 

onder druk geplaas mag word deur kollegas wat hulle as seksobjekte 

beskou nie.”  In die bronteks is daar die verwysings na “Hollywood” en 

“movies” wat geslaag is, omdat dit herkenbaar is vir die Amerikaanse 
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kultuur.  As dit in die doelteks vertaal is met “Amerikaanse films” sou dit 

steeds gewerk het, omdat dit ook herkenbaar is vir die Afrikaanse 

kultuur, tog het die vertalers van die LBV besluit om die konsep eerder 

te omskep.  Myns insiens is dit ’n beter opsie, omdat daar geen vingers 

gewys word na Hollywood (dat dit ’n slegte invloed is) nie en geen 

negatiewe konnotasies word daaraan geheg nie. 

5.2.2 Mate en gewigte 
 

 Op bl. 6 in die WLB en in die LBV word daar verwys na “added 

pounds” en dit is vertaal met “. . . nie meer so sexy lyk soos vroeër 

nie”.  Eerstens is “pounds” ’n term wat nie meer in Afrikaans as “ponde” 

gebruik word nie.  Sou dit vertaal word, sou die korrekte vertaling 

“kilogram” wees.  Wat die vertalers van die LBV wel goed gedoen het, 

is dat “pounds” nie vertaal is met “kilogram” nie, omdat die term dalk 

aanstoot sou gee aan die teikenmark.  Die term is omskryf om dit meer 

sagkens te stel en die vrou steeds goed oor haarself te laat voel, 

omdat die woord “sexy” in die vertaling voorkom. 

 Op bl. 608 in die WLB is daar ’n verwysing na “waist size, hip size, bust 

size, and shoe size” en dit is vertaal met “mate van jou middel, heupe 

en bolyf, selfs watter nommer skoen jy dra” op bl. 689 in die LBV.  In 

die Engelse taal word die woord “size” vir alle verwysings na grootte 

gebruik, maar in die Afrikaanse taal is dit eerder korrek om van ’n 

“nommer” skoen te praat as van ’n “skoengrootte”. 

5.2.3 Sportsoorte 
 

 Op bl. 559 in die WLB is daar die gedeelte “. . . celebrate a great 

basketball hero’s return to the floor to shoot a hoop” vertaal met “. . . 

soos hulle ’n groot rugbyheld sou toejuig wat pas oor die doellyn geseil 

het” op bl. 638 in die LBV.  Weereens is “basketbal” wel ’n sportsoort in 

Suid-Afrika, maar nie so bekend soos wat dit in Amerika is nie.  In die 

Afrikaanse kultuur sal die vrou eerder identifiseer met die “rugbyheld”, 

omdat rugby wel ’n baie bekende sportsoort in Suid-Afrika is. 
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 Net so is daar ’n verwysing na “your son’s baseball coach” op bl. 1225 

in die WLB wat vertaal is met “jou seun se krieketafrigter” op bl. 1470 in 

die LBV.  Net soos “basketbal” is “bofbal” ook nie so ’n bekende 

sportsoort in Suid-Afrika nie en dit is beter in die Afrikaanse vertaling 

om eerder “krieket” te gebruik, omdat dit nes rugby ook een van die 

gewildste en bekendste sportsoorte in Suid-Afrika is. 

 

Nog ’n pragmatiese vertaalprobleem is die weglating of byvoeging van 

inligting.  Dit is pragmaties hier, want die vertaler moes die funksie van die 

doelteks in gedagte hou en die relevante inligting vir die doelteksleser kies 

om te vertaal (Nord 1997a:  59).  In die LBV is daar ’n unieke situasie waar 

een van die hoofdoelstellings van die vertaling is om vroue ’n stem te gee 

en te bemagtig waar hulle vroeër jare nie ’n sê gehad het nie.  Daar is 

groot gedeeltes in die vertaling bygevoeg wat nie in die bronteks is nie.  

Daar is ook gedeeltes weggelaat in die doelteks.  Dit is ’n goeie voorbeeld 

van Gutt se Relevansieteorie (2.3), want die gedeeltes wat bygevoeg of 

weggelaat is, is as relevant vir die doeltaalleser geag.  Vervolgens gaan 

daar na voorbeelde van hierdie byvoegings en weglatings gekyk word: 

 

 Op bl. 1508 in die LBV is daar die volgende gedeelte:  “Hierdie 

beeld van eenheid het ’n belangrike boodskap vir vroue:  Eenheid 

tussen lewensmaats veronderstel dat albei partye volledig mens is.  

’n Liefdesverhouding kan net vervullend wees as albei maats ewe 

ernstig opgeneem word.  ’n Christenverhouding van eenheid is 

beslis nie een waarin die man als bepaal en die vrou maar net ’n 

aanhangsel is nie.  ’n Vrou speel ’n groot rol om ’n 

langtermynverhouding te laat slaag deurdat sy met haar 

sensitiwiteit kreatief en soms subtiel vir die sukses daarvan werk.”  

Hierdie gedeelte is een van vele waar daar eksplisiet gestel word 

dat die vrou gelyk is aan die man en dan ook gelykstaan met die 

man in ’n verhouding.  Hierdie hele gedeelte is in die doelteks 

bygevoeg en nie vertaal uit die bronteks nie. 

 Die volgende gedeelte is op bl. 1505 in die LBV:  “Om jou maat te 

vergewe, beteken egter nie om alles wat hy daarna wéér aan jou 
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doen, in stilte te aanvaar nie.  Jou vergifnis moet julle help om die 

verlede agter te laat en ’n herstelproses aan die gang te sit.  As jou 

vergifnis jou maat net in die kwaad sterk en die kans gee om jou net 

verder te verneder en te mishandel, moet jy dringend hulp kry, selfs 

beskerming teen jou eie maat.  ’n Mens moet wel dikwels geduldig 

wees omdat die herstelproses lank kan vat.  Maar jy mag nie 

toelaat dat jy ’n gevangene word van ’n onherstelbare verhouding 

wat steeds net meer afbrekend word nie.”  Hierdie gedeelte 

waarsku die vrou dat sy nie oor haar moet laat loop nie.  Weereens 

is daar niks in die bronteks nie en die hele paragraaf is in die 

doelteks bygevoeg. 

 Dan word daar in die LBV ook van kursivering gebruik gemaak om 

die stem van die vrou te benadruk.  Die gedeeltes is in die doelteks 

bygevoeg en gekursiveer, wat nie in die bronteks voorkom nie.  Op 

bl. 1445 staan die volgende:  “. . . moet hulle saam oor hierdie 

dinge besluit . . .”.  Die “saam” in skuinsdruk beklemtoon die feit dat 

dit nie net die man is wat die besluite maak nie, maar dat die vrou 

net so belangrik is.  Op bl. 4 staan die volgende:  “. . . is op ’n 

misterieuse manier albei geskep as die beeld van God, . . .”.  Hier 

beklemtoon die “albei” weereens die gelykheid van die man en die 

vrou.  Op bl. 5 is die woorde “teenoor mekaar” en “teen mekaar” 

ook in skuinsdruk wat beklemtoon dat mans en vroue moet 

saamwerk en nie heeltyd met mekaar in kompetisie moet wees nie.  

Nog ’n voorbeeld van hierdie saamwerk van die man en die vrou 

kom voor op bl. 1395 met die skuinsdruk van “span” in “Hulle was ’n 

span met ’n merkwaardige invloed . . .”. 

 Daar kom nog vele gedeeltes voor waar die gelykheid van die vrou 

en die man beklemtoon word, byvoorbeeld op bl. 6 in die WLB 

staan daar “So God created woman . . .” wat vertaal is met “Toe 

maak God die vrou as die man se vennoot en gelyke . . .”, met 

ander woorde byvoeging.  Ook op bl. 1511 staan daar:  “Maar ’n 

mens kan óók ’n getuienis lewer deur aan te dring dat jy ordentlik 

en met respek behandel word, omdat God man én vrou goed en 

gelykwaardig geskape het en almal daarom op menswaardige 
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optrede kan aanspraak maak.”  Hierdie gedeelte is ook in die 

doelteks bygevoeg.  Op bl. 1076 in die WLB staan daar “Together 

husbands and wives can work for Christ . . .” en op bl. 1285 in die 

LBV is dit vertaal met “. . . jou en jou lewensmaat te sien as ’n span 

wat saamwerk vir Christus . . .”, met ander woorde weer byvoeging.  

Op bl. 6 van die WLB en die LBV staan daar “. . . you must put your 

husband first . . .” vertaal met “Julle verhouding kom nou eerste.”  

Die doelteks gee nie die opdrag spesifiek aan die vrou nie, dit gaan 

oor die saamwees in die “verhouding”.  Dit is ’n voorbeeld van totale 

afwyking van die bronteks, niks is bygevoeg of weggelaat nie. 

 Daar is ook gedeeltes waar die vrou opgehef word soos een van 

die subtitels onder die titel “Work” en “Werk”, naamlik “My husband 

is sometimes threatened by my career.  How should I respond?” 

vertaal met “My maat voel soms bedreig deur my suksesvolle 

loopbaan.  Hoe hanteer ek dit?”  In die vertaling is die woord 

“suksesvolle” bygevoeg om die vrou te laat goed voel oor haarself 

en haar werk.  Ook op bl. 240 in die WLB word daar opgenoem wat 

die vrou alles in die werkplek kan doen, naamlik “Christmas 

decorations” en “arranging food for the company picnic”.  Tog is dit 

steeds klein, onbenullige takies en word dit met groter, belangriker 

take op bl. 261 in die LBV vertaal, naamlik “Kersfunksie” en 

“maatskappy se volgende bemarkingsveldtog”.  Dit is ’n voorbeeld 

van aanpassing in die doelteks. 

