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Opsomming 

 

In hierdie beskrywende studie word daar ondersoek ingestel na die vertalings 

van twee gerekende romans uit Afrikaans in Engels. Dit het ten doel om dié 

vertalings vergelykend te beskryf ten einde afleidings te maak oor verskille in die 

werkswyses van verskillende literêre vertalers. Die tekste wat gebruik word, is 

Agaat deur Marlene van Niekerk (2004) en Hierdie lewe deur Karel Schoeman 

(1993), wat in Engelse vertaling staan as Agaat (2006) en This Life (2005), 

vertaal deur onderskeidelik Michiel Heyns en Elsa Silke.  

 

Die twee vertalers verskil deurdat een vertaler self skeppend skryf, nie formeel 

vertaalteoreties opgelei is nie en met outeursinset vertaal het, terwyl die ander 

vertaler nie self skeppend skryf nie, sonder outeursinset vertaal het en wel 

formeel vertaalteoreties gekwalifiseerd is. In hierdie studie word die doeltekste 

wat deur hierdie twee vertalers geskep is, met die onderskeie brontekste 

vergelyk ten einde te bepaal of daar ooreenkomste of verskille in hul werkswyses 

is.  

 

’n Teoretiese raamwerk word uit relevante vertaalteorieë saamgestel ten einde 

die vergelyking van die tekste en die vertalings daarvan te sistematiseer. Die 

romans word dan beurtelings op verskillende vlakke met hul vertalings vergelyk 

ten einde die vertaler se werkswyse te beskryf. Uiteindelik word afleidings 

gemaak oor hoe die onderskeie vertalers se werkswyses verskil. Hierdie 

afleidings word in verband gebring met norme, of die gebrek daaraan, wat uit die 

vertalers se besluite blyk, sowel as die rol van die skopos van die vertaalopdrag. 

Daar word ook ’n aantal aanbevelings vir verdere ondersoeke in hierdie rigting 

gemaak. 
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Summary 

 

In this descriptive study, recent translations into English of two highly-regarded 

Afrikaans novels are investigated. The purpose of this is to describe these 

translations in a comparative manner, in order to arrive at conclusions about the 

differing modi operandi of diverse literary translators. The texts studied are Agaat 

by Marlene van Niekerk (2004) and Hierdie lewe by Karel Schoeman (1993), 

titled Agaat (2006) and This Life (2005) in English, and translated by Michiel 

Heyns and Elsa Silke, respectively.  

 

The two translators differ in that one is a creative writer in own right, though not 

being a formally-trained translation scholar, and translated with input from the 

source text author. The other is not a creative writer, translated without input from 

the author and has a formal translation-theoretical qualification. In this study, the 

target texts produced by these two translators are compared with their respective 

source texts, in order to determine whether there are differences or similarities in 

their modi operandi.  

 

A theoretical framework is compiled using relevant translation theories in order to 

systematise the comparison of the source texts and their translations. The novels 

are then compared to their translations in turn, on various levels, in order to 

describe the modus operandi of each translator. This results in certain 

conclusions being drawn about the different ways in which diverse translators 

work. These conclusions are linked to norms apparent in the decisions the 

translators make, or the lack thereof, as well as the role of the translation skopos. 

A number of topics for further research are also mentioned. 

 

  



 iv 

Dankbetuigings 

 

Ek betuig hiermee my innige dank aan die volgende persone en instansies wat 

sover ’n bydrae tot my vertaalstudies gelewer het: 

 

• My studieleier, professor Ilse Feinauer, vir haar geduld, leiding, 

ongeëwenaarde professionaliteit en ensiklopediese kennis; 

• My ma, Joria Swart, wat my deurentyd en altyd ondersteun; 

• Elsabet Wessels, vir die afgelope ses jaar, en die Wesselse, my ander 

gesin; 

• Doret Jordaan, vir deurlopende onderskraging; 

• Suzanne Bezuidenhout, vir veral die kollegiale medelye; en 

• SAVI en die ATKV, die Wes-Kaapse Taalkomitee, die Kocks-Stigting, die 

Universiteit van Stellenbosch en die Departement Afrikaans en 

Nederlands (US), vir finansiële ondersteuning. 

 

 

 



 v 

Inhoudsopgawe 

1. Inleidende opmerkings ______________________________ 1 

1.1. Inleiding: uiteenlopende sienings oor vertaling ____ _________________1 

1.2. Navorsingsvrae _____________________________________ __________4 

1.3. Tekskeuse __________________________________________ __________5 

1.4. Werkswyse en hoofstukindeling______________________ ____________6 

1.5. Samevatting ________________________________________ __________7 

2. Literatuuroorsig ___________________________________ _ 9 

2.1. Inleiding__________________________________________ ____________9 

2.2. Die vertaalondersoek as wetenskapsbeoefening _______ ____________11 

2.3. Venuti, Schleiermacher en tekshantering ____________ _____________12 

2.3.1. Die hantering van “vreemde” elemente _________________________________ 12 
2.3.2. Vervreemdende en domestikerende vertaling ____________________________ 13 
2.3.4. Kritiek teen Venuti__________________________________________________ 16 

2.4. Nord en funksionalisme_____________________________ ___________17 

2.4.1. Algemene inleiding _________________________________________________ 17 
2.4.2. Nord en die skoposteorie ____________________________________________ 19 

2.4.2.1. Die doel van die vertaalhandeling _________________________________ 19 
2.4.2.2. “Wat die leser benodig” vs. “domestikering” _________________________ 20 
2.4.2.3. “Leser” en “betekenisafleier” _____________________________________ 22 
2.4.2.4 Waarskuwing teen afwyking______________________________________ 24 
2.4.2.5. Dokumentêre en instrumentele vertaling ____________________________ 24 
2.4.2.6. Afsluiting_____________________________________________________ 27 

2.4.3. Funksionalisme en literêre vertaling ____________________________________ 27 
2.4.4. Kritiek teen die funksionalisme ________________________________________ 31 

2.5. Toury en DTS _______________________________________ _________33 

2.5.1. Algemene opmerkings ______________________________________________ 33 
2.5.2. Historiese oorsig met verwysing na die polisisteemteorie ___________________ 34 
2.5.3. Die manipulasieskool: Lefevere as voorbeeld ____________________________ 37 
2.5.4. Toury se DTS _____________________________________________________ 41 

2.5.4.1. Algemene bespreking __________________________________________ 41 



 vi 

2.5.4.2. Toury se norme _______________________________________________ 45 
2.5.4.3. Chesterman se norme __________________________________________ 49 
2.5.4.4. Kritiek teen DTS _______________________________________________ 51 

2.6. Slotopmerkings _____________________________________ _________53 

3. Metodologie, tekste en teoretiese raamwerk_________ ___ 55 

3.1. Inleiding__________________________________________ ___________55 

3.2. Oor Venuti _________________________________________ __________55 

3.3. Toury en Chesterman se norme: ’n oorsigtelike kombi nasie _________57  

3.3.1. Die gebruik van Toury se norme_______________________________________ 57 
3.3.2. Die gebruik van Chesterman se norme _________________________________ 58 
3.3.3. Samevatting van norme _____________________________________________ 59 

3.4. Nord se vertaalprobleme ____________________________ ___________60 

3.5. Samevattende opsomming van die model_______________ __________61 

3.6. Teksseleksie _______________________________________ __________62 

3.7. Samevatting ________________________________________ _________63 

4. Paratekstuele, makrostrukturele en mikrostrukturele  

ontledings _________________________________________ __ 64 

4.1. Inleiding: werkswyse by praktiese ontledings _______ ______________64 

4.2. Vergelyking op die paratekstuele vlak ______________ ______________65 

4.2.1. Agaat op die paratekstuele vlak _______________________________________ 65 
4.2.2. Hierdie lewe/This Life op die paratekstuele vlak __________________________ 73 

4.2.3. Verskille en ooreenkomste op die paratekstuele vlak ______________________ 76 

4.3. Vergelyking op die makrostrukturele vlak ___________ ______________78 

4.3.1. Inleidende opmerkings ______________________________________________ 78 
4.3.2. Agaat op die makrostrukturele vlak ____________________________________ 78 

4.3.2.1. Inleidende opmerkings __________________________________________ 78 
4.3.2.2. Proloog en epiloog _____________________________________________ 79 
4.3.2.3. Verskillende stemme in verskillende patrone_________________________ 80 
4.3.2.4. Tydsvorme ___________________________________________________ 84 
4.3.2.5. Aksenttekens _________________________________________________ 85 
4.3.2.6. Afleidings oor Agaat ____________________________________________ 87 



 vii  

4.3.3. Hierdie lewe/This Life op die makrostrukturele vlak ________________________ 88 
4.3.4. Afleidings uit die makrostrukturele analise _______________________________ 93 

4.4. Vergelyking op die mikrostrukturele vlak ___________ ______________93 

4.4.1. Agaat op die mikrostrukturele vlak _____________________________________ 94 
4.4.1.1. Pragmatiese vertaalprobleme ____________________________________ 95 

4.4.1.1.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde _________________________ 96 
4.4.1.1.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde_________________________ 97 
4.4.1.1.3. Afleidings oor die pragmatiese probleme ________________________ 98 

4.4.1.2. Interkulturele vertaalprobleme ____________________________________ 98 
4.4.1.2.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde _________________________ 99 
4.4.1.2.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde________________________ 101 
4.4.1.2.3. Afleidings oor die interkulturele probleme _______________________ 102 

4.4.1.3. Intertalige vertaalprobleme______________________________________ 102 
4.4.1.3.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde ________________________ 103 
4.4.1.3.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde________________________ 104 
4.4.1.3.3. Afleidings oor die intertalige probleme__________________________ 105 

4.4.1.4. Teksspesifieke vertaalprobleme__________________________________ 106 
4.4.1.4.1. Boektitels ________________________________________________ 106 
4.4.1.4.2. Woordspelings ____________________________________________ 110 

4.4.1.5. Voorlopige afleidings oor Agaat __________________________________ 111 
4.4.2. Hierdie lewe/This Life op die mikrostrukturele vlak _______________________ 112 

4.4.2.1. Pragmatiese vertaalprobleme ___________________________________ 113 
4.4.2.2. Interkulturele vertaalprobleme ___________________________________ 115 
4.4.2.3. Intertalige vertaalprobleme______________________________________ 116 
4.4.2.4. Teksspesifieke vertaalprobleme__________________________________ 118 

4.4.2.4.1. Beeldspraak ______________________________________________ 118 
4.4.2.4.2. Klankpatrone _____________________________________________ 120 
4.4.2.4.3. Nederlandse intertekste_____________________________________ 120 

4.4.2.5. Voorlopige afleidings oor Hierdie lewe/This Life _____________________ 121 

4.4.3. Afleidings uit die mikrostrukturele analise_______________________________ 122 

4.5. Voorlopige afleidings en samevattende opmerkings ___ ____________122 

5. Slotopmerkings __________________________________ 125  

5.1. Om terug te kom na norme en funksionalisme _________ ___________125 

5.2. Verdere studiemoontlikhede _________________________ __________127 



 viii

5.3. Afsluiting_________________________________________ __________128 

Bronnelys __________________________________________ 129 

Addendum A ________________________________________ 1 36 



 ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some invisibility would come in handy, 

Some grayish stoniness, 

or, better yet, some nonexistence 

for a shorter or a longer while.  

- Wislawa Szymborska
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1. Inleidende opmerkings 

 

In “Some People”, ’n Engelse vertaling van ’n gedig deur die Poolse 

Nobelpryswenner-digter Wislawa Szymborska, skryf die vertalers die volgende 

treffende woorde wat ’n goeie vertrekpunt vir hierdie studie na die werkswyses 

van vertalers vorm: 

 

Always another wrong road ahead of them, 

always another wrong bridge 

across an oddly reddish river. 

Around them, some gunshots, now nearer, now farther away,  

above them a plane seems to circle, 

 

Some invisibility would come in handy, 

Some grayish stoniness, 

or, better yet, some nonexistence 

for a shorter or a longer while. (Szymborska, 1998:262) 

 

1.1. Inleiding: uiteenlopende sienings oor vertalin g 

 

Sonder dat daar aan twee bepaalde logiese werklikhede voldoen word, sal daar 

waarskynlik geen vertalings geskep word nie: daar is eerstens ’n rede waarom ’n 

bepaalde teks vertaal word en tweedens is daar ’n entiteit wat so ’n vertaling tot 

stand gebring wil hê. Dit is dan die logiese agtergrond. Daar is egter veel meer te 

sê oor hoe literêre vertaling gedoen kan of behoort te word. 

 

Die literêre vertaler het die taak om die skrywer se teks, ’n produk van heelwat 

harde werk en persoonlike ontbering, in ’n ander taal as die oorspronklike taal te 

herskep. Daar kan verder goeie argumente uitgemaak word daarvoor dat die 
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doelteks, die vertaling, ook nog die skrywer se “stem” of “styl” moet laat 

weerklink. Dit gaan dus nie bloot oor ’n soort meganiese herkodering van ’n teks 

uit taal A in taal B nie.  

 

“Styl” is op sigself ’n heel problematiese term, maar een wat moontlik ’n goeie 

sambreelterm bied waaronder daar begin kan word met ’n bespreking van die 

kwessies waarmee die literêre vertaler te kampe het. Hierdie kwessies kan 

opgesom word deur te sê dat die literêre vertaler getaak word met die vertel van 

’n skrywer se storie in ’n ander taal as die taal waarin dit oorspronklik geskep is, 

vir of binne ’n ander kultuur, konteks en stel omstandighede, sonder om die 

nuanses van die bronteks se taal, kultuur, konteks en/of omstandighede verlore 

te laat gaan of selfs ingrypend te wysig. Oor hierdie moeilike en amper mistieke 

oordragproses is daar heelparty uiteenlopende teorieë.  

 

Aan die een kant is dit wel so dat die literêre vertaler, hoewel hy1 letterlik die 

doelteks skryf, nooit die skrywer daarvan is of word nie, soos onder meer De 

Kock opmerk (De Kock, 2003:347). Aan die ander kant kan daar goeie 

argumente uitgemaak word vir die intrinsieke waarde van die literêre teks en die 

vertaler se reg om daaraan te verander, oftewel, die feit dat die vertaler juis nie 

dié reg het nie. Een voorbeeld van hierdie uiterste is Brajerska-Mazur wat in ’n 

doktorale verhandeling die volgende problematiese stelling maak: “Masterpieces 

need invisible translation [because] they are too precious to be either spoilt [or 

“bettered”] by their translators” (2005:16, my kursivering – MS). Die probleem 

met hierdie soort stelling is die teenstrydigheid wat implisiet daarin sit: as ’n 

vertaling “onsigbaar” gedoen word, beteken dit juis dat die vertaler die teks moet 

aanpas ten einde dit soos ’n “oorspronklike” te laat lees, terwyl ’n teks wat glad 

nie aangepas, of soos Brajerska-Mazur dit stel, “spoilt or bettered” is deur die 

vertaler nie, opsigtelik gaan lyk soos ’n vertaling.  

 

                                                 
1 In die res van hierdie studie sluit die gebruik van die manlike voornaamwoord sowel die manlike as die 
vroulike vorm in en omgekeerd, tensy ’n bedoelde verskil duidelik uit die konteks blyk. 
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Hierdie soort veralgemening staan verder lynreg teenoor byvoorbeeld Venuti se 

idee dat literêre vertalings niks anders is en kan wees as ’n interpretasie en ’n 

herskepping van ’n gegewe boodskap (die bronteks) nie (Venuti, 2004:484). Ook 

Hermans sê dat dit riskant is om die bronteks as absolute standaard te stel 

waarvolgens vertalings beoordeel word, aangesien dit die vertaalproses 

herhalend, voorspelbaar en voorskriftelik maak (Hermans, 1985:9). Hy sê verder 

dat dit vertalers se taak is om self hierdie soort denke te bevraagteken (ibid.). 

 

Op ’n ander punt op die spektrum van uiteenlopende sienings oor vertaling is 

Nord, vir wie die fokus val op die funksie van tekste en ’n omvattende, maar 

gekwalifiseerde lojaliteit aan die elemente, entiteite en die sogenaamde skopos 

wat by die vertaalproses betrokke is (sien byvoorbeeld Nord, 1997a). Nord is ook 

van mening dat daar per definisie nooit sprake kan wees van enige “verlies” 

tydens vertaling nie, aangesien vertaling altyd winste oplewer (Nord, 2007).  

 

Lefevere gaan sover as om te sê dat vertaling nooit iets anders is as herskrywing 

nie (Lefevere, 1992:6). Hy maak ook melding van die omvattende beperkings 

waaronder vertaling as vorm van herskrywing ly (Lefevere, 1985:232-233). 

Opsommenderwys kan dit gestel word dat Lefevere beweer vertaling kan nooit 

onafhanklik staan van die sogenaamde powers that be, die diskoersruimte 

waarbinne dit plaasvind, die literêre aard van die teks en die gepaardgaande 

vereistes en verwagtinge, en, natuurlik, die bronteks nie. Ook Baker stel dat 

brontekste en hulle vertalings in verskillende politieke, kulturele, sosiale en 

estetiese kontekste gelees en geïnterpreteer word (Baker, 2006:332). 

 

Nog ’n nuttige stel idees is te vinde in die werk van Toury, wat ’n meer 

deskriptiewe invalshoek op denke oor vertaling het. Toury stel dit dat 

vertaalteorie nie voorskriftelik behoort te wees nie, maar eerder beskrywend 

moet wees (sien byvoorbeeld Toury, 1995:8-19). Toury formuleer ook verskeie 

“norme” en beperkings waarvolgens en waaronder vertalers in werklikheid optree 
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en wat nuttig kan wees vir die bestudering van vertalings (sien afdeling 2.5. in die 

volgende hoofstuk van hierdie studie). 

 

Daar is duidelik uiteenlopende sienings oor wat literêre vertaling behoort te wees 

en die bogenoemde is slegs ’n paar verskillende voorbeelde ter illustrasie en 

inleiding. Seker die heel duidelikste onderskeid is dat party teoretiese sienings 

oor vertaling heel voorskriftelik is, terwyl ander meer beskrywend is. In hierdie 

ondersoek sal hoofsaaklik beskrywend te werk gegaan word ten einde sekere 

afleidings te maak. Op hierdie punt is dit nuttig om enkele spesifieke 

navorsingsvrae te formuleer.  

 

1.2. Navorsingsvrae 

 

Vanweë die omvang van teorie oor literêre vertaling is dit onmoontlik vir een 

persoon om van alles kennis te neem. Dit is egter ook so dat vertaalteorie by 

uitstek teorie is wat uit die praktyk ontstaan het en steeds daaruit ontstaan, en 

dus duidelik praktiese nut het. Dit is goed en wel vir persone wat opleiding in 

literêre vertaling ontvang, want hulle word met hierdie kennis toegerus. Baie van 

dié kennis is egter betreklik voorskriftelik en ook nie noodwendig nuttig vir alle 

vertalers en vertalings nie. Dit is des te meer problematies vanweë die intrinsiek 

kreatiewe aard van literêre vertaling. Nogtans is daar steeds ’n behoefte aan 

norme of minstens riglyne vir literêre vertaling.  

 

Verder kan daar vrae gevra word soos “wat dan van diegene wat nié formele 

opleiding ontvang het nie, maar tog literêre vertalings skep wat op die oog af 

suksesvol is?” Is daar ’n verskil tussen vertalings wat geskep is deur persone 

sonder formele vertaalteoretiese opleiding, maar wat moontlik self skryf, en 

vertalings wat geskep is deur opgeleide literêre vertalers wat nie self skeppend 

skryf nie? En wat van skrywersbetrokkenheid? Is daar verskille tussen vertalings 
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waar die bronteksskrywer betrokke was of selfs meegewerk of help vertaal het en 

vertalings waar die skrywer onbetrokke was en die vertaler alleen vertaal het? 

 

Soos reeds genoem, is daar uiteenlopende standpunte oor sake soos 

tekseienaarskap en die toestemming tot kreatiewe skeppendheid waarvan die 

literêre vertaler voorsien word, al dan nie. Daar is skrywers wat baie nou saam 

met hulle literêre vertalers werk, en eweneens skrywers wat glad nie betrokke is 

by die vertaling van hulle werk nie, hetsy omdat hulle al oorlede is of omdat hulle 

bloot die keuse uitgeoefen het om onbetrokke te bly.  

 

Die opsommende vraag wat dan gevra kan word, is of, en indien wel, tot hoe ’n 

mate, daar verskille is tussen vertalings wat geproduseer word deur vertalers wat 

op grond van verskeie van die bogenoemde kwessies verskil. ’n Ondersoek na 

hierdie verskille of ooreenkomste kan moontlik ook ’n gouddraad uitwys wat deur 

literêre vertalings uit Afrikaans in Engels loop, of dalk juis bewys dat literêre 

vertaling werklik net ’n talent is; iets wat party mense maar net eenvoudig kan 

doen en ander nie.  

 

1.3. Tekskeuse 

 

Die doel van hierdie ondersoek is om inligting te verkry deur beskrywend te werk 

met twee onlangse literêre vertalings uit Afrikaans in Engels. Die brontekste is 

Agaat deur Marlene van Niekerk (2004) en Hierdie Lewe deur Karel Schoeman 

(1993/2003). Hierdie tekste is vertaal as onderskeidelik Agaat (Van Niekerk, 

2006) wat ook internasionaal as The way of the women verskyn (2007), en 

This Life (Schoeman, 2005). Daar sal gepoog word om hieruit afleidings te maak 

oor die praktyk literêre vertaling. Dit gaan ook oor literêre vertalings wat geskep 

is deur persone wat heelwat verskil op grond van eienskappe wat tydens 

vertaalwerk potensieel rigtinggewend kan wees.  
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Die Engelse Agaat is geskep deur Michiel Heyns, maar met insette van die 

skrywer Marlene van Niekerk2, terwyl Elsa Silke Hierdie Lewe sonder enige 

outeursinset vertaal het3. Michiel Heyns is self skeppende skrywer met vier 

romans op sy kerfstok, terwyl Elsa Silke nie self skeppend skryf nie. Verder is 

Heyns nie formeel gekwalifiseer in vertaalteorie nie, terwyl Silke wel 

vertaalteoretiese opleiding ondergaan het. Trouens, Silke het die eerste twee 

hoofstukke van Hierdie Lewe vertaal as deel van haar meestersgraad in 

Vertaling. Hierdie gedeelte word doelbewus nie in hierdie ondersoek gebruik nie, 

aangesien daar potensieel etiese vrae gevra sou kon word, omdat Silke in haar 

annotasie by dié stuk werk dieselfde tipe kwessies uitlig as wat in hierdie 

ondersoek onder die loep kom.  

 

Die een teks in hierdie ondersoek is dus vertaal deur ’n persoon wat nie formele 

vertaalteoretiese opleiding gehad het nie, self skeppend skryf en met noue 

skrywersbetrokkenheid vertaal het. Die ander teks is vertaal deur ’n persoon wat 

wel formele opleiding in vertaalteorie gehad het, nie self skeppend skryf nie, en 

sonder enige skrywersbetrokkenheid vertaal het. 

 

1.4. Werkswyse en hoofstukindeling 

 

Om die twee tekste te kan vergelyk, is dit nodig om ’n raamwerk daar te stel 

waarbinne ooreenkomste en/of verskille geïdentifiseer en moontlik geklassifiseer 

kan word. Dan moet die onderskeie tekste aan hierdie raamwerk getoets of op 

grond daarvan vergelyk of geklassifiseer word ten einde sekere bevindinge te 

probeer maak.  

 

                                                 
2 Van Niekerk noem byvoorbeeld in ’n onderhoud hoe dit tydens die vertaalproses gevoel het asof sy en 
Heyns “een brein deel” en sy noem die vertaling van Agaat “one of the most pleasant collaborations of my 
life” (Donaldson et al., 2007). 
3 Dit blyk baie duidelik uit Silke se beskrywing van haar werkswyse  tydens die vertaling van die eerste 
twee hoofstukke van Hierdie lewe dat daar geen outeursinset in die vertaalproses was nie (sien Silke, 2004).  
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Ten eerste is dit belangrik dat hierdie soort vertaalstudie aan die hand van ’n 

grondige teoretiese agtergrond gedoen moet word. Die tweede en volgende 

hoofstuk van hierdie studie sal dus ’n bestudering en oorsig oor ’n aantal 

belangrike, relevante en nuttige vertaalteoretiese denkrigtings behels.  

 

Vanweë die feit dat hier twee verskillende tekste en hulle vertalings vergelyk 

gaan word, moet daar ’n gemene aspek van die tekste vergelyk word. Dit is ook 

onprakties en bykans onmoontlik om die tekste as geheel te vergelyk, vanweë 

lengtebeperkings vir hierdie soort ondersoek. Dus moet die gemene aspek(te) 

algemeen genoeg wees dat dit in beide romans voorkom, belangrik genoeg dat 

nuttige afleidings daaruit gemaak kan word, maar terselfdertyd kompak genoeg 

dat die vergelyking prakties moontlik is.  

 

In die derde hoofstuk van hierdie studie sal die spesifieke komponent(e) van die 

vertalings wat beskrywend vergelyk sal word, gemotiveerd uiteengesit word, 

asook die spesifieke teksgedeeltes daarbinne. In dieselfde hoofstuk sal uit die 

voorafgaande teorie-oorsig ook ’n raamwerk geformuleer word op grond waarvan 

hierdie beskrywende vergelyking sal geskied. 

 

Hoofstuk vier sal die praktiese, beskrywende vergelyking van die twee vertalings 

behels, sowel as voorlopige afleidings daaruit. In die vyfde en laaste hoofstuk sal 

afleidings en bevindinge geformuleer word met betrekking tot die invloed, indien 

enige, van ingrypende verskille tussen die twee “soorte” vertalers en “grade” 

skrywersbetrokkenheid op die vertalings as geheel. Hierdie bevindinge sal 

opsommenderwys en afsluitend geformuleer word. 

 

1.5. Samevatting 

 

Hierdie studie het dus ten doel om te bepaal tot hoe ’n mate, indien enige, die 

vertaalproses en –produk spesifiek by literêre vertaling deur verskille in 
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vertaalteoretiese opleiding tussen die vertalers en die insette wat hulle van die 

skrywer kry, beïnvloed word.  

 

Osers vra “Translation norms: do they really exist?” (1998:53). Die skrywer van 

hierdie studie sal poog om dit te beantwoord  binne die konteks van twee 

uiteenlopende literêre vertalers en vertalings. 

 

In die volgende hoofstuk word ’n oorsig gebied oor die vertaalteoretiese pilare 

waarop die studie gebaseer word. Dit begin met algemene opmerkings oor die 

vertaalondersoek, waarna geselekteerde teoretiese rigtings bestudeer, opgesom 

en gekombineer word ten einde ’n geheelbeeld te vorm van die vertaalteoretiese 

sienings van die betrokke teoretici.  
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2. Literatuuroorsig 

 

2.1. Inleiding 

 

Wanneer daar gepoog word om diskoers oor literêre vertaling te voer, is dit 

belangrik om kennis te neem van die omvattende en uiteenlopende 

verskeidenheid teorieë wat reeds in hierdie verband bestaan. Tymoczko stel dit 

dat vertaalteorie ’n oop veld is met verbintenisse met heelparty ander 

akademiese dissiplines en dat dit derhalwe heel uitdagend kan wees (2007:141).  

 

Soos hieronder aangetoon word, is daar verskeie teoretiese oogpunte waaruit 

literêre vertaling bestudeer kan word. Dit is belangrik dat die student van literêre 

vertaling dus eerstens hierdie verskillende rigtings krities evalueer en dan besluit 

watter, indien enige, vir die teenswoordige studie relevant is of kan wees. 

Wanneer hierdie besluit geneem is, is dit eweneens belangrik om ook die 

geselekteerde bronne krities te lees ten einde te bepaal watter aspekte van elke 

gegewe teoretiese rigting nut het en watter nie. Sodoende kan die room van elke 

teorie afgeskep word ten einde ’n samehangende en omvattende raamwerk daar 

te stel waarmee vertalings bestudeer kan word. Dit is dan ook die doel van die 

hoofstuk wat op hierdie een volg. 

 

Die oorsig hieronder bied in die eerste plek enkele metateoretiese opmerkings, 

waarna ’n oorsig gegee word oor drie spesifieke vertaalteoretiese benaderings 

wat elk in geheel sterk en nuttig is, met enkele klein voorbehoude wat in die 

kritiek teen elke onderskeie benadering uitgelig sal word. Die sleutel is egter hoe 

goed hierdie drie teoretiese rigtings en enkele verdere insigte wat beurtelings 

bygewerk sal word, mekaar aanvul in die skep van die raamwerk waarmee die 

vertalings bestudeer kan word wat die onderwerp van hierdie studie uitmaak. 
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Die eerste teoretiese rigting wat bestudeer sal word, is Venuti se vervreemding 

teenoor domestikering. Dit is geselekteer op grond van die feit dat dit uiters 

relevant is in situasies waar die bronteks elemente bevat wat uniek is aan die 

brontekskultuur. In hierdie verband kan byvoorbeeld gedink word aan die ruimtes 

waarin die twee romans afspeel (die Overberg vir Agaat en die Roggeveld vir 

Hierdie lewe) en die implikasies van unieke elemente wat dit inhou.  

 

Tweedens sal Nord se funksionalisme aan bod kom. Die rede waarom hierdie 

teoretiese rigting geselekteer is, is omdat dit minder klem lê op die politiese of 

selfs emosionele kant van ondersoeke na vertaalstrategieë en ’n heeltemal 

funksionele benadering tot tekste handhaaf. Soos aangetoon sal word, gaan dit 

vir die funksionalistiese teoretici, of dan spesifiek vir Nord, oor die kombinasie 

van funksionalisme (’n fokus op teksfunksie as primêre vertaalriglyn) en lojaliteit 

(as etiese beginsel). Dit is ’n goed-gebalanseerde teoretiese standpunt met 

heelwat praktiese nut. 

 

Derdens, en laastens, sal deskriptiewe vertaalstudie (Descriptive Translation 

Studies) oftewel DTS ondersoek word, en wel as eksponent van die 

polisisteemteorie, asook met ’n fokus op die sogenaamde “manipulasieskool”. 

Hierdie teoretiese rigting is geselekteer om twee hoofredes: eerstens op grond 

daarvan dat dit vertalings sien as deel van ’n groter stelsel; tweedens omdat dit 

minder voorskriftelik as sekere ander teorieë is en nuttige norme bied wat uit die 

praktyk en praktiese bestudering van vertalings afgelei word (en dus, per 

implikasie, heel ooglopende praktiese nut het).  

 

Daar moet egter eers enkele metateoretiese en metodologiese opmerkings 

gemaak word. 
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2.2. Die vertaalondersoek as wetenskapsbeoefening 

 

Reeds in 1952 maak Hemple ’n belangrike opmerking oor die hoofdoelwitte van 

empiriese wetenskapsbeoefening: dit het eerstens ten doel om spesifieke 

verskynsels in ons wêreld te beskryf, en tweedens om algemene beginsels daar 

te stel waarmee hierdie verskynsels dan beskryf en/of voorspel kan word 

(1952:1). Dit is nie toevallig dat Toury, wat later in meer besonderhede bespreek 

sal word, ook hierdie aanhaling gebruik nie (sien Toury, 1995:9). Een van die 

metodes wat Hemple noem vir die daarstel van hierdie soort 

wetenskapsbeoefening, is die idee van ’n “classificatory concept”, oftewel “[A 

concept that represents] a characteristic which any object in the domain under 

consideration must either have or lack”, teenoor “comparative concepts” 

(1952:58), wat soos volg beskryf word: 

A comparative concept with the domain of application D is introduced by 

specifying criteria of coincidence and precedence for the elements of D in regard 

to the characteristic to be represented by the concept. (Hemple, 1952:59). 

 

Hemple se idees kan ook anders gestel word met behulp van ’n meer toegepaste 

vertaalvoorbeeld: tydens ’n wetenskaplike ondersoek kan op ’n sekere 

vertaalhandeling besluit word, byvoorbeeld die uitlaat van taboewoorde in ’n 

doelteks. Om ’n “classificatory concept” te formuleer vir toepassing in so ’n geval, 

sal behels of daar in ’n teks wel sulke skrappings voorkom al dan nie. Om, aan 

die ander kant, ’n “comparative concept” vir die uitlaat van taboewoorde te vorm, 

kan daar kriteria gespesifiseer word vir die manier waarop taboewoorde 

behandel word, byvoorbeeld van totale skrapping tot insluiting in die 

oorspronklike (brontaal-) vorm. Die elemente, oftewel die individuele 

taboewoorde, kan dan byvoorbeeld gerangskik word in ’n volgorde (Hemple, 

1952:58), of, natuurlik, groepe wat geskep word op grond van die graad waartoe 

aan die gespesifiseerde kriteria voldoen word al dan nie. 
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Hoewel oënskynlik ingewikkeld, is hierdie soort beoefening eintlik tot ’n groot 

mate dieselfde as wat deur Lambert en Van Gorp beskryf word in hulle model 

wat verwys na idees soos “Shifts on phonic, graphic, micro-syntactic, lexico-

semantic, stylistic, elocutionary and modal levels” (1985:46). Dit is ook dieselfde 

soort ordening wat sit in byvoorbeeld Nord se vier soorte vertaalprobleme, te 

wete pragmatiese, interkulturele, intertalige en teksspesifieke vertaalprobleme 

(sien Nord, 1997b:59-61). Voordat hierdie soort spesifieke vertaalriglyne 

ondersoek word, is dit dalk ’n goeie teoretiese onderbou om te kyk na twee meer 

algemene en omvattende vertaalstrategieë waartussen die vertaler potensieel 

kan en moet kies. 

 

2.3. Venuti, Schleiermacher en tekshantering 

 

2.3.1. Die hantering van “vreemde” elemente 

 

Layoun gee ’n definisie van vertaling wat voorwaar ’n mondvol is: “[Translation] 

is, but not only, the interpretive re-presentation of the strange and foreign as, if 

not familiar, at least plottable and arguably comprehensible in more or less 

familiar terms” (Layoun, 1995:269). Hierdie dilemma oor hoe die “vreemdheid” 

van brontaaltekste gehanteer moet word, vind veral by Venuti ’n omvattende 

oorsig. ’n Gesprek oor Venuti se werk kan egter nie gevoer word sonder om eers 

te kyk na ’n tydperk lank voor sy geboorte nie. 

 

In 1813 reeds skryf Schleiermacher in ’n stuk oor verskillende vertaalmetodes dat 

die vertaler basies net twee maniere het om ’n teks te hanteer wat in ’n ander taal 

vertaal moet word: “Either the translator leaves the author in peace as much as 

possible and moves the reader toward him; or he leaves the reader in peace as 

much as possible and moves the writer toward him” (Schleiermacher, 1813:49). 