 Dan is daar ook gedeeltes waar die man erken word in die vrou se 

sukses, soos op bl. 1285 in die LBV:  “Dalk is dit ook nodig dat jy 

nadink oor hoe baie hy bydra tot jou sukses, en dit vir hom wys.”  

Ook op bl. 1455 in die LBV is daar ’n ekstra paragraaf om jou man 

te laat belangrik voel en nie bedreig nie:  “As jou maat bedreig voel, 

is dit dalk ’n teken dat hy bang is hy verloor jou omdat hy voel hy is 

nie goed genoeg vir jou nie óf omdat hy dink jou loopbaan is vir jou 

belangriker as hy.  Dit is ’n uitdaging om hom te laat voel dat juis hy 

tot jou sukses bydra.”  Weereens is hierdie gedeelte net bygevoeg 

in die doelteks en is dit nie ’n vertaling van die bronteks nie. 
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5.3 Interkulturele vertaalprobleme 

 

Elke kultuur het sy eie gewoontes, norme en konvensies wat kultuur-spesifiek 

is.  Interkulturele vertaalprobleme is die resultaat van die verskille in 

bogenoemde tussen die twee betrokke kulture.  Voorbeelde van interkulturele 

vertaalprobleme is byvoorbeeld tekstuele konvensies (tydsvorme), algemene 

stylnorme, afmetings, aanspreekvorme, groetvorme en uitroepe (Nord 1991b:  

159). 

5.3.1 Tekstuele konvensies 
 
Een van die tekstuele konvensies is byvoorbeeld die tydsvorme wat verskil 

tussen Engels en Afrikaans.  Engels gebruik die imperfektum (onvoltooide 

verlede tyd) vir enige narratief, terwyl Afrikaans die historiese teenwoordige 

tyd gebruik.  As die verledetydsvorm in Afrikaans sou voorkom, sou dit baie 

onidiomaties lees en die vertaalopdrag aan die vertalers was juis dat die 

doelteks “so Afrikaans as moontlik moet klink” (4.2).  Dit lyk of die vertalers by 

die korrekte tydsvorm in Afrikaans gehou het en lees die vertaling soos 

Afrikaans.  Vervolgens ’n paar voorbeelde: 

 

 Op bl. 1025 in die WLB staan daar “When questioned again, Jesus 

responded that their hearts were hard” vertaal met “Toe die Fariseërs 

dit weer ’n keer ophaal, het Jesus gesê dat hulle harte hard is” op bl. 

1220 in die LBV.  In Engels is dit in die verlede tyd en in Afrikaans in 

die historiese teenwoordige tyd.  Sou die Afrikaans by die tydsvorm 

van die Engels gehou het, moes die Afrikaans gelui het “opgehaal het”.  

Tog sou dit onidiomaties gelees het en het die vertalers die tydsvorm 

suksesvol aangepas.  Ook “their hearts were hard” vertaal met “dat 

hulle harte hard is” en nie met “dat hulle harte hard was” wat 

onidiomaties sou lees nie.  

 Op bl. 445 in die WLB staan daar “He’d torn down idols throughout his 

kingdom . . . Yet now he was surrounded by three enemies.  What 

could he do?” vertaal met “Hy het immers die afgode dwarsdeur sy 

koninkryk laat afbreek . . . Ten spyte daarvan word hy nou deur drié 
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vyandelike leërs omring.  Wat kan hy tog doen?” op bl. 494 in die LBV.  

Weer eens het die vertalers suksesvol by die tydsvorm in Afrikaans 

gehou en “torn down” vertaal met “laat afbreek” en nie met “afgebreek” 

nie en “was surrounded” vertaal met “nou omring” en nie met “is 

omring” nie en “could do” vertaal met “kan doen” en nie met “kon doen” 

nie. 

 Ook op bl. 197 in die WLB staan daar “When farmers brought wheat in 

from the fields . . .” vertaal met “Wanneer die boer koring van die lande 

af inbring . . .” op bl. 211 in die LBV.  Weer eens is “brought” nie vertaal 

met “ingebring het” nie, maar met “inbring”, wat die korrekte tydsvorm 

in Afrikaans is. 

5.3.2 Aanspreekvorme 
 
In die vertaling kom die informele aanspreekvorme “jy”, “jou” en “ons” voor.  

Die formele aanspreekvorm “u” is nie gebruik nie, omdat dit te veel afstand 

tussen die leser en die teks sou skep.  Die informele aanspreekvorm is meer 

persoonlik en dit klink asof die teks in direkte gesprek met die leser 

(Afrikaanssprekende vrou) is.  Dit laat die vrou belangrik voel omdat daar 

direk met haar gepraat word.  Dit sluit aan by die funksionalistiese 

vertaalbenadering (2.2), want van die doelwitte van die LBV was om die vrou 

te bekragtig, belangrik te laat voel en ’n stem te gee, en die informele 

aanspreekvorm doen presies dit. 

5.4 Interlinguistiese vertaalprobleme 

 

Hierdie tipe vertaalprobleme kom voor, omdat daar strukturele verskille in die 

woordeskat en die sintaksis van die twee tale is.  Hulle hou met ander woorde 

verband met die linguistiese sisteme van die brontaal en die doeltaal.  Die 

dominante vraag wat hier gevra moet word is:  Toon die doelteks ’n 

linguistiese struktuur wat geskik is vir die doel van die teks vir die 

doeltaalkultuur?  (Nord 1991b:  159).  In die geval van hierdie vertaling moet 

dit soos oorspronklik geskrewe Afrikaans lees. 
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Voorbeelde van hierdie vertaalprobleme is byvoorbeeld die negatief in 

Afrikaans (nie . . . nie), die sinstruktuur in Afrikaans, met ander woorde die 

posisie van die werkwoord, die “–ing”-struktuur in Engels, wat nie oral met die 

“–end”-struktuur in Afrikaans vertaal kan word nie, vaste uitdrukkings in die 

brontaal wat vertaal moet word met vaste uitdrukkings eie aan die doelkultuur,  

bywoorde, voorsetsels, wederkerende voornaamwoorde, nominalisering, 

letterlike vertalings en inkonsekwenthede in die doeltaal. 

 

In die WLB kom daar ’n hele paar vaste uitdrukkings voor en somtyds is dit 

vertaal met ’n vaste uitdrukking in die doeltaal, soms is dit omskryf in die 

doeltaal omdat daar nie ’n uitdrukking daarvoor is nie, soms is dit nie so goed 

vertaal of omskryf nie en word verbeteringe aangebring.  Hier vind dan veral 

domestikering (2.4.2) plaas, omdat die vaste uitdrukkings met vaste 

uitdrukkings in die doeltaal vertaal is, dus is doeltaalwaardes by die vertalings 

gevoeg.  Hier het ook manipulasie (4.1) voorgekom, omdat die vertalers met 

opset die uitdrukkings met uitdrukkings in die doeltaal vertaal het of dit 

omskryf het, met ander woorde gedwonge manipulasie ter wille van 

domestikering.  Vervolgens volg ’n paar voorbeelde: 

5.4.1 Vaste uitdrukking vertaal met vaste uitdrukking 
 

 Op bl. 6 in die WLB staan daar  “As a team, two strong people can do a 

powerful lot of work – and they finish together” vertaal met “Twee 

mense wat saam vorentoe gaan en met hulle gesamentlike krag berge 

kan versit.  En so bly al twee staande!” op bl. 5 in die LBV.  In die 

doelteks is die uitdrukking “berge versit” gebruik wat ’n erkende 

Afrikaanse uitdrukking is.  Dié uitdrukking word elders in die vertaling 

ook suksesvol gebruik, naamlik op bl. 1241 in die WLB staan daar “. . . 

when applied to relationships between men and women, can be quite 

transforming” vertaal met “As dit op die verhouding tussen mans en 

vroue toegepas word, kan dit berge versit” op bl. 1496 in die LBV.  

 Op bl. 698 in die WLB staan daar “. . . it wouldn’t work in the long run” 

vertaal met “. . . en jy sou op die ou end niks bereik nie” op bl. 807 in 

die LBV.  Hier is ’n voorbeeld waar die Engelse uitdrukking “in the long 



 74

run” met die perfekte vaste Afrikaanse uitdrukking “op die ou end” 

vertaal is en suksesvol so.  

 Op bl. 559 van die WLB is daar ’n tipiese Amerikaanse uitroep, naamlik 

“Way to go!” en dit is op bl. 638 in die LBV vertaal met “Mooi so!”.  Hier 

is nog ’n voorbeeld waar die bronteks met ’n uitdrukking eie aan die 

doelkultuur vertaal is.  “Mooi so!” is ’n bekende uitroep in die 

Afrikaanse taal, en dra bykans dieselfde emosionele waarde as dié van 

die bronteks.  

 Op bl. 1241 in die WLB en op bl. 1496 in die LBV is daar weer ’n 

voorbeeld waar die uitdrukking in die bronteks met ’n geslaagde 

uitdrukking in die doeltaal vertaal is, naamlik “. . . carry our own weight. 

. .” is vertaal met “. . . kan hulle kant bring. . .”.    

5.4.2 Vaste uitdrukking uitgelaat 
 

 Op bl. 91 in die WLB staan daar “My husband blew it once too often.”  

“Blew it” is ’n vaste uitdrukking in die Engelse taal en veral in die 

Amerikaanse kultuur, tog is dit nie so bekend in die Afrikaanse kultuur 

nie.  Dit is ook interessant dat hierdie gedeelte uitgelaat is in die 

doelteks en is die vertaalprobleem so omseil.  Die rede hiervoor sluit 

heel waarskynlik aan by die gedeelte dat daar nie vingers gewys word 

na mans in die doelteks nie (1.3). 

 Op bl. 192 in die WLB staan daar “He’s not at all wishy-washy about 

these activities.”  “Wishy-washy” is ’n bekende uitdrukking in die 

Engelse taal en in die Afrikaanse taal is daar nie regtig ’n woord wat 

die hierdie uitdrukking kan vervang nie.  Die vertalers het goed gedink 

om hierdie gedeelte uit te laat en so weereens die probleem te omseil. 

5.4.3 Omskrywing van vaste uitdrukking 
 

 Op bl. 621 in die WLB staan daar “. . . parents who stand up for the 

underdog . . .” vertaal met “. . . ouers wat opkom vir die lydende party . 

. .” op bl. 703 in die LBV. “Underdog” is ’n erkende term in die Engelse 

taal sowel as in die Amerikaanse kultuur, maar daar is nie ’n 
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soortgelyke term in die Afrikaanse taal nie, daar is dus ’n omskrywing 

in die vertaling.  Hierdie omskrywing verloor wel ietwat van die trefkrag 

van die woord “underdog” en die doelteks is heelwat formeler as die 

bronteks. 

 Op bl. 631 in die WLB staan daar “bad-hair day” en dit is vertaal met “. 

. . op ’n dag waarop jou hare net nie reg wil lê nie . . .” op bl. 715 in die 

LBV.  Weereens is “bad-hair day” ’n erkende uitdrukking in die Engelse 

taal en is die term eerder omskryf in die vertaling, omdat daar nie ’n 

soortgelyke term in die Afrikaanse taal is nie. 

 In die WLB op bl. 936 staan daar “Prayerfully” en dit is in die LBV op bl. 

1091 vertaal met “Vra vir God”.  Daar is in die Afrikaanse taal nie ’n 

vertaling vir “prayerfully” nie en het die vertalers gekies om eerder die 

term te omskryf.  

5.4.4 Vaste uitdrukking/vertaling nie geslaagd 
 

 Tog is daar ook voorbeelde waar die uitdrukking in die doelteks nie die 

korrekte vertaling is vir die uitdrukking in die bronteks nie.  Byvoorbeeld 

op dieselfde bladsye as hierbo (bl. 559 en bl. 638) kom daar in die 

bronteks die volgende uitdrukking voor, naamlik “. . . shouting for joy. . 

.” wat in die doelteks vertaal is met “. . . vreugde wil uitgil. . .”.  Dit is ’n 

letterlike vertaling van die bronteks en nie geslaagd nie, die regte 

vertaling sou eerder iets wees soos “. . . jubel van vreugde. . .”. 

 Op bl. 586 in die WLB staan daar “. . . all the hats you wear. . .” en is in 

die LBV op bl. 666 met “. . . al die rolle wat jy moet vervul. . .” vertaal.  

Dit is in die konteks van die vertaling die regte vertaalekwivalent, want 

in die gedeelte word al die rolle wat ’n moeder vervul, opgenoem.  Tog 

is dit nie heeltemal so idiomaties soos die uitdrukking in die bronteks 

nie. 

5.4.5 Neologismes 
 

 Dan is daar voorbeelde waar daar nie ’n vaste uitdrukking in die 

doeltaal bestaan vir die uitdrukking in die bronteks nie en daar word ’n 
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neologisme in die doelteks gebruik.  Byvoorbeeld op bl. 59 in die WLB 

en die LBV is “payback time” vertaal met “nou-kan-ek-julle-terugkry-

tyd”.  “Payback time” is ’n baie bekende uitdrukking in die Amerikaanse 

kultuur, tog is daar nie so iets in die Afrikaanse kultuur nie.  Hierdie 

neologisme is heel geslaag. 

 Op bl. 946 in die WLB staan daar “cracker-box house” vertaal met 

“skoenbokshuisie” op bl. 1107 in die LBV.  “Cracker-box house” in die 

WLB is interessant genoeg ook ’n neologisme en die vertalers van die 

LBV het goed gedoen deur ook ’n neologisme in die vertaling te 

gebruik. 

 In die WLB op bl. 1180 staan daar “control trap” vertaal met “in-beheer-

wil-wees geval” op bl. 1405 in die LBV.  Die vertalers van die LBV het 

dit goed gedink om eerder nie “control” te vertaal nie, maar om dit in ’n 

uitdrukking te omskryf.  Myns insiens was dit die beste opsie, omdat 

die omskrywing ook die konteks van die inskrywing weergee, waar dit 

handel oor soldate wat in ’n strik trap omdat hulle in beheer wil wees. 

5.4.6 Inkonsekwenthede 
 

Nog ’n interlinguistiese vertaalprobleem is dié van inkonsekwenthede in die 

doelteks (vertaalekwivalente is nie oral dieselfde nie).  Myns insiens is daar 

nie goed nagedink oor die vertaalekwivalente nie en dus is daar verskillendes 

gebruik.  Die vertaalekwivalente word ongemotiveerd gebruik, want die 

vertaling is nie ’n verbetering met die verskillende vertaalekwivalente nie, en 

dit sou ook nie ’n swakker vertaling gewees het as dieselfde 

vertaalekviwalente gebruik is nie.  Inkonsekwenthede in die doelteks kom nie 

so dikwels voor nie, maar die volgende het wel opgeval:   

 Die eerste van die inkonsekwenthede is waar daar geslag toegeken 

word aan mense in die huwelik, maar dit sal by teksspesifieke 

vertaalprobleme (5.5) bespreek word. 

 In die WLB op bl. 687 staan : “. . . will be judged by God . . .” vertaal 

met “. . . voor God sal moet verantwoording doen. . .” in die LBV op bl. 

792.  Tog kom die woord “judged” meer as een keer in die teks voor en 

elke keer word dieselfde woord gebruik, maar in die doelteks word dit 
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eers met “. . . veroordeel word. . .” en dan met “. . . God sal rekenskap 

eis. . .”.  Alhoewel hierdie vertalings vir die woord “judged” is, is dit tog 

steurend om verskillende vertalings vir een woord in dieselfde gedeelte 

te lees. 

5.5 Teksspesifieke vertaalprobleme 

 

Soos wat die naam voorstel, dui dit op vertaalprobleme wat net tussen hierdie 

spesifieke bronteks en doelteks voorkom.  Dit is ook dan meestal op 

linguistiese vlak waar hierdie probleme voorkom, naamlik metafore, 

woordspel, neologismes, alliterasie, register, sarkasme, nuanses, humor, ens. 

(Nord 1991b:  160).  Vervolgens gaan ’n paar van hierdie probleme bespreek 

word. 

 

Een van die tipe teksspesifieke vertaalprobleme wat in die LBV voorkom, is 

veral dié waar die bronteks met ’n woord in die doelteks vertaal is, maar die 

vertaalekwivalent nie dieselfde betekenis het as die woord in die bronteks nie.  

Vervolgens gaan daar na ’n paar voorbeelde gekyk word. 

 

 In die WLB op bl. 1252 staan die volgende: “. . . raise your kids to be 

kind to others. . .” vertaal met “. . . jou kinders om bedagsaam te wees 

teenoor ander. . .” op bl. 1514 in die LBV.  Hier is “kind” vertaal met 

“bedagsaam” en die vertaalekwivalent het nie heeltemal dieselfde 

betekenis as die woord in die bronteks nie.  Volgens die HAT (2006:  

70) beteken “bedagsaam” om iets versigtig en nie oorhaastig te doen 

nie, maar die gewone publiek sien dit as “om ander in ag te neem”.  

Heel geslaagd, maar “vriendelik” of “goedhartig”, sou net so goed 

wees. 

 Op bl. 264 in die WLB staan: “. . . have a responsibility to honor both 

sets of parents and (if necessary) to care for them in old age.  In many 

families this is a happy bonus for all involved” vertaal met “In baie 

families is die ekstra “skoon”-kinders en -ouers selfs ’n gawe bonus vir 

almal” in die LBV op bl. 288.  In die bronteks is dit ’n bonus om vir die 
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skoonouers op hulle oudag te sorg en in die doelteks is die bonus om 

hulle as skoonouers by te gekry het.  Afrikaanse lesers sou die 

versorging van skoonouers nie as bonus sien nie.  Dit is dus ’n 

gemotiveerde en geslaagde manipulasie van die bronteks. 