Die vertaler kan dus die teks aanpas sodat dit vir die doelteksleser lyk soos ’n 
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teks wat ’n oorspronklike doeltaalteks is, byvoorbeeld deur “vreemde” elemente 

te neutraliseer, en sodoende die skrywer na die leser “bring”, of dit so vertaal dat 

dit ooglopend ’n vertaling is wat soos ’n vertaling lyk deur “vreemde” elemente te 

behou, wat beteken dat die leser weer na die skrywer “gebring” word. 

 

2.3.2. Vervreemdende en domestikerende vertaling 

 

Venuti munt hiervoor onderskeidelik die terme “domesticating” en “foreignizing”, 

oftewel domestikerende en vervreemdende vertaling. ’n Domestikerende 

vertaling is een wat ’n deursigtige, vlot styl gebruik en sodoende regkry dat die 

teks vir die doelteksleser so onvreemd moontlik is (Shuttleworth en Cowie, 

1997:44). So ’n teks word volgens Venuti “partial and altered, supplemented with 

features peculiar to the translating language, no longer inscrutably foreign but 

made comprehensible in a distinctly domestic style” (Venuti, 1998:5). Volgens 

Munday gaan dit verder nie net oor die teks self en die deursigtige of “onsigbare” 

styl daarin nie, maar ook oor die seleksie (vir vertaling) van tekste wat hulle leen 

tot so ’n domestikerende strategie (Munday, 2008:144). Venuti kritiseer hierdie 

domestikerende soort vertaling as “an ethnocentric reduction of the foreign text to 

receiving cultural values” (Venuti, 2008:15). 

 

Die ander soort vertaling wat Venuti stel, is vervreemdende vertaling, wat 

volgens hom ten doel het “to restrain the ethnocentric violence of translation” 

(Venuti, 2008:16). ’n Vervreemdende vertaling, in die sin waarin Venuti die term 

gebruik, is een wat die doeltekskultuur deurbreek en die “vreemdheid” van die 

bronteks behou (Shuttleworth en Cowie, 1997:59). Volgens Venuti kry so ’n 

vertaling dit reg om die linguistiese en kulturele verskille tussen die 

brontekskultuur en die doeltekskultuur te registreer, oftewel, “[to send] the reader 

abroad” (Venuti, 2008:15). 
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Dit word gou baie duidelik dat Venuti die laasgenoemde tipe vertaling verkies. Hy 

maak die stelling dat vertaling reeds fundamenteel ’n etnosentriese handeling is, 

aangesien sowel die seleksie van tekste vir vertaling as die vertaling daarvan op 

grond van heel ander kriteria en met heel ander doelwitte geskied as dié wat 

oorspronklik by die skep daarvan gegeld het (Venuti, 1998:11). Hy staaf dit 

verder deur te verwys na die feit dat die funksie van vertaling juis is om ’n 

vreemde teks aan te pas sodat ’n plaaslike gehoor dit kan verstaan (ibid.). Dit is 

’n logiese gegewe, aangesien die feit dat ’n vertaling gedoen word, tog immers 

impliseer dat die beoogde doelteksgehoor nie die bronteks in die bestaande taal 

kon benut nie. Sodra daar vertaal word, word daar dus reeds tot ’n bepaalde 

mate etnosentries met die teks omgegaan, aangesien die vertaler die taal van die 

teks verander in die taal van die doeltekskultuur.  

 

Venuti het dit veral teen die Amerikaanse en Britse tradisie van domestikerende 

vertaalteorieë wat, volgens hom, “vlotheid” in vertalings aanbeveel en prys 

(Venuti, 2008:16). Die groot probleem hiermee is volgens Venuti dat ’n vlot 

vertaling ’n illusie van deursigtigheid en ware semantiese ooreenstemming 

voorhou, terwyl dit eintlik niks meer is nie as die inskripsie van ’n teks met 

doeltekskultuurwaardes, gegrond op ’n gedeeltelike interpretasie van die teks uit 

’n heel spesifieke oogpunt (Venuti, 2008:16). Hy stel dit dat so ’n vertaling juis 

daardie verskille wat dit veronderstel is om oor te dra, verklein of heeltemal 

vermy (ibid.). Dit maak die vertaler se werk onsigbaar (Venuti, 2008:5), terwyl dit, 

heel ironies, eintlik “meer vertaal” is as ’n teks wat vreemde elemente behou en 

waarin die vertaler, dus, heel duidelik sigbaar is. Daar sit in der waarheid ’n hele 

klomp vertaalwerk agter ’n vertaling waarin die vertaler “onsigbaar” is en wat juis 

nie soos ’n vertaling lyk of lees nie (hierdie punt is reeds in die inleiding van 

hierdie studie geopper; sien afdeling 1.1.).  

 

Berman se idee van ’n “deforming system” wat tydens vertaling aan die gang is 

(1985:278), sluit hierby aan. Dit kan opgesom word deur te sê dat Berman, soos 

Venuti, die assimilasie van die “vreemdheid” van tekste tydens vertaling 



 15 

teenstaan. Venuti sê dat vervreemdende vertaling die verkose vorm van vertaling 

behoort te wees, aangesien dit etnosentrisme, rassisme, kulturele narsissisme en 

imperialisme en die hegemonie van Engels in die wêreld (kan) teenstaan (Venuti, 

2008:16). Ook Nabokov kritiseer vertalings wat “glad” lees (1955:115) en vra vir 

bykans-letterlike vertalings (1955:121) waarin die vertaler, met ander woorde, 

sigbaar is en die teks duidelik ’n vertaling is. 

 

Hier behoort ook melding gemaak te word van die sogenaamde Sapir-Whorf-

hipotese. Dit gaan in wese daaroor dat taal gesien word as ’n modelleringstelsel 

(Bassnett, 2002:22). Met ander woorde, dit definieer en baken die wêreldbeeld af 

wat dié taal se sprekers het (Trivedi, 2007:280). Dié hipotese stel dit dus eintlik 

dat persone slegs daardie konsepte kan verstaan wat hulle kan verwoord. In 

hierdie sin is een problematiese implikasie van ’n domestikerende 

vertaalstrategie die feit dat dit geensins die leser se horisonne verbreed deur 

hom aan (taal)elemente bloot te stel wat in die doeltekskultuur vreemd is nie. Die 

Amerikaanse leser sal byvoorbeeld nooit die nosie van ’n “koeksister” kan begryp 

as dit domestikerend vertaal word met ’n ander (Amerikaanse) lekkerny nie. 

Word dit egter “koeksister” gehou en byvoorbeeld geglos, word die leser se 

horisonne wel verbreed, aangesien hy dan blootgestel word aan ’n element wat 

nuut of vreemd is in sy kultuur. In die konteks van literêre vertaling, en gedagtig 

aan die Sapir-Whorf-hipotese, sou ’n vervreemdende vertaling dus lei tot ’n meer 

lonende en/of interessante leeservaring, hoewel minder “glad”.  

 

Die belangrikste en mees relevante deel van Venuti se werk vir die doeleindes 

van hierdie studie, is die onderskeid wat hy tref tussen vertalings wat soos 

vertalings lees en vertalings wat lees soos tekste wat oorspronklik in die doeltaal 

geskryf is. Eersgenoemde kan ook “vervreemdend” genoem word, of 

geklassifiseer word as vertalings waarin die vertaler sigbaar is. Die 

laasgenoemde tipe vertaling kan weer “domestikerend” genoem word, of 

geklassifiseer word as vertalings waarin die vertaler heel onsigbaar is. Op ’n 

praktiese vlak kan hierdie onderskeid geïllustreer word deur die gebruik al dan 
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nie van paratekstuele elemente soos voetnote, woordelyste en die direkte 

vertaling of behoud van bepaalde problematiese brontekselemente. Die gebruik 

van paratekstuele elemente of die behoud (in die brontaal) van brontekskultuur- 

of brontaalspesifieke elemente sal vervreemdend wees. Die vervanging daarvan 

deur elemente wat bekend is in die doeltekskultuur, is weer domestikerend. In die 

latere toepassing sal meer voorbeelde hiervan volg.  

 

2.3.4. Kritiek teen Venuti 

 

Daar is vir die doeleindes van hierdie studie nie veel kritiek te bring teen Venuti 

nie, aangesien sy onderskeid tussen vervreemdende en domestikerende 

vertaling heeltemal relevant en belangrik is. Daar kan wel kritiek gebring word 

teen sy postulasie van ’n brontekskultuur wat heel “vreemd” is vir, of verskil van, 

die doeltekskultuur. Dit is moontlik ’n geldige binêre opposisie in gevalle waar 

vertaling in ’n gegewe taal ook ’n verskuiwing na ’n ander land impliseer, 

byvoorbeeld as ’n Poolse digbundel in Engels vertaal word. Vir die doeleindes 

van hierdie studie kan die vraag gevra word of daar in die Suid-Afrikaanse ruimte 

werklik soveel verskille is tussen die “kultuur” van die lesers wat die betrokke 

romans in Afrikaans lees en die kultuur van diegene wat die romans in Engels 

lees.  

 

Die kritiek kom daarop neer dat ’n ander taal nie in alle gevalle noodwendig ’n 

totaal ander doeltekskultuur impliseer nie. Al word Agaat in Engels vertaal, 

beteken dit nie die (Engelse) Suid-Afrikaanse leser het geen idee van die 

brontekskultuur nie. Aan die ander kant is die omgekeerde ook waar: een taal 

impliseer nie een kultuur nie. Daar kan byvoorbeeld gedink word aan 

“Afrikaanssprekende” lesers as iemand wat in Pretoria in ’n gholflandgoed woon, 

iemand wat op ’n Bolandse wynplaas werk en nog iemand wat ’n student in 

Chemie is. Die punt is: die feit dat ’n leser buite die brontekskultuur is, impliseer 

nie noodwendig dat alle brontekskultuurelemente in die vertaling vir dié leser 
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vreemd sal wees nie. Op dieselfde manier impliseer die feit dat ’n leser binne die 

brontekskultuur is, nie dat al die brontekskultuurelemente aan hom bekend gaan 

wees nie.  

 

Hierdie kritiek is egter net geldig vir die baie spesifieke geval van Afrikaanse 

romans wat vir die Suid-Afrikaanse Engelssprekende mark vertaal word. Sodra 

die vertaling van Agaat as The way of the women vir die internasionale 

Engelssprekende mark in ag geneem word, is Venuti se kommentaar op die 

hegemonie van Engels onmiddellik weer meer relevant en belangrik.  

 

Die enigste ander kritiek wat moontlik teen Venuti gebring kan word, is sy 

politisering van veral vertaling in Engels. Wanneer die posisie en mag van Engels 

in die wêreld in ag geneem word, lyk sy fokus op die inherente taalpolitiek egter 

heel geldig. 

 

Vervreemding teenoor domestikering is opsigtelik interessant en nuttig, maar dit 

bied nie op sigself genoeg om hierdie studie op te grond nie. Vervolgens word 

dus na twee verdere belangrike teoretiese rigtings gekyk, waarvan die eerste die 

funksionalistiese benadering tot vertaling is.  

 

2.4. Nord en funksionalisme 

 

2.4.1. Algemene inleiding 

 

Daar is waarskynlik nie ’n rede waarom ’n persoon ’n teks sou opneem en vertaal 

as daar nie aan twee logiese werklikhede voldoen word nie: daar is ’n rede 

waarom die teks vertaal word en daar is ’n entiteit wat so ’n vertaling tot stand 

gebring wil hê. As hierdie twee werklikhede in ag geneem word, is daar ’n sterk 

implikasie dat ’n gegewe teks ’n spesifieke kommunikatiewe funksie het. Reiss 
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noem vertaling inderdaad “integral communicative performance” (aangehaal in 

Nord, 1997a:9).  

 

Dit gaan dus tydens vertaling oor die bereik van ’n gegewe kommunikatiewe 

doelwit. Hier is dit belangrik om dié stelling te kwalifiseer deur te beklemtoon dat 

die kommunikatiewe doelwit van die doelteks geensins noodwendig dieselfde 

hoef te wees as dié van die bronteks nie. Nord stel dit selfs dat dit in sekere 

gevalle juis ongewens kan wees dat die bronteks en die doelteks heeltemal 

“ekwivalent” is (Nord, 1997a:9). Nord begin dus in haar funksionalistiese teorie 

eerder verwys na die idee van die “skopos”. 

 

Die idee van ’n “skopos” is deur Vermeer gemunt. Hy maak dieselfde logiese 

afleiding as hierbo dat vertaling nie “sommer net” gedoen word nie, aangesien 

enige menslike handeling ’n doelwit van een of ander aard het (Vermeer, 

aangehaal in Nord, 1997a:12). Hy stel dit dat “skopos” ’n tegniese term is wat die 

doel of doelwit van vertaling omvat (ibid.). 

 

Waar die doelwit van vertaling vir die linguiste ’n soort een-tot-een ekwivalensie 

tussen bron- en doelteks was, sien Vermeer die bronteks bloot as inligting wat 

aangebied word en wat gedeeltelik, in geheel, of selfs in ’n heel ander vorm, 

weer as inligting aangebied word aan die doelteksleser (Nord, 1997a:12). Hierdie 

idee vind meer tasbare inslag in die aanwysings van Kussmaul wat dit stel dat 

vertalers slegs dié semantiese elemente van ’n teks moet vertaal wat in die 

spesifieke konteks van die doelteks relevant is met betrekking tot die funksie van 

die gegewe vertaling (Kussmaul, 1997:80). Hierin sit duidelik ook ’n sterk 

implikasie dat die bronteks bloot inligting bevat wat in verskillende vorme, gekies 

op grond van die doelteksfunksie, gereproduseer kan word. Ook Bassnett sluit 

hierby aan wanneer sy sê dat die graad waartoe die vertaler die bronteks se 

vorm, metrum, ritme, toon, register, ens. in die vertaling reproduseer, deels 

afhang van die funksie van die vertaling (Bassnett, 2002:83). 
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Die funksie van die vertaling is dus ’n heel belangrike vertaalriglyn. Die insigte 

van Reiss in hierdie verband, wat hoofsaaklik behels het dat ekwivalensie nie 

sonder meer ’n geskikte vertaalstandaard is nie, het met Vermeer se verfyning 

daarvan gelei na Nord se model wat gebaseer is op die “Skópostheorie” (hierna 

“skoposteorie”). Dié teorie word vervolgens in nadere besonderhede ondersoek. 

 

2.4.2. Nord en die skoposteorie 

 

2.4.2.1. Die doel van die vertaalhandeling 

 

Nord stel dit dat die grondbeginsel wat enige vertaalproses beheers volgens die 

skoposteorie die doel van die vertaalhandeling as geheel is (Nord, 1997a:28). Sy 

onderskei dan ook tussen drie moontlike soorte doelwitte by vertaling: 

• Die algemene doelwit wat die vertaler nastreef; 

• Die kommunikatiewe doelwit van die bronteks in die brontekssituasie; 

en 

• Die doel wat nagestreef word deur ’n spesifieke vertaalstrategie of 

-prosedure te volg (ibid.). 

 

Onder die idee van die skopos van die vertaling kan dus beginsels gegroepeer 

word soos die “einddoel”, “doel”, “rede”, “motief/intensie” en “funksie” van ’n 

vertaling. Die belangrikste beginsel is egter dat die skoposreël, met ander 

woorde die reël dat die vertaling sy funksie moet vervul, die heel belangrikste reël 

is waaraan enige vertaling getoets kan word en moet voldoen (Nord, 1997a:29). 

Dit kom dus daarop neer dat die doelwit van die vertaling die middele aan die 

hand waarvan dit gedoen word, heilig. Ook Reiss en Vermeer sê reguit dat dit 

neerkom op “the end justifies the means” (aangehaal in Nord, 1997a:29). 

 



 20 

Om te sê dat ’n gegewe vertaling een doelwit het, is natuurlik ’n gevaarlike en 

growwe oorvereenvoudiging. Dit is net so min geldig as om te sê ’n spesifieke 

teks het net een funksie. Daar kan byvoorbeeld gedink word aan die verskillende 

funksies waarvoor religieuse tekste gebruik word (prediking, ideologiese 

motiewe, onderdrukking, regverdiging van sowel goeie as slegte optrede, ens.) 

om aan te toon hoe ongeldig so ’n stelling sou wees. 

 

Dit is dus belangrik om te vermeld dat die skoposteorie wel voorsiening maak vir 

meer as een skopos, oftewel ’n verskeidenheid “skopoi” (Nord, 1997a:29). Dit is 

’n belangrike beginsel, want dit omvat die kern van die skoposteorie: nie dat ’n 

vertaling net een funksie het nie, maar dat vertalers hulle vertaalstrategie(ë) moet 

kan regverdig aan die hand van die gegewe funksie (uit verskeie moontlike 

funksies) wat hulle gekies het. Hier is ’n duidelike ooreenkoms met Chesterman 

se sogenaamde “communication norm”, wat behels dat dit die vertaler se taak is 

“to optimize communication, as required by the situation” (Chesterman, 2000:69). 

 

2.4.2.2. “Wat die leser benodig” vs. “domestikering ” 

 

Hierby moet nog ’n belangrike kwalifikasie gemaak word: Dit is eweneens 

verkeerd om te sê die skoposteorie beteken “anything goes” solank die vertaler ’n 

oortuigende storie kan vertel om sy/haar spesifieke keuses te regverdig, of dat 

die vertaling altyd heeltemal by die doeltekskultuur moet aanpas. Nord sê dit 

gaan net daaroor dat die doelteksleser die skopos bepaal en dat die doelteks 

hulle moet gee wat hulle in die spesifieke omstandighede benodig (Nord, 

1997a:29). Dit is glad nie te sê dat dit byvoorbeeld beteken die vertaling moet by 

verwagtinge of gewoontes in die doeltekskultuur aanpas nie, hoewel dit volgens 

Nord baie keer presies so verkeerd verstaan word (ibid.).  