 Op bl. 1326 in die WLB kom daar die term “cultural influences” voor, 

wat onderskeidelik vertaal is met “samelewingsinvloede” en “buite-

invloede” op bl. 1642 in die LBV.  In hierdie geval kan net “kulturele 

invloede” die vertaling vir “cultural influences” wees.  “Samelewing” en 

“buite” kan dalk beteken dat die invloede van kulturele aard is, maar dit 

kan ook ander invloed wees en die bronteks sê spesifiek dat dit 

kulturele invloed is.  Kultuur word in Suid-Afrika as positief beskou, in 

die bronteks word kultuur egter negatief uitgebeeld en daarom die 

aanpassing in die doelteks. 

 Die sin “Accepting correction will bring life” staan op bl. 647 op die 

WLB en is vertaal met “Aanvaar vermanings – hulle is die wegwysers 

na die lewe” op bl. 739 in die LBV.  “Vermaning” is nie die korrekte 

vertaling vir “correction” nie, omdat daar ’n verskil in gevoelsterkte is.  

In dié konteks handel die gedeelte oor ’n ma wat haar kinders moet 

tugtig om sodoende uit hulle foute te leer.  ’n Mens sou dan kon sê dat 

“vermaning” eintlik ’n beter vertaling is, omdat dit beteken dat jy jou 

kind tugtig, maar dat die kind daaruit leer.  “Correction” beteken net dat 

jy jou fout regstel en nie noodwendig iets daaruit leer nie. 

 Op bl. 1241 in die WLB staan: “Help each other live by God’s 

purposes” vertaal met “Help mekaar om volgens God se bakens te 

leef” op bl. 1496 in die LBV.  Dié gedeelte handel oor die manier 

waarop vroue mans in die werkplek moet hanteer, byvoorbeeld 

liefdevol en ordentlik soos wat God dit sou doen.  In die vertaling sou 

“voorbeeld” dalk beter gewerk het, omdat alle vroue wat die doelteks 

lees dalk nie sal weet dat “baken” figuurlik “rigtingwyser” kan beteken 

nie.  “Bakens” is nie die verkeerde vertaling nie, maar “voorbeeld” sal 

dalk bekender vir die teikenleser wees. 

 Dan onder die titel “Friendship/Vriendskap” is daar die subtitel “What’s 

the best way to find friends?” vertaal met “Waar ontmoet ’n mens nuwe 

vriende?”  In al die gedeeltes wat volg word daar plekke opgenoem, 
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soos by die kerk, teater, bidure, ens.  In hierdie geval is “waar” die 

beste vertaling, want “what” beteken “wat” is die beste manier om 

vriende te vind en nie “waar” nie. 

 Op bl. 1225 in die WLB staan “Look for people who are ‘being saved’” 

vertaal met “Kyk uit vir mense wat belangstel om Christene te wees” op 

bl. 1470 in die LBV.  Verder in dié gedeelte word daar verduidelik dat 

dit ’n geleidelike proses is om God as jou redder te aanvaar en dat jy 

dalk al op die regte pad is, maar daardie laaste hupstootjie nodig het 

om die finale stap te neem.  In hierdie geval is die vertaling nie 

suksesvol nie en kon dit eerder vertaal word met “Soek mense waar 

die saadjie reeds gesaai is”.   

 

Daar is ook voorbeelde waar die doelteks ’n meer letterlike vertaling van die 

bronteks is en dan ook suksesvol vertaal is. 

 

 Op bl. 922 in die WLB staan: “. . . the beauty of brief words. . .” vertaal 

met “. . . die mooi daarvan as min woorde baie sê. . .” op bl. 1069 in die 

LBV.  Alhoewel die sinstruktuur in die doelteks anders is as dié van die 

bronteks is die vertaling tog direk van die bronteks.  In beide 

voorbeelde is daar geen werkwoord nie en die vertaling in die doelteks 

is meer uitgebrei as in die bronteks, met ander woorde “eksplisitering” 

(4.3.3).  

 Dan is daar die uitdrukking “fallen world” op bl. 641 in die WLB en is 

vertaal met “goddelose wêreld” in die LBV op bl. 730.  “Fallen” beteken 

in hierdie ’n konteks ’n wêreld wat nie meer gered kan word nie, omdat 

hulle nie in God glo nie of nie leef volgens God se wil nie.  Dus, is 

“goddelose” die perfekte vertaling, omdat dit presies sê wat die 

bronteks bedoel het. 

 Op bl. 1225 in die WLB staan: “checkout person” vertaal met “die een 

by die kasregister” op bl. 1470 in die LBV.  In hierdie geval is 

“kasregister” die letterlike vertaling vir “checkout”.  
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5.5.1 Metafore 
 

Laastens is daar die metafore wat geslaagd aangepas word vanuit die 

bronteks na die doelteks.  Dit is ’n goeie voorbeeld van Gutt se indirekte 

vertaling (2.3), want die oorspronklike metafore sou nie relevant wees vir die 

Afrikaanssprekende vrou nie en die aangepaste metafore is dus relevanter vir 

die doeltaalleser.   

 

 Op bl. 922 in die WLB is die metafoor “full-service love” vertaal met 

“vyfsterliefde” op bl. 1069 in die LBV.  “Vyfster” beteken die beste en 

die hoogste en word altyd saam gebruik in terme soos “vyfsterhotel” 

en “vyfsterdiens”.  Daarom is dit suksesvol om dit saam met die woord 

“liefde” in hierdie konteks te gebruik om dan te beteken die beste 

liefde. 

 Op bl. 1326 in die WLB word die metafoor van ’n “glass bubble” 

gebruik om te beskryf hoe jy jou kind moet beskerm.  Die beeld word 

dan verder gevoer met woorde soos “encapsulated” en “emerge”.  Die 

beeld word op bl. 1642 in die LBV aangepas vir die doelkultuur en 

vertaal met iets herkenbaars vir die teikengehoor, naamlik “veilige 

nessie” en verder gevoer met die woorde “bewaar” en “uit die nessie 

vlieg”. 

 Op bl. 323 in die WLB staan: “. . . not to mention that you’re cutting off 

any long-term possibility for a relationship. . .” vertaal met “dat jy ’n 

moontlike langtermynverhouding kan kelder. . .” op bl. 361 in die LBV.  

Hier is die woord “cutting off” vertaal met die woord “kelder” (wat 

vergaan of sink beteken) wat ’n eg Afrikaanse idioom is.  In dieselfde 

gedeelte kom die volgende gedeelte voor: “If you bad-mouth 

someone, you may end up getting caught in your own trap” vertaal met 

“Of as jy iemand beswadder, trap jy dalk op die ou end in jou eie 

slagyster”.  “Trap” hoef nie aangepas (gedomestikeer) te word nie, 

“slagyster” is bloot ’n vertaling daarvan.   

 Op bl. 647 op die WLB staan: “Tell you you’re a loser, and that you’ll 

always be one?” vertaal met “Sê jy is ’n nikswerd, en sal altyd een 
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bly?” op bl. 739 in die LBV.  Hier is die eg, Amerikaanse metafoor 

“loser” vertaal met die eg, Afrikaanse metafoor “nikswerd”. 

 Op bl. 1074 in die WLB staan: “. . . best possible way to handle 

emotional swings. . .” vertaal met “. . .jou kind se emosionele 

wipplanke. . .” op bl. 1284 in die LBV.  Die beeld van emosies wat met 

jou “wipplank” ry is ’n erkenbare beeld in die Afrikaanse taal en ’n 

gepaste vertaling vir die “emotional swings” in die bronteks.  Dit is dus 

’n goed aangepaste metafoor. 

 Op bl. 711 in die WLB staan: “. . . finding a comfortable niche in the 

working world” vertaal met “. . . moeilik ’n vastrapplek in die 

beroepswêreld” op bl. 823 in die LBV.  Hier is “vastrapplek” die 

vertaling vir “niche” en ook ’n goed aangepaste metafoor, omdat 

“vastrapplek” in die Afrikaanse taal gereeld gebruik word om 

ondersteuning, ’n steunplek  of ’n afspringplek voor te stel.  Hierdie 

vertaling is beter as die modeterm nisgebied/nis, wat ’n letterlike 

vertaling sou wees.  In dieselfde gedeelte staan ook die volgende: “But 

the Bible doesn’t ask women to be doormats” vertaal met “Maar 

Christenvroue hoef nie by die werk – of enige ander plek – vloerlappe 

te wees nie”.  Hier is die woord “doormats” vertaal met “vloerlappe” en 

suksesvol so, omdat die woord “vloerlappe” herkenbaar in Afrikaans 

gebruik word as iemand oor wie geloop word of net gebruik word.  Die 

vertaling “vloerlap” is dan ook beter as die vertaling “deurmat”, want dit 

sou ’n leenvertaling (Vinay & Darbelnet 1958:  85) wees. 

 Op bl. 1350 in die WLB staan: “Enjoy the diversity of God’s people” 

vertaal met “Geniet die verskeidenheid van God se kinders” op bl. 

1691 in die LBV.  Die metafoor van God as vader is nog baie sterk in 

die Afrikaanse kultuur, daarom dan eerder die vertaling “God se 

kinders” as “God se mense”. 

5.5.2 Siening van seksualiteit 
 

Dan ’n heel laaste teksspesifieke vertaalprobleem is iets wat net in die LBV 

voorkom en dit is die uitkyk rondom homoseksualiteit en saamblyverhoudings 

en die vertaling daarvan.  Dit is baie interessant dat die bronteks geslag aan 
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die mense in ’n verhouding of in ’n huwelik heg, daar staan gereeld “men” of 

“husband” in die bronteks, terwyl die doelteks slegs die woorde “maat” of 

“lewensmaat” gebruik.  Daar is ook op bl. 119 in die WLB ’n hele gedeelte 

rondom homoseksualiteit en daar staan: “I’m more attracted to women than to 

men.  How should I handle those feelings?  Know that same-sex physical 

contact is outside God’s law”.  In die LBV bestaan hierdie gedeelte glad nie en 

dit kan dalk beteken dat die Afrikaanse kultuur as meer liberaal oor hierdie 

onderwerp gesien word.  Dit kan ook verduidelik waarom daar nie geslag aan 

mense in die huwelik geheg word in die LBV nie.  Vervolgens gaan daar na ’n 

paar voorbeelde gekyk word. 

 

 Op bl. 1253 in die WLB staan: “If certain men, movies, or social 

settings tempt you to sin, avoid them out of devotion to God” vertaal 

met “As sekere maats, flieks of sosiale situasies jou in die versoeking 

bring, vermy hulle uit gehoorsaamheid aan God” op bl. 1514 in die 

LBV. 

 Op bl. 1246 in die WLB staan: “How can I learn to forgive my husband 

even when he doesn’t apologize” vertaal met “Hoe vergewe ek my 

maat, selfs al vra hy nie eens om verskoning nie” op bl. 1505 in die 

LBV.  Hier is een van die eerste inkonsekwenthede wat die vertaling 

van geslag in die doelteks betref, hier word daar wel geslag aangedui 

met die vertaling van “he” as “hy”. 

 Op bl. 695 in die WLB staan: “Just as you are free to say anything to 

God in prayer, you can let go of any verbal inhibitions with your 

husband.  Tell him how he looks and feels to you and how his body 

stirs you” vertaal met “Net so kan jy by jou lewensmaat sonder enige 

inhibisies kwytraak wat jy wil.  Vertel jou maat hoe mooi hy vir jou is en 

hoe opgewonde sy lyf jou maak” op bl. 802 in die LBV.  Weereens 

word “husband” met “lewensmaat” vertaal, maar tog later word “he” en 

“his” met “hy” en “sy” vertaal. 

 Op bl. 1310 in die WLB staan: “By building a marriage that’s based on 

respect for that commitment, the institution of marriage itself, a 

husband and wife can be assured that they’ll survive the times when 

love isn’t quite enough” vertaal met “As lewensmaats hulle verhouding 
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bou op respek vir mekaar én vir hulle verbintenis aan mekaar en vir 

die Here wat hulle gemaak het, kan hulle vir seker weet hulle sal dit 

maak deur die tye wanneer die liefde onder druk is” op bl. 1616 in die 

LBV. 

 Onder die een titel Marriage/Getroud-wees is daar die volgende 

subtitel, naamlik “How does God define my role as a wife?” vertaal met 

“Hoe lyk my rol as gelowige lewensmaat?” 

 Weer onder die titel Marriage/Getroud-wees is daar die volgende 

subtitel, naamlik “What does it really mean to ‘become one’ with my 

husband?” vertaal met “Wat beteken dit om ‘een te word’ met my 

man?”  Hier is ’n inkonsekwentheid waar “husband” wel met die woord 

“man” in plaas van “maat” vertaal is. 

 

Hier dra mikrostrukturele aanpassings die boodskap op makrovlak oor.  Die 

LBV is meer toegeeflik teenoor vaste verhoudings buite die huwelik, met 

ander woorde saamblyverhoudings.  Die feit dat die gedeelte oor 

homoseksualiteit uitgelaat is, beteken dat die mikrostruktuur ook ’n 

makrostrukturele implikasie het van groter toegeeflikheid teenoor 

homoseksuele verhoudings. 

 

Dit is ’n paar van die vertaalprobleme wat hulle voorgedoen het in die 

doelteks.  Myns insiens is die meeste suksesvol hanteer en is die vertaling 

grootliks suksesvol.   
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6 Samevatting 
 

6.1 Hipotese 

 

Die hipotese dat die toepassings in die LBV geslaagd gedomestikeer is om 

aan te pas by die nuwe doelkultuur, naamlik die van die Afrikaanssprekende 

vrou, word aan die hand van die voorafgaande navorsing bewys. 

 

Dat domestikering kon plaasvind, bewys dat hier nie bloot linguisties vertaal is 

nie, maar wel funksionalisties aangepas is.  Dit kan veral gesien word onder 

die mikrostrukturele analise in hoofstuk 5.  Daar is voorbeelde verskaf waar 

kultuurgebonde terme in die bronteks vervang is met kultuurgebonde terme in 

die doelteks, byvoorbeeld “scout meetings” wat vertaal is met 

“hokkieoefening”.  Ook die vaste uitdrukkings in die bronteks wat vervang is 

met vaste uitdrukkings in die doelteks, byvoorbeeld “. . . it wouldn’t work in the 

long run” vertaal met “. . . en jy sou op die ou end niks bereik nie”.  Die LBV 

se hoofdoel was om die Afrikaanssprekende vrou ’n stem te gee en te 

bemagtig en daarom is daar dan gedeeltes in die vertaling wat eenvoudig 

bygevoeg is wat nie in die bronteks voorkom nie.  Daar het ook heelwat 

herskrywings plaasgevind wat die manipulasie (4.1) van die teks beklemtoon. 

 

Wat die makrostruktuur van die vertaling betref is daar ook ’n paar 

aanpassings gemaak om die doelkultuur van die doelteks suksesvol te bereik.  

Eerstens is daar van die vroueportrette bygevoeg wat nie in die bronteks is 

nie, byvoorbeeld die vroueportret van “Tamar” wat die gevolge moes dra 

nadat sy verkrag is.  Hierdie gedeelte is ingevoeg omdat verkragting ’n 

realiteit vir die Afrikaanssprekende vrou is.  Tweedens is daar die “mites” in 

die LBV.  Hierdie gedeeltes is ingevoeg in die vertaling omdat daar vroeër jare 

teen vroue gediskrimineer is en die redes wat hiervoor aangevoer is, was 

Bybels gefundeerd.  Soos die mite in Genesis 1:26-27 wat sê dat die vrou 

slegs tweederangs is en dit word reggestel deur te verwys na die feit dat daar 

geen hiërargiese orde tussen mans en vroue bestaan nie en dat hulle eerder 

sáám vir God verteenwoordig.  Laastens is die “Inleidings” van die 
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verskillende Bybelboeke in die vertaling ook langer as dié in die bronteks om 

die vroue in die betrokke Bybelboek bekend te stel.  Soos die inleiding van 1 

Konings wat die leser bekendstel aan Batseba, Isebel, Abisag en Sarfat. 

6.2 Probleemstelling 

 

Die eerste vraag wat beantwoord is, is watter teoretiese benaderings in die 

vertaling gevolg is en hoe hierdie benaderings toegepas is.  Eerstens is daar 

verwys na die funksionalistiese benadering waar die name van Vermeer en 

Nord veral klink.  Die funksionalisme fokus veral op die funksie van die 

doelteks in kommunikasie, met inagneming van die doeltaalleser.  Vermeer se 

Skoposteorie behels ook dat vertaling ’n spesifieke kommunikatiewe 

handeling is met ’n spesifieke doel in gedagte.  Vir Nord moet die 

brontekskultuur vir die doelteksleser geïnterpreteer word en na die konteks 

van die doelkultuur verplaas word.  ’n Vertaling is slegs ’n vertaling as die 

doelteks die veronderstelde funksie in die doelkultuur verrig en die 

veronderstelde doel (skopos) in die doelkultuur bereik word. 

 

Volgens Landman was die doel van die LBV om vir die doelkultuur, naamlik 

die Afrikaanssprekende vrou ’n stem te gee en te bemagtig.  Net die feit dat 

hierdie vertaling wel ’n doel gehad het, bewys dat die funksionalisme ’n rol in 

die vertaling gespeel het.  So is die kultuurgebonde terme, uitdrukkings, 

taalgebruik, ens. van die vertaling aangepas sodat dit as ’n kommunikatiewe 

instrument in die doelkultuur kon werk.  Dit wil ook voorkom asof die 

kommunikatiewe doel bereik is met die vertaling aangesien dit, volgens 

resensies waarna in die studie verwys word, positief ontvang is deur die 

doelkultuur. 

 

Tweedens is daar na die relevansieteorie gekyk.  Gutt het die sogenaamde 

inferensiemodel geskep en dit behels dat ’n boodskap wat gestuur word, deel 

is van die sender/ontvanger se kognitiewe wêreld en dat die boodskap ook 

volgens daardie bepaalde wêrelde interpreteer word.  Gutt het twee 

benaderings tot vertaling voorgestel, naamlik die direkte en indirekte vertaling 
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en indirekte vertaling behels die vertaal van dít wat relevant is sodat die 

vertaling vir die doelkultuur verstaanbaar is.  Hierdie vertaling kommunikeer 

die betekenis van die oorspronklike op só ’n wyse dat dit vir die doeltaalleser 

in sy/haar eie konteks sin maak.  Hierdie tipe vertaling word ook gesien as ’n 

vertaling wat ’n spesifieke doel dien. 