 

Die skoposteorie beteken dus dat daar aan die doelteksleser se behoeftes en 

vereistes voldoen moet word. Dit beteken nie dat doeltekslesers noodwendig ’n 
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teks wil hê wat by hul kultuur aangepas is nie. In Venuti se taal sou dit gestel kon 

word dat dit wat lesers “benodig” volgens Nord baie keer misverstaan word as 

synde ’n domestikerende vertaling, terwyl dit nie is wat bedoel word nie. Dit gaan 

bloot daaroor dat die vertaling aan die situasie-spesifieke funksievereistes moet 

voldoen. 

 

Hierdie idee van die “doelteksleser se vereistes” is natuurlik op sigself 

problematies. Wie kan besluit wat ’n ander leser van ’n teks vereis of verwag? As 

die skoposteorie nagevolg word, moet iemand immers op praktiese vlak ’n besluit 

neem oor presies hoe die vertaalstrategie hanteer sal word en wat die 

doelteksleser dan nou “vereis”. In aansluiting hierby sê Chesterman heelwat oor 

die problematiek rondom wat hy noem “expectancy norms” wat geld in ’n 

bepaalde doeltekskultuur en wat volgens hom bepaal word deur sowel die 

vertaaltradisie in die doeltaal as die formaat van soortgelyke doeltaaltekste 

(Chesterman, 2000:64). Oor hierdie norm van Chesterman word later meer gesê. 

 

Nord stel dit dat hierdie hele dilemma eintlik ’n eenvoudige oplossing het, 

aangesien vertalings as ’n reël as opdragte gedoen word (Nord, 1997a:30). Sy 

stel dit vervolgens dat hierdie opdrag (die Engelse “brief”) bepaal wat die skopos 

van die vertaling is (ibid.). 

 

Die realiteit is egter dat die kliënt in die regte wêreld baie selde ’n omvattende of 

voldoende opdrag in die sin van ’n skopos gee. Nord stel dit dat die vertaler om 

hierdie rede met die kliënt onderhandel oor wat presies die skopos is (1997a:30) 

en dat ’n ervare vertaler met verloop van tyd leer om self ’n skopos af te lei uit 

elke spesifieke vertaalsituasie (1997a:31). Nord beweer dat hierdie afleidings 

deur die vertaler juis gemaak word op grond van die funksie wat die vertaling in 

die doeltekskultuur (sal moet) vervul. Sy sê dan ook verder dat die 

lewensvatbaarheid van ’n vertaalprojek dus grootliks bepaal word deur 

omstandighede in die doeltekskultuur, nie in die brontekskultuur nie (ibid.). Wat 

baie duidelik blyk, is dat die vertaler ’n deskundige leser moet wees. 
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Die vertaler moet deskundig lees ten einde ’n skopos af te lei indien ’n duidelike 

een ontbreek. Daarna moet hy ook nog bepaal watter aspek(te) van die bronteks 

belangrik genoeg is om oor te dra na die doelteks ten einde aan die funksie van 

die doelteks te voldoen. Verder moet hy dan ook nog hierdie oordrag voltrek, wat 

in baie gevalle selfs nog meer navorsing en leeswerk kan vereis. 

 

2.4.2.3. “Leser” en “betekenisafleier” 

 

As die vertaler ’n teks lees met die oog op vertaling vir ’n spesifieke funksie in die 

doeltekskultuur, word daar onmiddellik geïmpliseer dat daar meer as een 

“geldige” lees van ’n teks bestaan. Daar moet dus ook onvermydelik aanvaar 

word dat daar binne die doeltekskultuur ook op verskillende maniere gelees kan 

word. Dit impliseer dat die doelteksleser ’n belangrike rol speel in die proses 

waardeur betekenis uit ’n teks verkry word. Nord ondervang hierdie logiese 

afleidings deur dit te stel dat verskillende ontvangers, of selfs een ontvanger, 

heel verskillende betekenisse kan aflei uit ’n teks wat presies dieselfde materiaal 

aanbied (1997a:31). 

 

Dit raak dus in die skoposteorie problematies om te praat van die “betekenis” van 

’n teks wat aan ’n leser “oorgedra” word tydens vertaling. Volgens die Franse 

filosoof Derrida se idees oor dekonstruksie is die konsep waarna ’n taalteken 

verwys, juis nooit in sigself teenwoordig nie en “bestaan” dit nie werklik nie, maar 

elke konsep is eerder deel van ’n hele stelsel waarin konsepte na mekaar verwys 

en met betekenisinhoud “geïnskribeer” word op grond van die klein verskilletjies 

tussen hulle (Derrida, 1982:11). “Poedel” sal tog ’n sinnelose en betekenislose 

klassifikasie wees in ’n vakuum waar daar geen ander honderasse is nie. In die 

Derridiaanse sin word ’n poedel nie onderskei op grond van die feit dat dit (ook) 

na die taalteken “hond” verwys nie, maar wel omdat dit “nie ’n mopshond nie” of 

“nie ’n worshond nie” of “nie ’n skaaphond nie”, ensovoorts is. Dieselfde logika 
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geld volgens Derrida vir enige taalteken. Davis som dit op deur te sê dat die 

studie van woorde se betekenis nie die ontbloting behels van een of ander 

versteekte betekenis wat reeds in die woorde sit nie, maar wel die naspoor van 

betekenis tydens en deur hierdie alomteenwoordige en aanhoudende “play of 

differences” (Davis, 2001:15). Die beste samevatting van Derrida se sienings is 

moontlik die volgende aanhaling: “[Translation] practices the difference between 

signified en signifier”4 (Derrida aangehaal in Gentzler, 2001:146). Met ander 

woorde, dit is juis op daardie oomblik waar ’n vertaalekwivalent (“signifier”) net-

net nie na presies dieselfde verskynsel (“signified”) in die regte wêreld verwys as 

wat ’n gegewe woord in die brontaal verwys nie, dat dit ’n eie betekenis kry.  

 

Nog ’n stuk problematiek in die skoposteorie is die eenvoudige feit dat die 

vertaler self ’n leser is. Die vertaler selekteer ook maar sekere dele uit die 

bronteks om betekenis uit die teks te probeer verkry en probeer dan om nie “die 

bronteks” nie, maar die betekenis wat uit die bronteks afgelei is, in ’n spesifieke 

soort doelteks te reproduseer. Uitdrukkings soos die skrywer se “bedoeling” word 

dus grootliks geproblematiseer. Gedagtig aan Derrida se insigte kan dit gestel 

word dat dit wat gesien word as ’n skrywer se “bedoeling” eintlik niks meer is as 

’n teks-effek wat uit die teks voortkom deur middel van ’n spesifieke leser (in dié 

geval die vertaler) se lees van die teks nie (Davis, 2001:59). Die implikasie is dus 

betreklik ernstig: daar is geen bedoeling in ’n teks voordat ’n leser bedoeling uit 

die teks onttrek nie. Wat dus geïmpliseer word, is dat vertaling nie die oordrag 

van betekenis is nie, maar die skep van betekenis. Davis verwoord dit as: 

“intention [emerges] as it is read or translated” (Davis, 2001:59). 

 

Nord stel dit dat die doelteksleser op sy beurt dan weer uit hierdie 

gereproduseerde weergawe van dit wat die vertaler, gedagtig aan die opdrag, as 

                                                 
4 Die terme “signifier” en “signified” is in die taalfilosofie van Ferdinand de Saussure twee komponente 
van “signs”, oftewel “taaltekens” (Blackburn, 1996:340). Dit behels onderskeidelik die taalelement wat na 
’n bepaalde idee of konsep verwys (“signifier”), en die konsep (“signified”) soos dit opgeroep word by die 
aanhoor van die “signifier”. Volgens my is die relevante implikasie hiervan vir vertalers dat elke individu 
’n ander “signified” kan sien by die aanhoor van dieselfde “signifier”. Dit beklemtoon die feit dat die 
vertaler se interpretasie van ’n teks maar een moontlike weergawe is uit potensieel ’n menigte.  
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betekenisvol en relevant gesien het, betekenis uit die doelteks kan aflei (Nord, 

1997a:32). Die vertaler kry dus uit die bronteks se “offer of information” soos 

Reiss en Vermeer dit hierbo noem, ’n betekenis wat hy omskakel in ’n nuwe 

“offer of information” waaruit die doelteksleser dan weer betekenis kan aflei op 

grond van dié dele wat dié leser (die vertaler) as relevant en betekenisvol sien 

(Nord, 1997a:32). 

 

2.4.2.4 Waarskuwing teen afwyking 

 

Weereens moet hier om versigtigheid gemaan word, want die bogenoemde het 

geensins ten doel om te impliseer dat die doelteks totaal anders as die bronteks 

kan, moet en mag wees nie. Brownlie wys byvoorbeeld uit dat vertaling vanweë 

Derrida se insigte bykans gelyktydig as onmoontlik en moontlik gesien kan word 

(2004:310). Tekste is vertaalbaar, aangesien hulle inhoud na bestaande 

betekenisstelsels verwys, maar ook onvertaalbaar, vanweë hulle eenselwigheid 

en identiteit (ibid.). Hierdie uniekheid van tekste word gevorm uit die 

sogenaamde “play of differences” wat reeds genoem is.  

 

Volgens Nord word daar nietemin nog steeds verwag dat die doelteks “some kind 

of relationship” met die bronteks moet hê (1997a:32). Chesterman praat van ’n 

“appropriate relation of relevant similarity [between the source text and the target 

text]” (2000:69). Hierdie verwagting is bes moontlik nêrens so vanselfsprekend 

as by literêre vertaling nie. Literêre vertaling is immers die vertaling van tekste 

wat, soos Nord opmerk, nie net inligting oordra nie, maar ook ’n estetiese 

komponent bevat (Nord, 1997a:38).  

 

2.4.2.5. Dokumentêre en instrumentele vertaling 

 

Wanneer hierdie soort onderskeid gemaak word tussen tekste wat net inligting 

oordra en tekste wat ook esteties funksioneer, word Nord se onderskeid tussen 
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dokumentêre en instrumentele vertaling ook relevant. Nord stel dit dat die 

vertaalproses basies uit twee tipes bestaan: een wat poog om in die doeltaal ’n 

dokument (of rekord) te skep van kommunikasie tussen die brontekssender en 

die bronteksontvangers in die brontekskultuur (dit het dus ’n metatekstuele 

funksie, dis ’n teks oor ’n teks), en een wat poog om in die doeltaal ’n instrument 

te skep vir kommunikasie tussen die brontekssender en die doelteksontvangers 

(Nord, 1997a:47). 

 

’n Dokumentêre vertaling het dus ’n metatekstuele funksie (Nord, 1997a:47), 

terwyl die resultaat van instrumentele vertaling ’n teks is wat dieselfde reeks 

funksies kan vervul as die bronteks (Nord, 1997a:50). Nord verdeel dokumentêre 

vertalings dan verder in woord-vir-woord vertalings, letterlike vertalings, 

filologiese vertalings (1997a:48-49) en “eksotiserende” of vervreemdende 

vertalings (1997a:50), elk met spesifieke funksies of gebruikskontekste. Dit gaan 

veral oor vertalings wat baie duidelik vertalings is en as sodanig gelees word. Die 

leser van ’n dokumentêre vertaling is bewus daarvan dat hulle ’n 

kommunikasiehandeling waarvan hulle nie deel is nie, waarneem (Nord, 

1997b:52). Die ooreenkoms met Venuti se idees oor vervreemdende vertaling, is 

opvallend (sien afdeling 2.3.). 

 

Instrumentele vertalings kan ook verdeel word, en wel in isofunksionele, 

heterofunksionele en homologiese vertalings, oftewel, vertalings met 

onderskeidelik dieselfde funksie as die bronteks (Nord, 1997a:50), funksies wat 

afwyk van dié van die bronteks (1997a:51), en vertalings met dieselfde 

oorspronklikheidsgraad as die bronteks (1997a:52). By instrumentele vertalings 

is lesers nie veronderstel om bewus te wees dat dit ’n vertaling is wat hulle lees 

nie (Nord, 1997a:52). Hier is die ooreenkoms met Venuti se domestikerende 

vertaling ook heel ooglopend (sien afdeling 2.3.). Ook House se idee van “covert” 



 26 

en “overt”, oftewel koverte en overte vertaling5, sluit hierby aan, hoewel dit nie as 

sodanig behandel word nie.  

 

Dit moet ter afsluiting genoem word dat Venuti vervreemding teenoor 

domestikering nie sien as binêre opposisies nie, maar wel as heuristiese 

begrippe wat verdere ondersoek moet stimuleer (Venuti, aangehaal in Munday, 

2008:145-146). Dit gaan oor die proses; dit gaan oor wat die vertaler doen. 

Daarteenoor is Nord se dokumentêre teenoor instrumentele vertaling duidelik 

meer op die produk gefokus; op wat die vertaler skep. Die hoofpunt is egter die 

feit dat ook Nord se twee soorte vertaling volgens my nie binêre opposisies is of 

kan wees in die konteks van literêre vertaling nie. Literêre vertaling word deur 

Nord aan die dokumentêre kant van die spektrum ingedeel wanneer sy sê 

“documentary translation [is] the conventional form of literary translation in many 

cultures today” (Nord, 1997b:53), maar myns insiens het dit ook sterk eienskappe 

van instrumentele vertaling, spesifiek deurdat die brontekssender tog juis met 

doeltekslesers kommunikeer deur middel van ’n doelteks wat met die bronteks as 

model geskep is. Dit is iets wat Nord self as instrumentele vertaling beskryf 

(Nord, 1997b:52). As ’n vertaling sterk dokumentêr is, in die sin wat Nord hierbo 

beskryf, sal dit ook heel moontlik nie in die doeltekskultuur se polisisteem as 

literêre werk aanvaar, resenseer en bestudeer word nie, aangesien dit die leser 

te veel sal vervreem. Die doelteks van literêre vertaling moet juis in die 

doeltaalkultuur (ook) as literatuur (kan) staan. Die doelteks vervul dus in hierdie 

sin dieselfde funksie in die doeltaalkultuur as wat die bronteks in die 

brontaalkultuur vervul. Dit is ook deur Nord bestempel as ’n kenmerk van ’n 

instrumentele vertaling (Nord, 1997a:50).  

                                                 
5 Koverte (of “onopsigtelike”) vertalings word vereis in gevalle waar die bronteks nie juis kultuurspesifiek 
is nie (House in Baker, 2001:199), met ander woorde, wanneer daar nie in die teks veel kultuurspesifieke en 
(dus) potensieel vertaalproblematiese elemente voorkom nie. Daarenteen is daar ook overte (of 
“opsigtelike”) vertalings, wat weer die verkose tipe is vir brontekste wat ’n bepaalde status in die 
brontekskultuur het en ook sterk steun op die brontekskultuur (ibid.). Romans wat sterk Suid-Afrikaanse 
elemente bevat, sou dus onder hierdie benadering eerder overt vertaal moet word, oftewel, op so ’n wyse 
dat hulle opsigtelik soos vertalings lyk en lees. House beskryf die vertaalhandeling by die skep van koverte 
vertalings, daarenteen, as onder meer die toepassing van ’n “kulturele filter” (ibid.), wat weer die vertaling 
glad of vlot maak.  
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Met Nord se instrumentele en dokumentêre vertaling en Venuti se vervreemding 

en domestikering (asook met House se koverte en overte vertaling), is dit dus 

deurgaans nie ’n geval van “Is hier op wyse X of  op wyse Y vertaal?” nie, maar 

eerder “In watter mate is hier op wyse X vertaal en in watter mate op wyse Y?”. 

Hierdie insig, spesifiek oor Venuti se twee strategieë, maar ewe geldig in die 

ander twee gevalle, is ook in ’n vroeëre artikel beskryf as “nie ‘ja’ en ‘nee’ [nie], 

maar [eerder] pole op ’n glyskaal” (Swart, 2007:70). 

 

2.4.2.6. Afsluiting 

 

Dit is duidelik dat die fokus in Nord se teorie val op die funksie van die teks as 

belangrikste bepaler van vertaalbesluite en –strategie, maar sonder om die 

beginsel van lojaliteit (wat hier onder beskryf word) uit die oog te verloor. Daar 

sal nou voortgegaan word om te kyk na hoe Nord funksionalisme spesifiek op 

literêre vertaling van toepassing maak. 

 

2.4.3. Funksionalisme en literêre vertaling 

 

Nord stel dit dat die funksie van ’n literêre teks gesien kan word as die uitoefen 

van ’n bepaalde poëtiese of estetiese effek op die leser. Sy stel dit ook verder dat 

lesers besluit om tekste as “letterkunde” of “literêr” te lees en dat letterkundigheid 

dus nie ’n eienskap is wat implisiet in sekere tekste sit nie, maar dat dit hierdie 

status verkry op grond van wat die leser daaraan toedig (Nord, 1997a:84).  

 

Dié besluit (dat ’n teks literêr is) word nogtans geneem op grond van merkers in 

die teks (Nord, 1997a:82) en is nie bloot ’n arbitrêre keuse wat die leser maak 

nie. Voorbeelde in hierdie verband kan faktore wees soos die feit dat die teks 

deur ’n erkende skrywer geskryf is of as “fiksie” geklassifiseer is, om maar twee 
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te noem (ibid.). Die vanselfsprekende punt dat hierdie soort merkers sterk 

konteks- en kultuurgebonde is, word deur Nord beklemtoon (1997a:84). 