 

In die LBV is daar soos getoon gedeeltes bygevoeg wat as relevant vir die 

doeltaalleser beskou is en dele is ook weggelaat wat as irrelevant vir die 

doeltaalleser beskou is.  Die belangrikste hiervan is natuurlik die gedeeltes 

wat bygevoeg is om die vrou te laat verstaan sy is gelyk met die man, dat sy 

net so belangrik is, en ook ’n sê het in die opset van die wêreld.  Daar is ook 

vroueportrette bygevoeg wat as relevant vir die doeltaalleser geag is, soos die 

vroueportret van die profetes, Gulda (LBV, bl. 436) wat die Bybel moes uitlê in 

die kerk.  Hierdie portret is relevant vir die doeltaalleser, omdat vroue nie ’n sê 

in die kerk gehad het nie en nou is daar die portret van ’n vrou wat in die kerk 

moes help om die Bybel uit te lê.  Dan het die vertalers van die LBV dit ook 

relevant geag om sogenaamde “mites” reg te stel, soos die mite dat die vrou 

nie ’n prominente plek in die openbare oog kon inneem nie, omdat sy klaar 

die ererol as ma beklee. 

 

Laastens is daar na Venuti gekyk wat die terme “vervreemding” en 

“domestikering” laat herleef het.  Hy het ook geskryf oor die onsigbaarheid 

van die vertaler.  Met ’n vervreemdende benadering word die linguistiese en 

kulturele terme van die bronteks geopenbaar.  Hierdie tipe vertaling sluit die 

dominante kulturele waardes van die doeltaal uit en die vreemdheid van die 

oorspronklike teks word behou.  Domestikering is waar die bronteks in 

vertaalde vorm van doeltaalwaardes voorsien word.  Volgens Venuti vind daar 

altyd ’n mate van domestikering plaas, want dit gaan steeds oor ’n bronteks 

wat vir ’n doelkultuur vertaal word en dat die dominante doeltaalwaardes 

sigbaar in die vertaling moet wees.  So kan domestikering baie suksesvol 

wees wanneer die vertaling binne die kulturele verwagtinge van die 

doelgehoor val. 

 



 87

Die LBV is ’n voorbeeld van domestikering omdat die bronteks aangepas is vir 

die Afrikaanssprekende vrou, wat die doelkultuur is.  Hier is die domestikering 

suksesvol aangewend omdat die doelgehoor juis hulle eie kultuur in die teks 

wou raaksien.  Die volle omvang van die domestikering is in hoofstuk 4 en 5 

bespreek en ’n samevatting van die bevindinge word in 6.3 gevind. 

 

Volgens Venuti word die vertaler onsigbaar deur die manier waarop vertalers 

domestikeer, met ander woorde net die daarstel van ’n idiomatiese teks wat 

so leesbaar is dat dit nie as vertaling beskou word nie.  Die LBV is so 

aangepas dat dit vlot in Afrikaans moes lees en die vertaler wou onsigbaar 

bly.  Waaruit dit wel blyk dat dit ’n vertaling is, is dat die vertalers pertinent op 

die titelbladsy genoem word en dat daar in die “Inleiding” van die LBV 

genoem word dat hierdie doelteks ’n vertaling is en vir die Afrikaanssprekende 

vrou aangepas is. 

 

’n Tweede vraag wat beantwoord is, is watter aspekte van die vertaling 

gedomestikeer is en hoe hierdie aspekte gedomestikeer is.  Soos reeds 

genoem in die hipotese is dit veral die kultuur en uitdrukkings wat 

gedomestikeer is, sodat die doeltaalleser die teks as ’n kommunikatiewe 

instrument kan gebruik.  Dit is vermag deur die bronteks aan te pas vir die 

doeltaalleser en dit is veral gedoen deur kultuurgebonde terme te vertaal met 

kultuurgebonde terme in die doelkultuur of om uitdrukkings te vertaal met 

uitdrukkings in die doelkultuur, ens.  Hierdie aanpassings is bespreek in 

hoofstuk 4 en 5 en sal weer na verwys word in 6.3 in ’n samevatting van die 

bevindinge van die studie. 

 

’n Laaste vraag wat beantwoord is, is of die vertaling daarin geslaag het om ’n 

kommunikatiewe instrument vir die nuwe teikenmark te wees.  In hoofstuk 4 

en 5 is daar bewys dat dit wel die geval is, maar ’n hele paar resensies, 

waarna in die loop van die studie verwys is, het dit beaam.  Net om weer na 

twee te verwys: Malan (2003:  12) het gesê dat dit tyd was en dat daar ruimte 

was vir so ’n Bybel en dat dit bygedra het in die openbare diskoers dat die 

vrouestem gehoor word; Cilliers (2003:  9) het gesê dat vroue al ’n geruime 

tyd wag vir so ’n Bybel wat die vroue-blikhoek sou insluit en dat dit ’n nuwe en 
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indrukwekkende publikasie is, sy het ook gesê dat die vrou gehelp het om hul 

Christenskap uit te bou en ’n Christelike leefstyl te handhaaf. 

6.3 Bevindinge van vorige hoofstukke   

 

Soos reeds genoem is die volgende teoretiese benaderings in die 

beskrywings van die vertaling toegepas, naamlik die funksionalisme, 

relevansieteorie en domestikering.  Hierdie teoretiese benaderings is in 

hoofstuk 2 bespreek en weer na verwys in 6.2.  

 

In hoofstuk 3 is daar gekyk na “Kultuur, Gender en Vertaling”, omdat die LBV 

herskryf is om by die kultuur van die Afrikaanssprekende vrou te pas.  

Eerstens is daar ’n definisie vir “kultuur” bepaal en dit het daarop neergekom 

dat kultuur handel oor hoe mense hulle lewe lei, maar ook dat ’n mens aan ’n 

samelewing verbonde is wat bepaal hoe jy jou lewe móét lei.  Kultuur is ook 

iets wat jy oor die jare aanleer; dit waarmee ons as mense identifiseer.   

 

Verder is daar bepaal dat vertaling ’n instrument is wat die kultuurverskille 

tussen twee tale moet bemiddel.  Tog het kultuur eers in die vertaalproses 

prominent sigbaar geword na die sogenaamde “cultural turn” in die 

sewentigerjare.  Twee groot deurbrake in die siening van vertaling van die 

ander kultuur het ook in die jare 70 gekom.  Toury het die weg gebaan vir die 

kulturele selfdefinisie en Lefevere het die konsep van herskrywing bekend 

gestel (3.2.4). 

 

Die funksionaliste het besef dat kultuur ’n belangrike rol in die vertaalproses 

speel en Nord het bepaal dat daar geen “kultuurvrye ruimte” is nie, elke 

situasie vind binne kultuur plaas en word deur daardie kultuur beïnvloed.  Die 

leser bepaal dan ook hoe hy/sy ’n teks gaan verstaan.  Vermeer het bepaal 

dat wanneer daar oor die kultuurgrense vertaal word, die kultuurverskille in ag 

geneem moet word. 
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Dan is daar verder in die hoofstuk na “gender” gekyk en eerstens moes daar 

’n definisie vir “gender” bepaal word.  “Gender” is ’n sosiale en kulturele term; 

dit is naamlik subjektiewe gevoelens oor wat manlikheid en vroulikheid is.  

Gender word beïnvloed deur ras, klas, seksualiteit en geloof.  Met ander 

woorde, gender word altyd deur politiek en kultuur beïnvloed en volgehou 

(3.3.1).  Dit is veral die politieke konteks van die vrou wat bygedra het tot die 

ontstaan van die LBV. Vroue se posisie was nog altyd deur ’n patriargie of 

manlike dominansie beheer en die doel van die LBV was om die vrou ’n stem 

in hierdie politieke situasie te gee. 

 

Daar is vervolgens gekyk na die onsigbaarheid van die vrou in die 

samelewing, maar ook spesifiek die vrou in Suid-Afrika.  Gedurende die laat 

jare 60 en vroeë jare 70 is daar meer op die vrou begin fokus en veral op 

hulle “andersheid”.  Vroue wou hulle eie plekkie skep en dit het aanleiding 

gegee tot die sogenaamde vroulike skrywer (female writer).  Hierdie vroulike 

skrywers wou ’n bydrae lewer tot die vorming van ’n vroulike identiteit deur 

middel van vertaling.  Tydens die 20ste eeu het die vroulike skrywer probeer 

om nuwe idees en ’n nuwe taal vir vroue te skep.  Vroulike skrywers het nuwe 

woorde, nuwe spelling, nuwe grammatikale konstruksies en nuwe metafore 

probeer skep in ’n poging om verby die konvensies van die patriargale taal te 

beweeg. 