 

Vertaling is juis per definisie interkulturele kommunikasie. Nord definieer dus vier 

verhoudings wat in vertaling (as vorm van interkulturele kommunikasie) te berde 

gebring word, naamlik die verhouding tussen: 

• Die sender se bedoeling en die teks; 

• Die sender se bedoeling en die ontvanger se verwagtinge; 

• Fiksie en die regte wêreld; en 

• Die teks en die ontvanger.   (Nord, 1997a:84-88) 

Hierdie vier verhoudinge kan meer spesifiek geformuleer word deur “sender” te 

vervang met “outeur”, “teks” met “doelteks”, en “ontvanger” met “doelteksleser”, 

hoewel Nord se punt juis is dat dit in enige geval van interkulturele kommunikasie 

(waarvan vertaling maar een voorbeeld is) geld. Wanneer die kwessie van of die 

vertaler ook ’n sender is al dan nie, bygetrek word (Nord sê die vertaler is maar 

een van vele potensiële lesers van ’n teks, byvoorbeeld in Nord, 1997a:85), raak 

dit des te meer problematies, soos hieronder aangetoon word.  

 

Uit hierdie vier verhoudinge wat tydens enige geval van interkulturele 

kommunikasie geld, lei Nord vier belangrike aannames af ten opsigte van die 

kwessie van “betekenis”, “bedoeling”, en so meer. Hierdie vier aannames is van 

ontsaglike groot belang vir die literêre vertaler en sluit aan by die idee wat uit 

Derridiaanse dekonstruksie verkry word, naamlik dat vertalers met groot 

bewustheid van die belang en verantwoordelikheid van hulle taak moet werk. Die 

aannames wat Nord stel, is die volgende: 

• Dit wat die doelteksleser as die (bronteks-)skrywer se bedoelde 

boodskap neem, is eintlik ’n (hergekodeerde) weergawe van die 

vertaler se interpretasie daarvan (1997a:85); 

• Die funksie van ’n vertaalde teks is (dus) gebaseer op die 

doelteksleser se interpretasie van die vertaler se interpretasie van die 
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sender se bedoelde boodskap en hang boonop af van die teikenleser 

se verwagtinge en agtergrondkennis (1997a:86); 

• In sowel die bron- as die doeltekskultuur hang die mate waartoe lesers 

die tekswêreld verstaan af van hulle kulturele agtergrond en (algemene 

en) wêreldkennis (1997a:88); en 

• Waar ’n vertaler dieselfde stylelemente as die bronteksskrywer 

gebruik, sal die effek nie noodwendig dieselfde wees as in die bronteks 

nie, behalwe as dié elemente in beide kulture in dieselfde verhouding 

tot die literêre tradisie staan (ibid.). 

 

Dit blyk duidelik uit die bostaande samevattende aannames van Nord dat die 

vertaler noodwendig ’n groot invloed op die vertaling uitoefen. Boonop is dit ’n 

uiters omvattende taak wat vervul moet word. Verder word daar dan ook nog 

groot eise aan die vertaler gestel in terme van die verhouding van die vertaling 

relatief tot die oorspronklike teks en die doeltekskultuur (sien byvoorbeeld 

Benjamin, 1923:80-83 en Appiah, 1993:397). 

 

Nord gaan voort deur vier onmoontlike vereistes te stel en elk meer realisties te 

herformuleer ten einde te wys hoe vertalers in ’n funksionalistiese raamwerk te 

werk kan gaan: 

• Vereiste 1: Die vertaler se interpretasie moet identies wees aan dié 

van die skrywer (1997a:89). Oplossing: Die vertaler moet die teks nie 

net interpreteer met betrekking tot die sender se bedoeling nie, maar 

ook kyk na die versoenbaarheid van die teks met die doeltekskultuur 

(1997a:92); 

• Vereiste 2: Die vertaler moet die skrywer se bedoeling so vertaal dat 

die doelteks in die doeltekskultuur (as sisteem – MS) dieselfde effek 

het as die bronteks in die brontekskultuur (1997a:90). Oplossing: Die 

doelteks moet so gekonstrueer word dat dit in die doeltekskultuur 

funksies vervul wat versoenbaar is met die sender se bedoeling 

(1997a:92, my kursivering – MS); 
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• Vereiste 3: Die doelteksleser moet die tekswêreld in die doelteks 

verstaan op dieselfde manier waarop die brontekslesers die tekswêreld 

van die bronteks verstaan het (1997a:90); Oplossing: Die tekswêreld 

van die vertaling moet geselekteer word volgens die verlangde 

doelteksfunksie (1997a:92); en 

• Vereiste 4: Die doelteks moet op die doelteksleser dieselfde effek hê 

as wat die bronteks op die brontekslesers het (1997a:90). Oplossing: 

Kode-elemente in die doelteks moet so geselekteer word dat die 

doeltekseffek ooreenstem met die vereiste doelteksfunksies 

(1997a:92). 

 

Tesame met die onderskeie riglyne wat hierbo uiteengesit is, werk Nord ook nog 

die idee van “lojaliteit” tydens vertaling in haar funksionalistiese teorie by. Dit 

moenie verwar word met “getrouheid” of “akkuraatheid” of selfs “ekwivalensie” 

nie, maar gaan daaroor dat die vertaler lojaal moet wees aan al die betrokkenes 

in die vertaalproses (1997a:125).  

 

Dit is ’n etiese beginsel, nie ’n tekstuele of linguistiese een nie. Dit behels dat 

daar ’n interpersoonlike verhouding bestaan tussen die vertaler, die 

bronteksskrywer, die doeltekslesers en die opdraggewer, en dat hierdie 

verhouding die regverdigbare doelteksfunksies sal begrens (1997a:126). Dit 

verhoed dus ’n idee van “anything goes” tydens funksionalistiese vertaling, 

aangesien dit volgens Nord die wisselende en regmatige belange van die vertaler 

se drie “vennote” in ag neem (Nord, 1997a:128). Hierby word sake ingesluit soos 

die opdraggewer se verwagting van ’n spesifieke soort vertaling, die 

doelteksleser se verwagting van ooreenkomste tussen die bron- en doelteks, en 

die skrywer se verwagting van respek vir sy werk en ’n spesifieke soort 

verhouding tussen die bronteks en die vertaling (ibid.).  

 

Weereens is hier ’n interessante ooreenkoms met Chesterman se “accountability 

norm” wat dit stel dat die vertaler sekere standaarde van integriteit en deeglikheid 
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moet handhaaf en al die betrokkenes in die vertaalproses in ag moet neem en 

lojaliteit teenoor hulle moet onderhou (Chesterman, 2000:68). 

 

In die volgende hoofstuk sal praktieser met Nord se idees, voorstelle en riglyne 

gewerk word in die formulering van ’n toetsraamwerk vir die boeke wat in hierdie 

studie bestudeer word. Dit is egter noodsaaklik om ook kennis te neem van die 

kritiek wat teen funksionalisme gebring kan word. Nord hanteer self enkele punte 

van kritiek6 (sien Nord, 1997a:109-122), maar ter wille van objektiwiteit word haar 

eie sieninge hieroor liefs nie gebruik nie. 

 

2.4.4. Kritiek teen die funksionalisme 

 

Daar is, soos met enige teorie, sekere probleme in die funksionalistiese 

benadering tot vertaling. Twee strategieë sal hier gevolg word om dit te probeer 

oorbrug. Eerstens sal redelik resente en bondige kritiek genoem en beoordeel 

word en daarna sal die ander teoretiese been waarop hierdie studie staan, 

bygewerk word, aangesien dit en die funksionalisme mekaar goed aanvul. 

                                                 
6 Nord noem tien punte van kritiek wat as stellings geformuleer kan word, en reageer dan telkens daarop 
(alle bladsyverwysings is na Nord, 1997a): “Nie alle handelinge het ’n bedoeling nie” (109) word 
weerspreek deur te sê dat die woord “handeling” juis ’n sekere doelwit impliseer (110). “Nie alle vertalings 
het ’n doel nie” (110) word ook afgeskiet deur onder meer te noem dat skrywers tog wel ’n idee het van wie 
hul potensiële gehoor is, hoe wollerig dié idee ook al is (111). “Die idee van translation proper word deur 
funksionalisme oortree” (112) is volgens Nord in elk geval gegrond op inherent teenstrydige oortuigings 
oor vertaling (112). “Skoposteorie is onoorspronklik” (114) is volgens Nord so ongegrond soos om te sê 
Newton was onoorspronklik oor swaartekrag net omdat almal al gesien het hoe ’n appel van ’n boom afval 
(114). “Funksionalisme ontstaan nie uit empiriese bevindinge nie” (116) is volgens Nord geldige kritiek, 
maar bloot omdat dit so ’n uiteenlopende reeks tipes vertaling bestudeer (ibid.). “Funksionalisme maak van 
vertalers huursoldate” (117) skiet Nord af deur te noem dat dit nie die funksionalisme is wat vertalers 
opdragte gee nie, maar wel kliënte (ibid.), en dat die funksionalisme bloot die vertaler se deskundigheid as 
interkulturele kommunikeerder probeer erken (118). “Funksionalisme respekteer nie die bronteks nie” 
(119)  impliseer volgens Nord dat die bronteks vernietig of weggegooi word, hoewel dit eintlik daaroor 
gaan dat die bronteks bloot nie meer gesien word as die enigste gehaltemaatstaf vir vertalings nie (120). 
“Funksionalisme is ’n verwerkingsteorie” (120) is volgens Nord ongeldig, aangesien die funksionalisme 
bloot sowel dokumentêre as instrumentele vertaling erken en juis nie oor blote verwerkings of aanpassings 
gaan nie. “Funksionalisme werk nie vir literêre vertaling nie” (121) is volgens Nord ongeldig aangesien sy 
juis probeer om aan te toon hoeveel probleme van literêre vertaling deur ’n funksionalistiese benadering 
opgelos kan word. Die laaste punt van kritiek, die idee dat funksionalisme lei tot kulturele relativisme 
(122), is volgens Nord ’n geldige stelling, maar juis ’n positiewe een en nie kritiek nie, aangesien die 
funksionalisme in wese juis ’n teenreaksie teen ouer vertaalteorie se universalistiese neigings is (122). 
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Die eerste punt van kritiek wat teen funksionalisme genoem kan word, is dat dit 

inherent relativisties werk (Tymoczko, 2007:33). Daar is nie ’n vaste standaard 

nie; standaarde of riglyne word op grond van elke individuele stuk vertaalwerk 

vasgestel. Dit is egter nie noodwendig ’n negatiewe punt nie, aangesien dit wel 

buigsaamheid toelaat, wat myns insiens belangrik is. 

 

Die tweede punt van kritiek is teen die implisiete aanname dat dit maklik is om 

teksfunksie(s) vas te stel. Tymoczko stel dit dat daar in die funksionalisme nie 

genoeg bespreking is van presies hoe ’n teks se funksie dan nou bepaal sou kon 

word nie (2007:35). Dit is ook natuurlik moontlik dat daar heelwat verskillende 

teksfunksies kan wees en dat hulle selfs kan bots (ibid.). Volgens Tymoczko 

moet daar meer debat gevoer word oor die funksionalistiese aannames dat die 

bedoeling of funksie wat die vertaler in die bronteks sien en die doelteks meestal 

dieselfde is, dat die vertaler die funksie wat die vertaling moet vervul maklik kan 

vasstel, en dat dié funksie (soos deur die vertaler bepaal) wel in die doelteksleser 

se behoeftes sal vervul (2007:35). Dit is ’n geldige punt van kritiek. 

 

Tymoczko noem verder dat die funksies of bedoelings van ’n teks of sender in 

baie gevalle juis deur die ontvanger ondermyn of geïgnoreer kan word (2007:36). 

Daar is ook filosofiese vrae, soos op watter gronde die vertaler verskillende 

teksfunksies moet orden wanneer daar besluit word watter die belangrikste is, en 

inderdaad of dit billik is om op vertalers te reken om al die funksies te kan uitken. 

Daar kan ook gevra word of dit moontlik is om die doelteksfunksie en die vertaler 

se ideologiese oortuigings van mekaar te ontknoop (ibid.). Lefevere verwys 

hierna as een van die onderdele van die idee van “patronage”, wat hy beskryf as 

“[the powers] which help or hinder the writing, reading and rewriting of literature” 

(Lefevere, 1985:227). 

 

Die kritiek wat Tymoczko uitwys, wys grotendeels in een geldige rigting: dat die 

vertaler wat funksionalisties te werk gaan, steeds moet interpreteer en dus 
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feilbaar is. Verder wys sy ook uit dat alle funksionalistiese teorieë sowel 

probleme as oplossings bied en net soveel betekenisonsekerhede ophaal as wat 

hulle uitklaar (Tymoczko, 2007:38). Sy noem ook dat die groot swakheid van 

hierdie rigting die feit is dat dit grootliks vertalers se ideologiese verbondenhede 

buite rekening laat en dat die funksionalistiese teoretici juis ook selde self-

refleksief genoeg is om hulle eie posisionering binne sosiale stelsels in ag te 

neem tydens hulle uitsprake oor wat vertalers “behoort te“ doen (ibid.). 

 

Die bogenoemde kritiek is tot ’n groot mate geregverdig. Dit is so dat die 

funksionaliste, veral diegene wat Tymoczko die “principally German-speaking”-

groep noem (2007:35), tot ’n mate stellings maak met ’n “cheerful or arrogant 

prescriptive surface” (2007:38). Nietemin is daar in die funksionalisme goeie werk 

gedoen vir die doeleindes van hierdie studie, asook in die sin dat dit die 

vertaaldiskoers as sodanig, in Tymoczko se eie woorde, vorentoe gedwing het 

(2007:39). 

 

Daar word dus van die kritiek kennis geneem, hoewel die teorie steeds 

nuttige insigte bied wat in die volgende hoofstuk aangewend sal word. 

 

Op hierdie punt word daar aanbeweeg na die derde en laaste teoretiese 

pilaar van hierdie studie: Toury se DTS. 

 

2.5. Toury en DTS 

 

2.5.1. Algemene opmerkings 

 

Tymoczko maak die insiggewende opmerking dat deskriptiewe vertaalstudies, 

oftewel DTS (“Descriptive Translation Studies”) heelparty van die problematiek in 

funksionalisme probeer uitklaar (2007:39). Dit is insiggewend, aangesien DTS 
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die ander rigting is wat oorspronklik gekies is vir hierdie studie, reeds voordat die 

bogenoemde stellings van Tymoczko (2007) gepubliseer is. Vervolgens word ’n 

oorsig oor Toury se insigte in DTS gegee. Eerstens, egter, ’n historiese oorsig. 

 

2.5.2. Historiese oorsig met verwysing na die polis isteemteorie 

 

Even-Zohar was die eerste persoon wat na die versameling literêre sisteme in 

die wêreld, die stelsel waarbinne vertalings noodwendig (moet) funksioneer, 

begin verwys het as ’n “polisisteem” (Gentzler, 2001:106). Literatuur is deel van 

hierdie sisteem, wat volgens Munday bestaan uit ’n gegewe sosiale, kulturele, 

literêre en historiese raamwerk (2008:108) waarbinne tekste moet funksioneer. 

Dié “polisisteem” kan ook beskryf word as ’n “heterogenous, hierarchized 

conglomerate (or system) of systems which interact”, soos Shuttleworth dit 

definieer (Shuttleworth in Baker, 2001:176). Die polisisteemteorie gaan dan in 

terme van hierdie beskrewe interaksie ook oor die aanhoudende stryd tussen die 

verskillende “lae” in die stelsel om ’n dominante posisie in te neem (Shuttleworth 

in Baker, 2001:177).  

 

Binne hierdie raamwerk beklee vertalings gewoonlik ’n sekondêre posisie (na 

oorspronklik-geskrewe tekste), maar vertaalde literatuur self is ook gestratifiseer, 

en die posisie waarin vertaalde literatuur in die polisisteem is, bepaal die 

vertaalstrategie (Munday, 2008:109). As vertaalde letterkunde byvoorbeeld in ’n 

primêre posisie is, sal vertalers nie so verplig voel om die modelle in die 

doelteksliteratuur na te volg nie en hulle sal makliker konvensies breek, terwyl die 

omgekeerde geld wanneer die vertaalde werke in ’n sekondêre posisie is en 

vertalers eerder bestaande doeltekskultuurmodelle gebruik vir die bronteks 

(ibid.). 

 

Even-Zohar stel hierdie idee deur te sê dat literêre vertalings op die oog af buite 

die “center-and-periphery struggles” staan (Even-Zohar, 1990:46), maar nie 
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werklik daarbuite is nie. Hy stel dit dat dit eintlik juis noodsaaklik is om vertaalde 

literatuur ook by die bespreking van die polisisteem te betrek, aangesien 

vertaalde literatuur nie net deel uitmaak van die polisisteem nie, maar ook een 

van die aktiefste substelsels daarbinne is (ibid.). Even-Zohar stel dit verder dat 

vertaling een van die maniere is waardeur die literêre “repertoire” verbreed kan 

word in tydperke waartydens nuwe literêre modelle begin ontstaan, aangesien 

vertalings juis kenmerke (algemene beginsels sowel as spesifieke elemente) wat 

vreemd is vir die betrokke sisteem en nie voorheen daarbinne bestaan het nie, 

daaraan bekendstel (Even-Zohar, 1990:47). 