 

Die Afrikaanssprekende gemeenskap was, net soos die meeste ander 

gemeenskappe ook verdeel in ’n dominante, manlike kultuur en ’n 

ondergeskikte, vroulike kultuur.  Van Afrikaanssprekende vroue is daar 

verwag om die dominante, manlike kultuur en die manlike God te dien.  ’n 

Patriargale, nasionalistiese teologie is na Suid-Afrika gebring deur die Suid-

Afrikaanse mans wat in Nederland gaan teologie studeer het.  Hierdie 

patriargale idees was veral afkomstig van die “vrou-onvriendelike” teoloog, 

Abraham Kuyper.  Dit het tot gevolg gehad dat vroue nie in die Sinode mag 

gestem het nie en ook uiteindelik nie nasionaal nie.  Vir die grootste gedeelte 

van die 20ste eeu was die Afrikaanssprekende vrou vasgevang in die 

stereotipe van die goeie vrou wat te vroom was om polities te kan wees. 
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In die jare 1870 het ene Julia Evelina Smith egter die hele Bybel woord vir 

woord uit die oorspronklike Hebreeus en Grieks vertaal.  Elizabeth Cady 

Stanton het hierdie Bybel gebruik vir haar projek, “The Woman’s Bible”.  Sy 

wou van die patriargale oormaat in die Bybel ontslae raak en sy wou ook van 

die manlike taalgebruik om God te beskryf, verwyder.  Sy wou gehad het dat 

daar ’n geloof geskep moes word wat die gelykheid van vroue bevorder. 

 

In hoofstuk 4 is daar gekyk na die buite-tekstuele sowel as makrostrukturele 

elemente van die vertaling.  Eerstens is daar vasgestel dat beide die WLB en 

die LBV ooreenstemmende funksies in die onderskeie kulture gehad het.  

Beide tekste het ook dieselfde teikengroep in gedagte gehad, naamlik vroue 

en in die LBV se geval, spesifiek die Afrikaanssprekende vrou.  Daar is ook 

vasgestel dat daar nie ’n beduidende tydsverskil tussen die bron- en 

doeltekste was nie. 

 

Wat wel drasties verskil het was die medium van die twee tekste.  Die 

voorblaaie van die twee tekste lyk nie dieselfde nie en die LBV is ook 

aansienlik dikker as die WLB.  Die redes vir die langer doelteks is die 

volgende:  meer vroueportrette is bygevoeg, “inleidings” is langer, die rubriek 

“mites” is bygevoeg en die “lewenskwessies”-rubrieke is ook langer (4.3.4). 

 

Daar is wel vasgestel dat die algemene teksstrukture (4.4.1) van die bron- en 

doelteks dieselfde is.  Beide begin met ’n titel, gevolg deur ’n lewensvraag uit 

die Bybel, dan word ’n kort antwoord hierop gegee en dan verder daaroor 

uitgebrei.  Elke gedeelte word ook afgesluit deur ’n versie uit die Bybel om te 

onthou.  In beide gedeeltes word daar ook ’n tipe opdrag aan die vrou gestel. 

 

Daar is ook vasgestel dat die “titels” (4.4.3) wel redelik direk van die bronteks 

vertaal is, maar tog is daar subtiele afwykings bespeur soos in die vertalings 

van “Spiritual Life” en “Geestelike groei”, “Marriage” en “Getroud-wees”, 

“Single Life” en “Enkel-wees” en “Parenting Family” en “Ma-wees & 

gesinsake”. 
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Daar is ook na kohesie (4.4.4) gekyk en gevind dat die kohesie van die 

doelteks suksesvol was en goeddeurdagte kohesiemerkers gebruik is.  Die 

algemeenste vorm van kohesie wat in hierdie teks gebruik is, word 

“vervanging” (substitution) genoem; een woord word met ’n ander vervang.  

Een van die algemeenste kohesiemerkers wat gebruik is, is voornaamwoorde. 

 

In hoofstuk 5 is daar na die mikrostrukturele elemente van die vertaling gekyk.  

Die vertaalprobleme is gekategoriseer volgens Nord se kategorieë, naamlik 

pragmatiese vertaalprobleme, interkulturele vertaalprobleme, interlinguistiese 

vertaalprobleme en teksspesifieke vertaalprobleme. 

 

Pragmatiese vertaalprobleme kom voor in die kontras tussen die 

kommunikatiewe situasies van die bron- en die doelteks.  Daar is gevind dat 

die pragmatiese vertaalprobleme wat die meeste voorgekom het die weglating 

of byvoeging van inligting en die vertaling van kultuurgebonde terme (5.2) 

was.  Interkulturele vertaalprobleme is die resultaat van die verskille in 

gewoontes, norme en konvensies tussen die twee betrokke kulture.  Onder 

interkulturele vertaalprobleme was daar meestal die verskyning van tekstuele 

konvensies en stylnorme (5.3). 

 

Interlinguistiese vertaalprobleme kom voor, omdat daar strukturele verskille in 

die woordeskat en die sintaksis van die twee tale is.  Die interlinguistiese 

vertaalprobleme wat die meeste voorgekom het, was die volgende: die 

vertaling van vaste uitdrukkings en inkonsekwenthede (5.4).  Tog is daar 

vasgestel dat daar nie veel inkonsekwenthede in die vertaling voorkom nie.  

Teksspesifieke vertaalprobleme is vertaalprobleme wat net in dié spesifieke 

teks voorkom.  Voorbeelde hiervan in die vertaling was die volgende: dié waar 

die bronteks met ’n woord in die doelteks vertaal is, maar die 

vertaalekwivalent nie dieselfde betekenis het as die woord in die bronteks nie, 

waar die doelteks ’n direkte vertaling van die bronteks is, die vertaling van 

metafore en die vertalings rondom homoseksualiteit (5.5). 
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6.4 Verdere studie   

 

Daar sou verder gekyk kon word na die vertaling uit ’n feministiese oogpunt.  

Die sogenaamde “mites” wat die vrou weer opbou nadat sy vir jare byna niks 

beteken het nie en die vroueportrette wat belangrike vroue in die Bybel uitlig, 

sou hier verder bespreek kon word.  Daar sou ook gekyk kon word of die 

vroue in die vroueportrette as rolmodelle vir vandag se vrou kan dien.  Hoe 

hulle sterker geword het deur uit hulle situasies te leer, kan vroue van vandag 

help deur dieselfde situasies.  Daar sou ook ’n meer kwantitatiewe studie 

gedoen geword het, naamlik dat vroue deur middel van vraelyste kon 

antwoord of die Bybel wel suksesvol was en of dit hulle wel bemagtig het soos 

die hoofdoel van die Bybel was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

7 Bronnelys 
 
Alcoff, Linda.  1988.  Cultural Feminism versus Post-Structuralism.  Signs 

13(3):  405 – 436. 

 

Bachmann-Medick, Doris.  2006.  Meanings of Translation in Cultural 

Anthropology.  In:  Hermans, Theo (red.).  Translating Others.  Manchester:  

St Jerome.  33 – 42. 

 

Baker, Mona.  1992.  In other words.  A coursebook on translation.  Londen & 

New York:  Routledge. 

 

Baker, Mona.  1996.  Corpus-based Translation Studies: The Challenges that 

lie ahead.  In:  Somers, H (red).  Terminology, LSP and Translation: Studies in 

Language Engineering.  Amsterdam:  John Benjamins.  175 – 230. 

 

Basson, CS.  2002.  ’n Funksionalistiese benadering tot Bybelvertaling.  

Stellenbosch:  Universiteit van Stellenbosch. 

 

Butler, J.  1999.  Gender trouble:  feminism and the subversion of identity.  

Londen & New York:  Routledge. 

 

Cilliers, Cecile.  2003.  ’n Bybel vir vandag se vrou.  Beeld, 1 Desember. 

 

Coates, Jennifer.  1993.  Women, men and language.  Londen & New York:  

Longman. 

 

Cortés, Ovidi C.  2006.  Misquoted Others.  Locating Newness and Authority 

in Cultural Translation.  In:  Hermans, Theo (red.).  Translating Others.  

Manchester:  St Jerome.  43 – 63. 

 

Eisenstein, Hester.  1980.  Introduction.  In:  Eisenstein, H & Jardine, A (reds).  

1985.  The Future of Difference.  New Brunswick, NJ:  Rutgers University 

Press.  xv – xxiv.   

Louis Fourie




 94

Godard, Barbara.  1990.  Theorizing Feminist Discourse/Translation.  In:  

Bassnett, Susan & Lefevere, André.  Translation, History and Culture.  

Londen & New York:  Pinter.  87 – 96. 

 

Gudykunst, William B.  19983.  Bridging Differences:  Effective Intergroup 

Communication.  Londen:  Sage. 

 

Gutt, E-A.  1991.  Translation and relevance:  cognition and context.  Oxford:  

Blackwell. 

 

Gutt, E-A.  2000.  Translation and relevance:  cognition and context.  Tweede 

uitgawe.  Oxford:  Blackwell. 

 

Harvey, Penelope.  2005.  The presence and absence of speech in the 

communication of gender.  In:  Kiesling, Scott F (red).  Intercultural discourse 

and communication.  Londen:  Blackwell.  164 – 177. 

 

Halliday, MAK & Hasan, R.  1976.  Cohesion in English.  Londen:  Longman. 

 

Hermans, Theo.  1985.  Introduction.  Translation Studies and a New 

Paradigm.  In:  Hermans, Theo (red).  The Manipulation of Literature.  New 

York:  St Martin’s Press.  7 – 15. 

 

Hofstede, Geert.  1991.  Cultures and Organizations:  Software of the Mind.  

Londen:  McGraw-Hill. 

 

Katan, David.  1999.  Translating Cultures.  An Introduction for Translators, 

Interpreters and Mediators.  Manchester:  St Jerome. 