 

Hierdie dominante posisie van vertalings binne ’n polisisteem kan onder drie 

stelle omstandighede voorkom. Even-Zohar onderskei hier tussen ’n literatuur 

wat nog “jonk” is en waar ’n polisisteem dus nog nie gekristalliseer het nie, ’n 

literatuur wat periferaal of swak (of albei) is in verhouding tot ander in die 

polisisteem, en laastens ’n literatuur wat om welke rede ook al ’n krisis, keerpunt 

of gaping het (1990:47). Onder hierdie drie stelle omstandighede sal vertalings ’n 

dominante rol in die polisisteem inneem en daardeur die literatuur wat onder een 

van die stelle krisisomstandighede verkeer, op een of ander manier aanvul. Dit 

kan byvoorbeeld ’n “jong” literatuur toegang gee tot die ondervinding wat reeds in 

’n ander literatuur sit (Even-Zohar, 1990:47). Ook vir die tweede geval, ’n “swak” 

of “periferale” literatuur, kan hierdie aspek nuttig wees. In hierdie verband kan 

gedink word aan die posisie van byvoorbeeld isiXhosa of isiZulu literatuur in 

Suid-Afrika en of daar nie dalk veel nut sit in die vertaal van Afrikaanse en/of 

Engelse literatuur in die sogenaamde Afrikatale nie. Laastens, in die geval van 

keerpunte of krisisse, merk Even-Zohar op dat vertalings daar maklik die 

polisisteem kan infiltreer en ’n sentrale posisie begin beklee, vanweë nuwe of 

vreemde modelle wat implisiet in hulle sit en moontlik ’n gegewe vakuum in die 

gegewe doelteksliteratuur kan vul (Even-Zohar, 1990:48). Hier is Venuti se idee 

oor vervreemdende vertaling duidelik relevant. Dit is juis deur vervreemdend te 

vertaal dat Even-Zohar se idee van “modelle” die literatuur van die 

doeltekskultuur kan betree; dit is juis vervreemdende vertaling wat die hipotetiese 
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“jong” literatuur toegang gee tot die sogenaamde “ervaring” van die 

brontekskultuur of –literatuur.  

 

Even-Zohar stel ook die ander kant, naamlik dat vertalings ’n sogenaamde 

periferale posisie kan beklee. Hierdeur kan vertalings verander in ’n “means to 

preserve traditional taste”, aangesien die dominante literatuur self vernuwend is 

in so ’n stelsel (dit is immers hoekom vertalings in dié betrokke stelsel in die 

eerste plek periferaal is) en vertalings kan moontlik by relatiewe ou norme hou 

vergeleke met die vernuwendheid van “oorspronklike” literatuur (Even-Zohar, 

1990:49). In hierdie verband kan weer ooreenkomste met Venuti se idees 

aangetoon word. Dit is tog juis in so ’n geval, waar ’n literatuur vernuwend is 

maar vertaling nog effens meer konserwatief beoefen word, dat daar aan 

standaarde soos “vlotheid” waarde geheg sal word en waar daar (dus) meer 

domestikerend vertaal sal word. Dit is egter belangrik om in ag te neem dat 

Even-Zohar ook maan teen hierdie binêre opposisie, aangesien vertalings 

volgens hom geensins noodwendig die een of die ander van hierdie twee 

posisies (dominant vs. periferaal) hoef te beklee nie (ibid.)7.   

 

 

Die groot pluspunt van die polisisteemteorie is dat dit vertaling, die bestudering 

van literatuur en die historiese, sosiale en ekonomiese kragte van die regte 

wêreld integreer (Gentzler, 2001:119). Hierdie inagname van die onderskeie 

kragte, lei die studie na die volgende afdeling wat relevant is wanneer met DTS 

gewerk word. 

                                                 
7 In die konteks van hierdie studie kan gedagtig aan die opmerkings van Even-Zohar verwys word na die 
posisie van Afrikaans en Engels relatief tot mekaar en die vertaling van Afrikaanse tekste in Engels. Engels 
is duidelik in die hedendaagse geglobaliseerde wêreld die dominante taal en relatief daartoe is Afrikaans 
dus in ’n periferale posisie. In die Suid-Afrikaanse konteks geld dieselfde stand van sake, maar daar is nie 
’n duidelike verskil tussen die ontwikkelingsfase waarbinne Afrikaanse en (Suid-Afrikaanse) Engelse 
literatuur is nie. Vertalings van Afrikaanse tekste in Engels word na alle waarskynlikheid gedoen om een 
van twee redes, of albei: ter wille van ekonomiese voordeel, of om Afrikaanse “stories” in Engels te 
“vertel”, nie omdat daar ’n groot gaping of agterstand in die Engelse literêre sisteem is wat slegs deur 
vertalings uit Afrikaans gevul of ontwikkel kan word nie. Vertalings uit Afrikaans in Engels sal dus 
waarskynlik ’n relatief periferale posisie binne ’n bepaalde Engelse sisteem beklee, hoewel dit nie regtig te 
doen het met Even-Zohar opmerkings oor die ontwikkelingsfase van byvoorbeeld ’n literatuur nie, maar 
eerder met ekonomiese of ander sosiale werklikhede. 
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2.5.3. Die manipulasieskool: Lefevere as voorbeeld 

 

Volgens Hermans sien die sogenaamde “manipulasiegroep” of 

“manipulasieskool” literatuur as ’n komplekse en dinamiese stelsel en glo hulle in 

’n wisselwerking tussen teorie en praktyk, sowel as ’n beskrywende, 

doelwitgeoriënteerde, funksionele en (poli-)sistemiese benadering tot literêre 

vertaling. Hulle ondersoek ook die norme en beperkings wat vertaling beïnvloed, 

sowel as die verhouding tussen die vertaalhandeling en ander soorte 

teksverwerking, die plek en rol van vertalings in ’n gegewe literêre tradisie en die 

interaksie tussen literêre sisteme (Hermans, 1985:10-11). Die 

“manipulasiegroep” is ’n versamelnaam vir ’n groep teoretici wat van mening is 

dat enige vertaling ’n sekere mate van manipulasie van ’n teks om ’n sekere rede 

behels ten einde sodoende die doelteks in ooreenstemming te bring met ’n 

spesifieke idee van “korrektheid” en sosiale aanvaarding te bewerkstellig 

(Hermans, aangehaal in Shuttleworth en Cowie, 1997:101). Die invloed van die 

polisisteemteorie is hier ooglopend. Of soos Munday dit uitbrei: “The link [of the 

Manipulation School] with polysystem theory and DTS can be seen to be strong” 

(Munday, 2008:118). Dit gaan immers in die polisisteemteorie daaroor dat ’n teks 

’n sekere posisie binne ’n groter stelsel inneem en, daardeur en as gevolg 

daarvan, aanvaar word (sien byvoorbeeld in afdeling 2.5.2. die gedeelte oor 

Even-Zohar). Daar word in die polisisteemteorie, soos in die manipulasieteorie, 

aandag geskenk aan die feit dat literatuur nie in ’n lugleegte bestaan nie, maar 

wel binne ’n betrokke sosiale werklikheid, met gepaardgaande magsverhoudinge, 

ideologieë en dies meer. Lefevere sê dan ook: “[A] society, a culture, is the 

environment of a literary system” (1985:226). 

 

Die krag van die manipulasieteorie lê dus in die omvattende aard van die 

rolspelers en magte in die vertaalproses wat dit in ag neem. Lefevere noem 

byvoorbeeld hoe die literêre stelsel en die samelewing mekaar wedersyds 

beïnvloed (1985:226) en hoe die literêre stelsel (en dus ook literêre vertaling) 

onderhewig is aan ’n aantal beperkings, waaronder die sogenaamde “patronage” 
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(1985:228), “poetics” (1985:228), “universe of discourse” (1985:232-233) en 

“natural language” (1985:233). In sy latere werk word hierdie beperkings of 

kragte duideliker uiteengesit, soos Munday ook opmerk. Munday stel dit dat 

Lefevere se beskrywing drie beherende faktore behels: professionele rolspelers 

binne die literêre stelsel, patronaatverhoudinge buite die literêre stelsel en 

“poetics” (poëtika), oftewel die dominante kodes in die stelsel (Munday, 

2008:126-127). 

 

Onder professionele rolspelers kan daar gedink word aan die invloed wat 

resensente, kritici, opvoeders en vertalers self het deurdat hulle besluit oor hoe 

letterkunde ontvang, voorgeskryf, bestudeer en vertaal word (Munday, 

2008:126). Lefevere sê hierdie persone beïnvloed die rigting waarin ’n literatuur 

ontwikkel (1985:218). Patronaatverhoudinge gaan ook oor die “magte” wat die 

lees, skryf en herskryf van literatuur beïnvloed (Munday, 2008:126). Hierdie 

magte kan volgens Lefevere uitgeoefen word deur entiteite soos individue, 

groepe mense, ’n sosiale klas, ’n koninklike hof, uitgewers en die media 

(Lefevere, 1985:228). Dié magsuitoefening het ook ’n ideologiese, ’n ekonomiese 

en ’n statuskomponent. Die ideologiese komponent van die patronaatverhouding 

beperk die keuse van ’n bepaalde onderwerp (of teks) en die voorstelling 

daarvan (Munday, 2008:126). Dit kan byvoorbeeld gaan oor watter tekste 

geselekteer word vir vertaling en op grond waarvan. Die ekonomiese komponent 

gaan oor die betaling van vertalers en persone soos resensente, dosente, 

ensovoorts en die effek wat dit op literatuur het (Munday, 2008:126). Dit kan ook 

gaan oor of vertaalde werke wel verkoop, wat in Suid-Afrika ’n belangrike 

kwessie is. Die laaste komponent, die statuskomponent, gaan meestal daaroor 

dat daar gewoonlik van die vertaler verwag word om, in ruil vir betaling, aan 

sekere van die opdraggewer se vereistes of verwagtinge te voldoen (ibid.). 

Volgens Lefevere sorg die maghebber vir die skrywer of herskrywer deur hulle 

van werk, geld of ander voorregte te voorsien (Lefevere, 1985:227). Die 

aansluiting van hierdie komponente by Venuti se opmerkings oor 

magsverhoudinge en die twee hooftipes vertaling is duidelik. ’n Vertaler se besluit 
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oor of daar domestikerend of vervreemdend (sien afdeling 2.3.2.) vertaal sal 

word, gaan (gedagtig aan Lefevere se insigte hierbo) bepaal (of minstens 

beïnvloed) word deur die opdraggewer, oftewel, die maghebber in die 

patronaatverhouding.  

 

Lefevere stel dit verder dat die patronaatverhoudinge ongedifferensieerd of 

gedifferensieerd kan wees. Waar dit ongedifferensieerd is, word die ideologiese, 

ekonomiese en statuskomponent almal aan een maghebber of magsgroep 

toegedig (Munday, 2008:127; Lefevere:1985:228). Een persoon of groep besluit 

dus wat vertaal word en hoe dit gedoen word, betaal die vertaler en stel dan 

sekere vereistes aan die produk. Waar die verhoudinge wel gedifferensieerd is, is 

die drie nie so afhanklik van mekaar nie (Munday, 2008:127). Lefevere stel dit 

dat ekonomiese sukses in so ’n geval byvoorbeeld onafhanklik sal staan van 

ideologiese faktore, en dat dit ook nie regtig status tot gevolg het nie (1985:228).  

Daar kan byvoorbeeld gedink word aan Afrikaanse topverkoperskrywers soos 

Deon Meyer (wat wyd vertaal word)8 of Marita van der Vyver (wie se boeke 

deesdae tegelykertyd in Afrikaans en Engels verskyn)9, wat uiters goeie 

ekonomiese voordele in die vorm van hoë boekverkoopsyfers kry, maar nie veel 

status verkry in die oë van wat Munday (2008:127) noem die “hiërargiese literêre 

stelsel” nie. Nog ’n voorbeeld, en wel een aan die ander kant van die spektrum, 

sou kon wees waar ’n boek soos ’n digbundel nie juis groot ekonomiese voordeel 

inhou vir die boekhandelaar nie, maar wel om ideologiese redes uitgegee word, 

byvoorbeeld omdat dit geskryf is deur ’n skrywer wat ’n sekere status in die 

literêre stelsel het, of omdat daar ideologiese implikasies is as ’n sekere soort 

boek nie meer uitgegee word deur ’n uitgewer wat dit lank uitgegee het nie. In 

hierdie verband kan Afrikaanse digbundels genoem word, aangesien 

maghebbers in die literêre stelsel, soos in hierdie geval Riana Barnard van NB 

                                                 
8 Sedert 1999 verskyn van 6 Afrikaanse Meyer-romans ’n totaal van 22 vertalings in Italiaans, Spaans, 
Duits, Frans, Noorweegs en Engels (“Deon Meyer: The Books”, 2008).  
9 Drie van Van der Vyver se jeugromans sowel as talle van haar “volwasse” romans is in Engels vertaal. In 
2006 verskyn Stiltetyd in Afrikaans saam met die Engelse weergawe, Time Out (“Marita van der Vyver”, 
2008).  
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Uitgewers, meen “digbundels maak nie geld nie, maar iemand moet nog 

Afrikaanse poësie uitgee” (Barnard, 2008).  

 

Die laaste beheerfaktor van Lefevere is die dominante kodes (“poetics”) van die 

stelsel, wat in twee onderafdelings verdeel kan word: literêre middele en die 

waargenome rol van literatuur (Munday, 2008:127). Lefevere stel dit dat 

laasgenoemde, wat in wese gaan oor die verhouding van literatuur tot die stelsel 

waarbinne dit voorkom, deur instellings beïnvloed word, byvoorbeeld deur die 

meet van nuwe literatuur aan die dominante literêre kodes wat op die gegewe 

stadium in die stelsel geld, of die hele kwessie van boeke wat as “klassiek” 

geklassifiseer word op grond van die heersende kodes, terwyl ander onder ’n 

ander stel kodes weer as “klassiek” geklassifiseer sou kon word (Lefevere 

aangehaal in Munday, 2008:127). Die rede hiervoor is volgens Lefevere die feit 

dat hierdie “kodifikasie” op ’n sekere tydstip plaasvind, wat die seleksie van 

sekere teenswoordige tradisies en/of praktyke ten koste van ander impliseer 

(1985:230). Die implikasie is dus dat die kodifikasie wat op ’n ander punt in tyd 

plaasvind, ook ander tradisies, praktyke ensovoorts kan kanoniseer ten koste van 

ander. 

 

Die manipulasieskool se insigte kan saamgevat word deur te sê dat daar heelwat 

aandag geskenk word aan die rol van verskillende magsverhoudinge binne die 

literêre stelsel en die invloed wat dit op literatuur, herskrywings en (ook) 

vertalings het. Lefevere stel dit dat ’n mens moontlik vertaling kan sien as die 

mees radikale vorm van herskrywing en een wat ’n ontleedbare rol speel in die 

manipulasie van woorde en begrippe waardeur mag in ’n stelsel gerealiseer word 

(Lefevere, 1985:241). Hier is ’n duidelike verband met die funksionalisme, wat 

vertaling sien as ’n vorm van teksreproduksie vir ’n gespesifiseerde doelwit (sien 

afdeling 2.4.2.1. oor verskillende doelwitte van vertaling).  

 

Die manipulasieskool is ’n omvattende teoretiese rigting wat heelwat rolspelers 

en kragte in ag neem. Soos Munday dit egter stel, het DTS wel sedert die tyd kort 
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na die publikasie van die manipulasieteoretici se sleutelpublikasie (sien 

Hermans, 1985 in die bronnelys) ook heelwat verder vorentoe beweeg. Voorts 

dan ’n bespreking van Toury se DTS. 

 

2.5.4. Toury se DTS 

 

2.5.4.1. Algemene bespreking 

 

Op die eerste bladsy van sy belangrike werk oor DTS maak Toury die stelling dat 

elke empiriese wetenskap wat sigself outonoom en volledig wil noem, ’n 

behoorlike deskriptiewe vertakking moet hê (Toury, 1995:1). Toury het 

hoofsaaklik ten doel om ’n metodologie vir hierdie deskriptiewe vertakking van 

die vertaalstudie daar te stel. Die aansluiting van Toury se DTS by die gedagtes 

van Even-Zohar en die manipulasiegroep is heel ooglopend wanneer sy eerste 

belangrike stap in die daarstel van hierdie metodologie die stelling is dat 

vertalings geag moet word as “facts of the target culture that hosts them” (Toury, 

1995:24). Hy sê ook dat die funksie en identiteit van vertalings gekonstrueer 

word binne dié kultuur en dat dit dié kultuur se “own constellation” weerspieël 

(ibid.). Hier kon Even-Zohar net sowel aan die woord gewees het met sy idee van 

’n gestratifiseerde polisisteem (sien afdeling 2.5.2.).  

 

Toury stel dit dat vertalings en die vertaalhandeling ’n invloed in en op die 

doeltekskultuur uitoefen (1995:27); hulle is “facts of target cultures” (1995:29). 

Daar is dus op die oog af, soos by die funksionalistiese teorieë, ’n wegbeweeg 

vanaf ’n fokus op die bronteks na ’n fokus op die doelteks in die bestudering van 

vertalings. Toury noem selfs dat Vermeer se eerste formulerings van die 

skoposteorie ongeveer (chronologies) saamval met sy eie klemverskuiwing na 

wat hy noem “target-orientedness” (Toury, 1995:25).  
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Aangesien vertalings dus feite van en in die doeltekskultuur is, beweer Toury dat 

hulle posisie binne dié kultuur bepaal watter vertaalstrategie(ë) gebruik word 

(Munday, 2008:110). Die ooreenkoms met Even-Zohar se sieninge is weereens 

duidelik (sien afdeling 2.5.2.). Hy stel dan ook ’n sistematiese metodologie voor 

waarvolgens DTS beoefen kan word. Volgens Munday inkorporeer hierdie 

voorgestelde metodiek sowel ’n beskrywing van die vertaalde produk as van die 

breër rol van die doeltekskultuur se sosiokulturele stelsel waarbinne die vertaling 

gesitueer is (Munday, 2008:110). Weereens is die verband met die 

polisisteemteorie glashelder.  

 

Toury maak die belangrike opmerking dat, aangesien DTS juis beskrywend te 

werk gaan, dit niks minder as redelik is dat daar primêr met die waarneembare 

eienskappe van die vertaalproduk gewerk sal word nie, oftewel, met die vertaalde 

taaluitinge (Toury, 1995:36). Daarna kan daar volgens Toury aanbeweeg word 

na die verhoudinge wat bestudeer kan word om die gegewe niewaarneembare 

eienskappe van die vertaalhandeling te beskryf (ibid.). 

 

Die prosedure wat Toury voorstel vir die bogenoemde tipe bestudering van een 

paar tekste (’n bronteks en ’n doelteks) bestaan uit drie hoofstappe: 

• Die doelteks word as ’n vertaling voorgestel/geag (deur te kyk na of die 

teks aanvaar is al dan nie, asook op grond van ’n voorlopige 

verduideliking van spesifieke tekslinguistiese tekens deur aan te neem 

dat die teks wel ’n vertaling is); 

• Die bronteks word daargestel en die doelteks word daarop gekarteer 

(vergelykbare eenhede in die twee tekste word verkry en verhoudinge 

tussen hierdie pare verbandhoudende eenhede word beskryf); en 

• Veralgemenings word gemaak (deur te kyk na primêre en sekondêre 

verhoudings tussen die tekste as geheel en die verkose 

vertaaleenhede, en te poog om die vertaalproses te rekonstrueer). 

(Toury, 1995:38) 
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Vir ’n groter korpus tekste sal daar by die eerste stap ook gepoog word om die 

korpus uit te brei (deur dit te herhaal); die tweede stap sal vir elke addisionele 

tekspaar herhaal word en die derde stap sal poog om meer omvattende 

veralgemenings te maak en verklarings te bied vir ’n sekere vertaler, ’n groep 

vertalers, ’n tydperk, ’n kultuur of watter eenheid ook al (Toury, 1995:39).  

 

As hierdie drie stappe van bo na onder gelees word, vorm hulle ’n proses 

waardeur sekere strategieë ontdek kan word. Dit is wat Mouton (2001:118) 

beskryf as retroduktiewe redevoering, ’n onderafdeling van induktiewe of 

“veralgemenende” redevoering, wat  as sodanig daaroor handel om die afleidings 

wat uit spesifieke waarnemings gemaak word, te veralgemeen vir ’n teoretiese 

populasie, oftewel, dit te ekstrapoleer. Dit gaan in die retroduktiewe studie 

spesifiek daaroor dat afleidings uit die observasie van data gebruik word om 

verklarings daarvoor af te lei (ibid.). Dit kan net sowel lees die “beskrywing” van 

“vertalings” ten einde “norme” af te lei, om dit in Toury-terme te stel.  

 

As die drie stappe daarenteen van onder na bo gelees word, bied hulle ’n 

instrument waarmee bepaalde strategieë regverdig kan word (Toury, 1995:38). 

Dit kan gestel word dat daar ’n bepaalde norm bestaan, waarna die vertaling en 

bronteks aan die hand daarvan vergelykend getoets word ten einde te bepaal of 

dit as ’n vertaling geag kan word al dan nie. Dit is weer ’n vorm van deduktiewe 

redevoering, wat volgens Mouton (2001:117) daaroor handel om ’n bestaande 

stelling (wat Toury in die drie stappe ’n “veralgemening” noem) te toets en geldig 

of ongeldig te bewys.  

 

Die tweede stap in hierdie skema, die sogenaamde “kartering” van een teks op 

die ander, is kontroversieel, soos Munday (2008:111) ook tereg opmerk. Daar 

moet besluit word watter segmente of dele van die bronteks en die doelteks 

ondersoek moet word en wat die verhoudings tussen hulle is. Munday noem dat 

Toury hiervoor die gebruik van ’n sogenaamde “tertium comparitionis” voorgestel 

het (ibid.). Shuttleworth en Cowie definieer hierdie vergelykingseenheid as “a 
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theoretical language that mediates between [source language] and [target text]”, 

oftewel ’n “semantic common denominator” (1997:167-168).  

 

In die lig van die onderskeie insigte wat reeds in die vorige afdelings genoem is 

wat betref begrippe soos “betekenis” en “bedoeling”, en veral in die lig van die 

insigte van byvoorbeeld Derrida (sien afdeling 2.4.2.3.) blyk dit dat so ’n begrip ’n 

betreklik ernstige oorvereenvoudiging is, indien nie suiwer wensdenkery nie. Dit 

stel betekenis as ’n outonome, onkreukbare entiteit. Die probleem hiermee is 

duidelik. Soos Shuttleworth en Cowie dit ook stel: een van die grootste probleme 

met die nosie van die tertium comparitionis (TC) is die feit dat dit onmoontlik is 

om die bestaan daarvan te bewys (1997:167). Die latere vorm van die tertium 

comparitionis, Van Leuven-Zwart se “architranseme” (sien Van Leuven-Zwart, 

1989:155-159) wat ’n suiwer teoretiese konsep is wat in die nabye linguistiese 

vergelyking van tekste en hul vertalings gebruik word (Shuttleworth en Cowie, 

1997:11-12), ondervang ’n aantal van die probleme van die tertium comparitionis. 

Nogtans sal hierdie term nie vir die doeleindes van hierdie studie benut word nie, 

vanweë die aangetoonde logiese en filosofiese problematiek wat dit ophaal. Die 

TC roep ook die linguistiese benadering tot vertaling op, wat nie versoenbaar is 

met die fokus op funksionalisme en deskriptiwiteit in hierdie studie nie. 

 

Toury begin inderdaad ook later eerder praat van sogenaamde “coupled pairs of 

target- and source text-segments” (1995:89). Volgens sy teorie word hierdie pare 

vergelyk en die resultaat van hierdie vergelyking word gebruik om te bepaal tot 

hoe ’n mate dit wat Toury noem “shifts” (1995:57,84) in die gegewe vertaling 

voorkom. Die punt van die vergelykings waarna Toury hier verwys, is om 

tendense te beskryf en veralgemenings te maak oor die proses wat vertalers 

tydens vertaling volg. Dit is wesenlik ook die punt van Toury se teorie: Munday 

noem dit die rekonstruering van die norme wat aanwesig is in vertaling en die 

daarstel van hipoteses vir toekomstige deskriptiewe studies (Munday, 2008:111). 

Op hierdie punt kan kritiek gelewer word teen die implikasies van die bronteks se 

belangrikheid relatief tot die doelteks wanneer Toury die idee van “shifts” gebruik. 
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Dit impliseer immers dat die bronteks ’n (implisiete, maar nogtans werklike) 

“standaard” stel waaraan die doelteks kan of behoort te “voldoen”. Hierdie idee 

word in afdeling 2.5.4.4. in nadere besonderhede bespreek. Volgende behoort 

daar verwys te word na Toury se norme. 

 

2.5.4.2. Toury se norme 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie is die mees relevante deel van Toury se 

werk sy insigte oor vertaling as “norm-governed behaviour” (1995:55). Toury stel 

dit dat vertaling onderhewig is aan beperkinge van verskeie soorte en grade wat 

verder strek as net die bronteks, die verskille tussen tale en tekstradisies en die 

moontlikhede of beperkings van die vertaler se vermoë om te verstaan (Toury, 

1995:54). Hy stel dit ook vervolgens dat vertalers wat onder verskillende 

omstandighede werk, gewoonlik verskillende strategieë gebruik en dan ook 

produkte skep wat verskil (ibid.). In die konteks van hierdie studie, ’n ondersoek 

na die effek van verskillende vertalers in verskillende omstandighede op literêre 

vertalings, is dit duidelik heel relevant. 

 

Toury stel dit dat vertalers hulle werk doen onderhewig aan die norme van die 

omstandighede waarin hulle verkeer, en dat norme in hierdie sin die 

sosiokulturele beperkings is wat op ’n skaal van intensiteit lê in die groot gaping 

tussen absolute reëls (wat objektief is; wette dus) aan die een kant en 

eenvoudige idiosinkratiese menings (wat subjektief en dus opinies is) aan die 

ander kant (Toury, 1995:54). Verder is die norme ook nie almal ewe sterk nie; 

hulle lê op ’n skaal van intensiteit (ibid.). Hulle is ook verbonde aan ’n spesifieke 

kultuur, samelewing en tyd (Munday, 2001:113).  

 

Toury beskryf vertaling verder as ’n aktiwiteit wat deur hierdie norme beheers 

word deur dit te stel dat vertaling onvermydelik minstens twee tale en twee 

kulture, oftewel twee stelle norme, behels (1995:56). Hy stel dit verder dat die 
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norme wat tydens ’n gegewe vertaalproses geheers het, afgelei kan word uit 

twee bronne: die ondersoek van die vertaalde tekste, wat sekere “regularities of 

behaviour” sal toon (Toury, 1995:55), of die inagname van eksplisiete stellings 

oor norme wat deur vertalers, uitgewers, resensente en ander deelnemers in die 

vertaalhandeling gemaak is (Munday, 2008:112). In laasgenoemde stelling is die 

verband tussen DTS, manipulasie en die polisisteemteorie weereens duidelik, 

veral wanneer daar gedink word aan Even-Zohar se fokus op die totale stelsel 

(sien afdeling 2.5.2.) en Lefevere se idee van patronaatverhoudings (sien 

afdeling 2.5.3.).  

 

Toury se oorsig oor vertaalnorme onderskei dan tussen sy “initial norm” of inisiële 

norm (1995:56),  “preliminary norms” (preliminêre norme) en “operational norms”, 

oftewel, bedryfsnorme (Toury, 1995:58). Eersgenoemde behels basies die keuse 

wat ’n vertaler volgens Toury kan uitoefen om hom/haar aan die bronteks en die 

norme daarvan te onderwerp, of, andersins, eerder die norme in die 

doeltekskultuur as riglyn te gebruik (Toury, 1995:56). Dit gaan dus daaroor dat 

die vertaler (volgens Toury) kan besluit om byvoorbeeld ’n roman te vertaal op 

grond van die roman se posisionering en die posisionering van romans as 

sodanig in die brontekskultuur, met byvoorbeeld inagname van die skrywer se 

oeuvre en so meer, of andersins met inagname van die kultuur waarbinne die 

doelteks sal (moet) funksioneer. Weereens is die verband met die 

polisisteemteorie ooglopend. Hierdie norm kan ook gesien word as aansluitend 

tot Venuti se werk, aangesien dit gaan oor of die vertaling sal voldoen aan die 

brontekskultuur se konvensies of aan dié van die doeltekskultuur. Dit toon dus 

sterk ooreenkomste met Venuti se domestikering en vervreemding, 

onderskeidelik (sien afdeling 2.3.2.).  

 

Toury gebruik ook die problematiese terme “adequacy” en “acceptability” (sien 

Toury 1995:56-57), wat hier onderskeidelik “voldoendheid” en “aanvaarbaarheid” 

sal heet. Voldoendheid gaan oor hoe die vertaling voorkom vergeleke met die 

bronteks, met ander woorde, of dit alles bevat wat die bronteks bevat en 
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dieselfde as die bronteks (kan) “doen”. Aanvaarbaarheid gaan weer daaroor of 

die vertaling onderwerp(baar) is aan, en aanvaar word onder, die norme van die 

doeltekskultuur. Hierdie terme is problematies aangesien beide sterk 

evaluerende konnotasies het, eerder as ’n blote beskrywende inhoud. 

 

’n Belangrike opmerking wat Toury maak in verband met die inisiële norm is dat 

dit nie chronologies primêr is bo die ander norme nie, maar slegs ’n logiese 

onderskeid is (1995:57). Hy bevestig ook die vanselfsprekende punt dat werklike 

vertaalbesluite noodwendig eerder ’n ad hoc-kombinasie van, of ’n kompromie 

tussen, die twee pole (geskik vs. aanvaarbaar) behels (ibid.). Dit moet dus nie 

misverstaan word asof daar bedoel word dat ’n vertaler eers ’n besluit oor die 

inisiële norm neem en dan stapsgewys oor die ander soorte dink alvorens daar 

vertaal word nie.  

 

Die ander twee norme, die preliminêre en die bedryfsnorme, gaan meer oor 

besluite wat tydens die werklike vertaalproses geneem word. Eersgenoemde 

behels norme wat gevolg word met betrekking tot die buitetekstuele werklikheid 

waarbinne die vertaling potensieel gesitueer sal wees en die konvensies 

daarbinne, terwyl laasgenoemde meer te doen het met, soos Toury (1995:58) dit 

self stel, besluite wat tydens die vertaalproses self geneem word. Onder 

eersgenoemde kan aandag geskenk word aan sake soos of daar ’n definitiewe 

vertaalbeleid bestaan vir die seleksie van tekste of tekstipes vir vertaling, asook 

aan hoe direk vertaling gedoen (mag/kan) word (Toury, 1995:58). Onder die 

bedryfsnorme gaan dit dan weer oor sogenaamde “matriksnorme” en spesifieke 

“tekstueel-linguistiese” norme (Toury, 1995:58-59). Die matriksnorme gaan oor 

die bestaan en plasing van doeltaalelemente vir gegewe brontaalelemente, sowel 

as tekssegmentering, oftewel, die kwessie van of ’n teks as geheel vertaal word 

en of sekere gedeeltes uitgelaat word, of, selfs, in sekere gevalle, byvoegings 

gemaak word (Toury, 1995:59). Toury stel dit dat die beskrywing van wat uit 

hierdie norme volg, byvoorbeeld ’n verklaring vir waarom ’n sekere teksgedeelte 

weggelaat is, baie keer lei tot verklarende hipoteses, eerder as definitiewe 
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verklarings, aangesien niemand tog kan seker wees wat ’n vertaler se bedoeling 

of motivering was as dit nie eksplisiet gestel word nie (ibid.). Die ander onderdeel 

van bedryfsnorme, die sogenaamde “tekstueel-linguistiese norme” (wat nie 

verwar moet word met “tekslinguistiese” vertaalteorieë nie) omvat sake soos die 

seleksie van materiaal om die doelteks in te formuleer of bronteksmateriaal mee 

te vervang (Toury, 1995:59). Hierdie norme kan volgens Toury algemeen of 

spesifiek wees, met ander woorde, hulle kan geld vir alle tipes vertaling of net vir 

’n spesifieke tekstipe of vertaalmodus (ibid.). 

 

Die norme is (dus) ook, soos Toury dit stel, inherent onstabiel en sosiokultureel-

spesifiek (1995:62). Die punt van die bestudering van norme soos dit deur Toury 

beskryf word, is die bepaling van hoe die ekwivalensie (wat hy aanneem reeds 

implisiet tussen bron- en doelteks bestaan sodra die doelteks as vertaling binne 

die doeltekskultuur aanvaar is en wat nie dieselfde as die begrip “ekwivalensie” in 

ander vertaalteorieë is nie) tussen die bronteks en die doelteks gerealiseer is 

(Munday, 2008:113). Die uiteindelike gevolg sal dan, volgens Toury, wees dat 

“vertaalwette” geformuleer kan word. Hy stel tentatief twee wette voor, naamlik 

die wet van toenemende standaardisering en die wet van interferensie (Munday, 

2008:114). Hierdie wette is nie vir die doeleindes van hierdie studie direk relevant 

nie. Dit gaan hier eerder oor die beskrywing van verskillende vertalers se 

werkswyses ten einde te bepaal of daar ooreenkomste is ten spyte van groot 

verskille tussen hulle. Dit word nie sover gevoer as om universele “vertaalwette” 

daar te stel uit die bevindinge van slegs hierdie een studie nie. 

 

Toury se werk sal in hoofstuk drie meer prakties toegepas word. Voorts moet 

daar melding gemaak word van Chesterman se norme, en daarna van enkele 

punte van kritiek wat moontlik teen Toury uitgespreek kan word. 
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2.5.4.3. Chesterman se norme 

 

Chesterman se norme kan gesien word as ’n aanvullende uitbreiding van dele 

van dié van Toury en derhalwe is dit belangrik om dit ook by ’n bespreking van 

Toury se norme in te sluit. Chesterman onderskei tussen “expectancy norms” 

(2000:64) en “professional norms” (2000:67), oftewel verwagtingsnorme en 

professionele norme. Eersgenoemde is volgens Chesterman primêr 

produkgeoriënteerde norme wat gaan oor sake soos lesers se verwagtinge van 

wat en hoe ’n vertaling behoort te wees (Chesterman, 2000:64). Volgens 

Chesterman word hierdie verwagtinge bepaal deur ’n hele reeks sake, waaronder 

dinge soos ekonomiese en ideologiese faktore, magsverhoudinge in en tussen 

kulture, en die vertaaltradisie (indien enige) in die doeltekskultuur (ibid.). Hier is 

weereens ’n duidelike verband met die polisisteemteorie, die idee van 

patronaatverhoudings by die manipuliste, en selfs met Venuti se insigte oor hoe 

vervreemdende vertaling ook iets kan behels soos die vertaling van tekste wat 

buite die ontvangerkultuur se literêre kanon val (Venuti, 2008:16). 