 

Kirk, Peter.  2005.  Holy Communicative?  Current Approaches to Bible 

Translation Worldwide.  In:  Long, Lynne (red).  Translation and Religion.  

Holy Untranslatable?  Clevedon:  Multilingual Matters Ltd. 89 – 101. 

 

Kuyper, A.  1914.  De eerepositie der vrouw.  Kampen:  Kok. 



 95

Kykerskeuse.  tvplus, 1 November 2006. 

 

Lambert, J & Van Gorp, H.  1985.  On Describing Translations.  In:  Hermans, 

Theo (red).  The Manipulation of Literature.  New York:  St Martin’s Press.  42 

– 53. 

 

Landman, Christina.  1994.  The piety of Afrikaans women:  Diaries of guilt.  

Pretoria:  Unisa Press. 

 

Landman, Christina (red).  2003.  Leefstyl-Bybel vir Vroue.  Wellington:  Lux 

Verbi.BM. 

 

Landman, Christina.  2005.  “Leefstyl-Bybel vir Vroue”:  Afrikaans-speaking 

women amidst a paradigm shift.  Studia Historiae Ecclasiasticae XXXI(1):  

147 – 162. 

 

Liu, Kenneth SH.  2006.  Translation and Cultural Exportation.  A Case Study 

of Huang Chunming’s Short Stories.  In:  Hermans, Theo.  Translating Others.  

Manchester:  St Jerome. 

 

Luyt, Margot.  (s.a.).  Leefstyl-Bybel vir Vroue.  

http://www.litnet.co.za/newbooks/leefstyl_bybel.asp (datum afgelaai:  31 Mei 

2006). 

 

Malan, Marlene.  2003.  Leraars verwelkom Leefstyl-Bybel vir vroue.  Die 

Burger, 27 September. 

 

Martin, M Rosario.  2005.  Gender(ing) Theory:  Rethinking the Targets of 

Translation Studies in Parallel with Recent Developments in Feminism.  In:  

Santaemilia, José.  Gender, Sex and Translation.  Manchester:  St Jerome.  

27 – 37. 

 

May, Rollo.  1991.  The Cry for Myth.  New York:  Norton. 

 



 96

McConnell-Ginet, Sally.  1985.  Difference and Language:  A Linguist’s 

Perspective.  In:  Eisenstein, H & Jardine, A (reds).  The Future of Difference.  

New Brunswick, NJ:  Rutgers University Press.  157 – 165.   

   

McElhinny, B.  2003.  Theorizing Gender in Sociolinguistics and Linguistic 

Anthropology.  In:  Holmes, J & Meyerhoff, M (reds).  The Handbook of 

Language and Gender.  Oxford:  Blackwell.  21 – 43. 

 

Naudé, JA.  2000.  The Schocken Bible as Source-Oriented Translation:  

Description and Implications.  Acta Theologica 2000(1):  1 – 33.  

   

Naudé, JA.  2004.  Afrikaanse Bybelvertalings “Vir Afrika”.  Die vertalers en 

hulle kulturele agenda.  Acta Theologica 2004(1):  127 – 146.  

 

Nida, EA.  1954.  Customs and Cultures.  New York:  Harper & Brothers. 

 

Nida, EA & Taber, CR.  1969.  The Theory and Practice of Translation.  

Leiden:  United Bible Societies and Brill. 

 

Nida, EA & Reyburn, WD.  1981.  Meaning across cultures.  New York:  Orbis 

Books. 

 

Nord, C.  1991a.  Scopos, loyalty, and translational conventions.  Target 3(1):  

91 –109. 

 

Nord, C.  1991b.  Text analysis in translation.  Amsterdam:  Rodopi. 

 

Nord, C.  1994.  Translation as a process of linguistic and cultural adaptation.  

In:  Dollerup, C & Lindegaard, A (reds).  Teaching translation and interpreting 

2:  insights, aims, visions.  Amsterdam:  John Benjamins.  59 – 67.  

 

Nord, C.  1997a.  A Functional Typology of Translations.  In:  Trosborg, Anna 

(red).  Text Typology and Translation.  Amsterdam:  John Benjamins.  43 – 

66. 



 97

Nord, C.  1997b.  Translating as a Purposeful Activity.  Functionalist 

approaches explained.  Manchester:  St Jerome. 

 

Nord, C.  2001.  Loyalty Revisited.  Bible Translation as a Case in Point.  The 

Translator 7(2):  185 – 202. 

 

Nystrom, Carolyn (red).  2001.  Woman’s Life Bible.  Nashville:  Thomas 

Nelson. 

 

Parekh, Bhikhu.  2000.  Rethinking Multiculturalism.  Cultural Diversity and 

Political Theory.  Londen:  Macmillan. 

 

Poyatos, Fernando.  1972.  The Communication System of the speaker-actor 

and his culture:  A preliminary investigation.  Linguistics 83:  64 – 86. 

 

Romaine, Suzanne.  1999.  Communicating Gender.  Mahwah, NJ:  Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. 

 

Rust, Winnie.  2003.  Leefriglyne vir moderne vroue.  Die Burger, 8 

November. 

 

Simon, Sherry.  1992.  The language of cultural difference:  figures of alterity 

in Canadian translation.  In:  Venuti, Lawrence (red).  Rethinking Translation:  

Discourse, Subjectivity, Ideology.  Londen & New York:  Routledge.  159 – 

176. 

 

Simon, Sherry.  1996.  Gender in Translation.  Cultural identity and the politics 

of transmission.  Londen & New York:  Routledge. 

 

Snell-Hornby, Mary.  1990.  Linguistic transcoding or cultural transfer? A 

critique of translation theory in Germany.  In:  Bassnett, S & Lefevere, A.  

Translation, History and Culture.  Londen & New York:  Pinter. 

 



 98

Sperber, Dan & Wilson, Deirdre.  1995.  Relevance:  communication and 

cognition.  Oxford:  Blackwell. 

 

Staan op, susters.  Beeld, 9 Augustus 2006. 

 

Stanton, Elizabeth Cady.  1972.  The Woman’s Bible.  New York:  Arno. 

 

Steenkamp, Estelle.  2007.  Onderhoud per e-pos gevoer met E Steenkamp 

as vertaler van die uitgewer Lux Verbi.   

 

Stern, Barbara.  1997.  Advertising to the “other” culture.  

http://faculty.ed.umuc.edu/~jmatthew/articles/otherculture.html  (datum 

afgelaai:  1 Augustus 2005). 

 

Tymoczko, Maria.  2006.  Reconceptualizing Translation Theory.  Integrating 

Non-Western Thought about Translation.  In:  Hermans, Theo.  Translating 

Others.  Manchester:  St Jerome. 

 

Van der Merwe, CHJ.  2001.  Is dit tyd vir ’n nuwe vertaling van die Bybel in 

Afrikaans?  Stellenbosch:  Universiteit van Stellenbosch. 

 

Van der Merwe, NJ.  1926.  Die Nasionale Vrouemonument.  Bloemfontein:  

Sentrale Pers. 

 

Van Rensburg, A.  2005.  ’n Nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans:  ’n 

perspektief op die teorie en praktyk.  Stellenbosch:  Universiteit van 

Stellenbosch. 

 

Venuti, Lawrence.  1995.  The Translator’s Invisibility.  Londen & New York:  

Routledge. 

 

Venuti, Lawrence.  1998a.  The Scandals of Translation.  Londen & New 

York:  Routledge. 

 



 99

Venuti, Lawrence.  1998b.  Strategies of translation.  In:  Baker, Mona (red).  

Routledge Encyclopedia of Translation Studies.  Londen & New York:  

Routledge.  240 – 244.   

 

Vermeer, Hans J.  1998.  Starting to unask:  What Translatology is about.  

Target 10(1):  41 – 68. 

 

Vinay, JP & Darbelnet, J.  1958.  Stylistique comparée du français et de 

l’anglais, Paris:  Didier; vertaal in Engels deur Sager, J & Hamel, MJ (1995) 

as Comparative Stylistics of French and English:  A Methodology for 

Translation, Amsterdam & Philadelphia:  John Benjamins. 

 

Von Flotow, Luise.  1997.  Translation and Gender.  Manchester:  St Jerome.   

 

Von Flotow, Luise.  2005.  Tracing the Context of Translation:  The Example 

of Gender.  In:  Santaemilia, José.  Gender, Sex and Translation.  

Manchester:  St Jerome.  39 – 51. 

 

Wills, W.  1994.  A framework for decision-making in translation.  Target 6(2):  

131 – 150. 

 

Wolf, Michaela.  2005.  The Creation of a “Room of One’s Own”:  Feminist 

Translators as Mediators Between Cultures and Genders.  In:  Santaemilia, 

José.  Gender, Sex and Translation.  Manchester:  St Jerome.  15 – 25. 

 

 

 

 


	Opsomming
	Abstract
	Dankbetuigings
	Inhoudsopgawe
	1 Inleiding
	2 Literatuuroorsig: Vertaalteoretiese benaderings
	3 Literatuuroorsig: Kultuur, Gender en Vertaling
	4 Buite-tekstuele sowel as Makrostrukturele analise
	5 Mikrostrukturele analise
	6 Samevatting
	7 Bronnelys