 

Chesterman se verwagtingsnorme oorvleuel ook met Venuti se vervreemdende 

teenoor domestikerende vertalings. Hy sê dat sekere lesers in ’n sekere kultuur 

op ’n gegewe tydstip miskien vertalings verwag wat glad nie onderskei kan word 

as vertalings nie, terwyl ander lesers in ’n sekere kultuur op ’n gegewe tydstip 

weer ander verwagtinge kan hê (2000:65). Verder maak hy die opmerking dat 

hierdie norme grootliks afhang van die tekstipe (2000:67). Chesterman gebruik 

ook House se koverte teenoor overte vertaling (sien afdeling 2.4.2.5.) en stel dit 

dat die verwagtinge van of ’n teks opsigtelik ’n vertaling is of eerder nie opsigtelik 

vertaal lyk nie, ook deels afhang van die kulturele en vertaaltradisie in die 

doeltekskultuur (2000:65). Hy gebruik die voorbeeld dat sekere kulture moontlik 

kan verwag dat vertalings altyd op ’n manier “onnatuurlik” (behoort te) lees, met 

die gepaardgaande gevoel dat die vertaler wat ’n “gladde” vertaling geskep het, 

te veel vryheid gebruik het (ibid.). Hier is weereens interessante oorvleueling met 
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Venuti se kritiek teen “[the] dominance of fluency in English-language translation” 

(Venuti, 2008:2). 

 

Die ander normtipe wat Chesterman noem, die professionele norme, is 

prosesnorme (Chesterman, 2000:67), teenoor die verwagtingsnorme wat eerder 

produknorme is. Hulle is volgens Chesterman ook ondergeskik aan die 

verwagtingsnorme, aangesien hulle juis deur die verwagtingsnorme bepaal word, 

oftewel, “any process norm is determined by the nature of the end-product which 

it is designed to lead to” (Chesterman, 2000:67). Nog ’n kernopmerking wat 

Chesterman maak, is dat vertalers se vertaaloptrede algemeen aanvaar word as 

synde norm-vormend (ibid.). Dit is grotendeels die punt van DTS as sodanig. 

Chesterman beweer juis ook dat vertalers se besluite tydens die vertaalproses 

mettertyd as norme vasgelê (kan) word. Dit impliseer verder dat ’n vertaler wie se 

produk aan hierdie norme voldoen, as bevoeg gesien word (Chesterman, 

2000:67-68).  

 

Chesterman verdeel dan die professionele norme in drie stelle norme wat hy 

noem “the accountability norm” (2000:68), “the communication norm” (2000:69) 

en “the relation norm” (ibid.). Eersgenoemde, die verantwoordbaarheidsnorm, 

behels dat ’n vertaler so moet optree dat daar aan die lojaliteitsvereistes wat aan 

hom gestel is, voldoen word in terme van lojaliteit teenoor die skrywer, die 

opdraggewer, die vertaler self, die voorgenome lesers en enige ander relevante 

partye (Chesterman, 2000:68). Die ooreenkomste met Nord se nosie van 

“lojaliteit” as etiese beginsel (sien afdeling 2.4.3.) kan hier nie misgekyk word nie. 

Chesterman self sê “This is thus an ethical norm” (2000:68). Die tweede norm, 

die kommunikasienorm, is daarenteen ’n sosiale norm wat die vertaler se rol as 

kommunikasie-deskundige spesifiseer, sowel as selfstandige kommunikeerder 

en as middelman (Chesterman, 2000:69). Albei hierdie norme word volgens 

Chesterman in vertaalteorie bloot toegepas, terwyl die derde norm, die 

verbandnorm, heel spesifiek is aan die gegewe vertaalproses (ibid.).  
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Die verbandnorm is die norm waarvolgens vertalers so moet optree dat ’n 

gepaste verband van relatiewe soortgelykheid tussen die bron- en doelteks 

gevestig en onderhou word (Chesterman, 2000:69). Hier is dit onmiddellik 

duidelik dat woorde soos “ekwivalensie” geïnkorporeer kan word onder hierdie 

tipe norm, aangesien hier gepraat word van “bronteks”, “doelteks” en die 

ooreenkoms tussen die twee. Chesterman stel dit inderdaad dan ook dat hierdie 

norm ’n “linguistiese” norm is (2000:69). Hy lig verder uit hoe hierdie talige 

soortgelykheid verskeie dinge kan behels in verskillende gevalle, byvoorbeeld ’n 

vormlike ooreenkoms tussen die tekste, of ’n stilistiese een; semantiese 

getrouheid of soortgelykheid van die tekseffek (ibid.). Dit gaan duidelik oor meer 

as die wollerige konsep “ekwivalensie”, terwyl dit juis ekwivalensie is wat sterk 

geïmpliseer word, hoewel op verskillende, spesifieke vlakke. Chesterman merk 

egter ook op dat dit oor meer as net binêre opposisies (byvoorbeeld “betekenis” 

teenoor “vorm”) of ekwivalensieverhoudinge gaan, aangesien daar ’n hele 

verskeidenheid bestaan van wat hy noem “valid family resemblances between 

source and target text” (2000:70).  

 

Die ander uiters relevante punt wat Chesterman in hierdie verband maak vir die 

doeleindes van hierdie studie, is dat dit die vertaler se taak is om, gedagtig aan 

hierdie norm, keuses uit te oefen om te bepaal wat gepas sal wees (2000:70). 

Verder noem hy dat vertalers hulleself aan kritiek blootstel as hulle besluit om ’n 

gegewe norm te oortree (ibid.). 

 

Op hierdie punt is enkele punte van kritiek teen Toury se DTS moontlik gepas. 

 

2.5.4.4. Kritiek teen DTS 

 

Die eerste punt van kritiek wat teen Toury en sy DTS gebring kan word, is teen 

die fokus op idees soos “norm” en “wet”. Chesterman stel dit dat norme per 

definisie ’n voorskriftelike krag uitoefen (2000:68). Munday stel dieselfde idee 
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deur te sê dat selfs norme wat op die oog af nie voorskriftelik bedoel word nie, 

nogtans binne ’n gegewe samelewing óf goedkeuring óf teenstand sal ontlok 

(2008:117). Die begrip “wette” word ook deur byvoorbeeld Gentzler gekritiseer 

wanneer hy sê dat Toury se wette ’n groot klomp resente navorsing buite 

rekening laat, hoogs kontroversieel is en eintlik nie veel bied nie (Gentzler, 

2001:141-144). Vir die doeleindes van hierdie studie is die presiese naam wat 

Toury sy navorsingsresultate of veronderstelde resultate gee, nie van soveel 

belang nie, hoewel daar kennis geneem word van die problematiek wat sit in die 

gelade term “coherent laws”. Ter afsluiting van hierdie punt maak Munday die 

insiggewende punt dat Toury se twee wette (in elk geval) eintlik maar net 

herformulerings is van taamlik algemene oortuigings oor vertaling as sodanig 

(Munday, 2008:116). 

 

Munday kritiseer ook die feit dat Toury se teorie tot ’n mate sekere ingewikkelde 

ideologiese en politieke faktore, soos die status van die bronteks in die 

brontekskultuur, die brontekskultuur se moontlike bevordering van vertaling uit 

die brontaal in ander tale, en die uitwerking wat vertalings op die brontekskultuur 

kan hê, buite rekening laat (Munday, 2008:115). Dit is ’n swak plek van die 

polisisteemteorie as sodanig, aangesien dit baie sterk in een rigting werk en nie 

naastenby soveel aandag skenk aan die potensiële effek wat ’n doeltaalvertaling 

van ’n literêre werk op die brontekskultuur kan uitoefen nie. Dit is immers 

heeltemal realisties om te verwag dat vertalings uit ’n “swakker” brontaal in ’n 

“sterker” doeltaal ’n ideologies-politiese uitwerking op die brontekskultuur kan hê, 

al is dit nie noodwendig nie. Dieselfde geld gevalle waar die “swakker” taal se 

kultuur miskien juis vertalings bevorder of aanmoedig; ook dit moet tog ’n 

bepaalde invloed op die brontekskultuur uitoefen. Gestel byvoorbeeld skrywers in 

die brontekskultuur kom agter dat vertalings in die gegewe “swakker” taal daar 

baie goed verkoop. Dit kan daartoe lei dat hulle begin skryf met die gedagte dat 

die werk waarmee hulle besig is, vertaal moet kan word. Dit kan weer daartoe lei 

dat hulle anders skryf as wat hulle voorheen het, omdat hulle die vertaalbaarheid 
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van die tekste in gedagte hou. Sodoende oefen die bevordering van vertalings in 

die “swakker” kultuur dan ’n uitwerking uit  op die stelsel van die “sterker” kultuur. 

 

Op die metodologiese vlak maak Munday die stelling dat Toury se kartering van 

die bronteks en die doelteks op mekaar taamlik lukraak en dus nie volledig 

objektief nie en, dus, ook nie herhaalbaar is nie (Munday, 2008:115). Myns 

insiens beskryf Toury die aanwysings vir hierdie handeling baie presies en is 

hierdie kritiek miskien onnodig fel, hoewel Toury se kartering-idee ook nie 

naastenby ideaal is nie. Hermans het ook ’n probleem met Toury se “adequate” 

en “acceptable”, aangesien hulle op die oog af sterk evaluerende konnotasies in 

’n skynbaar deskriptiewe teorie het, maar klaarblyklik (volgens Toury self) nie in 

DTS nie (Hermans in Munday, 2008:115).  

 

’n Laaste stuk geldige kritiek, is dié van Gentzler waar hy dit stel dat Toury se 

voorkeur vir funksionalistiese en doelteksgeoriënteerde vertaling heel sigbaar is 

in die afleidings wat hy maak (Gentzler, 2001:144). Myns insiens is Toury se 

teorie op die oog af heel doelteksgeoriënteerd, maar onder die oppervlak miskien 

glad nie. Die vraag moet immers gevra word: wanneer Toury (vroeër) ’n idee 

soos die tertium comparitionis of (later) die “kartering” van die tekste op mekaar 

gebruik, stel hy nie juis die bron- en doelteks op ’n gelyke grondslag nie? En 

word die doelteksgeoriënteerdheid van die DTS nie dan tot ’n mate ongedaan 

gemaak nie? Die stelling kan gemaak word dat hoewel Toury heel sterk probeer 

fokus op die vertaalde produk, hy deur sy metodologie impliseer dat die bronteks 

en doelteks ewe belangrik is in die vertaalondersoek.  

 

2.6. Slotopmerkings 

 

Die teorieë wat in hulle onderskeie vorme in hierdie hoofstuk bespreek is, sal in 

die volgende hoofstuk tot ’n aantal prakties-toepasbare beginsels omvorm word. 
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Daar sal gepoog word om ’n raamwerk of model daar te stel waaraan die twee 

vertaalde tekste waarmee in hierdie studie gewerk word, getoets kan word. 
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3. Metodologie, tekste en teoretiese raamwerk 

 

3.1. Inleiding 

 

In die voorafgaande hoofstuk is ’n oorsig gegee oor die drie belangrikste 

teoretiese pilare waarop hierdie studie rus. Dit het spesifiek gegaan oor Nord se 

funksionalistiese benadering, Toury se DTS en Venuti se onderskeid tussen 

sigbare en onsigbare vertalers, oftewel vervreemdende teenoor domestikerende 

vertaling. 

 

Die doelwit van hierdie hoofstuk is om die bogenoemde drie teoretiese oorsigte 

saam te vat in ’n praktiese raamwerk of model wat op die tekste toegepas kan 

word. Daar sal ook uiteengesit word hoe en waarom gegewe teksdele vir die 

vergelyking geselekteer is. Laastens sal daar melding gemaak word van die 

metodologie wat in die volgende hoofstuk gevolg sal word met betrekking tot die 

praktiese vergelyking van die twee tekste en hulle vertalings.  

 

Voorts enkele opmerkings oor elke gegewe teoretiese rigting en watter aspekte 

daarvan by die praktiese deel van hierdie ondersoek benut sal word. 

 

3.2. Oor Venuti 

 

Venuti maak die belangrike onderskeid tussen sigbare en onsigbare vertalings, 

met die implikasie dat ’n vervreemdende vertaling se vertaler redelik sigbaar sal 

wees, terwyl ’n domestikerende vertaling se vertaler weer heelwat minder sigbaar 

sal wees (sien afdeling 2.3.2. in hierdie verband). Die rede waarom hierdie a 

priori-aanname gemaak kan word, is omdat ’n vervreemdende teks “soos ’n 

vertaling lees” en dus sigbaar as vertaling gemerk is, wat impliseer dat die 
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vertaler sigbaar is. Aan die ander kant sal ’n domestikerende vertaling “vlot lees” 

en dus nie sigbaar as ’n vertaling gemerk wees nie, wat ook impliseer dat die 

vertaler dan minder sigbaar sal wees. 

 

Hierteen kan natuurlik duidelik kritiek gebring word. Net omdat ’n vertaling 

opsigtelik ’n vertaling is, beteken nie die vertaler is sigbaar daarin nie. Om hierdie 

rede is dit miskien meer akkuraat om, soos House (sien afdeling 2.4.2.5.) te 

verwys na koverte teenoor overte vertalings. Myns insiens behoort daar ’n 

onderskeid te wees tussen ’n “sigbare vertaler” en “overte vertaling”. ’n Overte 

vertaling het nie noodwendig ’n sigbare vertaler nie, en ’n koverte vertaling se 

vertaler is nie altyd onsigbaar nie. Dink byvoorbeeld aan ’n geval waar ’n vertaler 

’n lang voorwoord skryf, maar die roman domestikerend vertaal. In so ’n geval 

sou geargumenteer kon word dat die vertaler sigbaar is, hoewel die vertaling 

kovert gedoen is. Die verskil hang wel af van hoe tekselemente soos 

woordelyste, voorwoorde en so meer beoordeel word, maar myns insiens is die 

bogenoemde onderskeid belangrik. ’n Vertaling kan ook baie overt gedoen word, 

deur byvoorbeeld baie na aan die sinstruktuur van die bronteks te bly al is dit 

vreemd in die doeltaal, maar sonder dat die vertaler enige iets byvoeg of 

weghaal. So ’n vertaler is glad nie as sodanig “sigbaar” in die teks nie, hoewel dit 

duidelik overt vertaal is.  

 

Vir die doeleindes van die praktiese ondersoek wat hierop volg, sal die 

metodologiese raamwerk van Lambert en Van Gorp (1985) as struktuur benut 

word om ondersoek in te stel na die vertaler se sigbaarheid in die paratekstuele 

elemente van die romans (indien enige), sowel as die “sigbaarheid” van die 

vertaalde aard van die doeltekste. Die hierbo beskrewe onderskeid moet dus 

gemaak word. Die ondersoek sal verder behels dat daar na ’n gegewe 

tekselement gekyk word en bepaal word of dit vervreemdend of domestikerend 

vertaal is.  

 



 57 

Dit is dus die mate waartoe Venuti se insigte gebruik sal word. Daar sal ook 

insigte uit die polisisteemteorie, die DTS en die funksionalisme gebruik word. 

 

3.3. Toury en Chesterman se norme: ’n oorsigtelike kombinasie 

 

Die doel van hierdie studie is om te vergelyk hoe vertalers wat grootliks verskil, te 

werk gaan. Vir die doeleindes van hierdie heel praktiese gebruik van Toury se 

norme, geld dus dieselfde invalshoek as vir Chesterman: “The norms that interest 

me here are those that come into play after a client has commissioned a 

translation, those that guide the translator’s work itself” (Chesterman, 1997:63). 

Die logiese implikasie van ’n “norm” in die sin waarin Toury en Chesterman die 

term gebruik, is dat dit afgelei word uit beskrywende vergelykings van tekste. Dit 

is in die metodologiese sin ’n induktiewe benadering, oftewel, een wat daaroor 

gaan om die afleidings wat uit spesifieke waarnemings gemaak word, te 

veralgemeen (Mouton, 2001:118).  

 

Die spesifieke, praktiese metodologie wat vir die praktiese ontleding in die 

volgende hoofstuk gevolg word, word hieronder uiteengesit. 

 

3.3.1. Die gebruik van Toury se norme 

 

Toury se norme sou breedweg verdeel kon word in die inisiële, die preliminêre en 

die bedryfsnorm (sien afdeling 2.5.4.2.). Die belangrike punt wat in gedagte 

gehou moet word wanneer daar oor Toury en die polisisteemteorie gewerk word, 

is dat die norme waarna veral in die DTS verwys word, die gevolg is van die 

beskrywing van vertalings aan die hand van ’n bepaalde metodologiese 

raamwerk. Een moontlike manier om die insigte van die polisisteemteorie en DTS 

prakties te gebruik as so ’n metodologie vir die beskrywende ontleding van 
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vertalings, is deur die model van Lambert en Van Gorp (sien Lambert en Van 

Gorp, 1985:37-47) te benut. Dit sal ook in hierdie studie gedoen word.  

 

Lambert en Van Gorp (1985:46-47) beskryf vier vlakke waarop vertalings 

vergelykend beskryf kan word. Die eerste is deur die gebruik van preliminêre 

data, byvoorbeeld die vergelyking van titels, titelbladsye, ander parateks en die 

volledigheid van die vertaling (met ander woorde, of dele uitgelaat is en of die 

teks as geheel vertaal is). Dit sal dan lei tot hipoteses vir die ontleding van die 

teks op die mikro- en makrostrukturele vlakke. Op die makrostrukturele vlak kan 

’n studie gedoen word van dinge soos tekssegmentering (hoofstukindeling, ens.), 

hoofstuktitels, die verhouding tussen verskillende soorte narratief, ensovoorts. 

Sover dit strategieë op die mikrostrukturele vlak aangaan, beskryf Lambert en 

Van Gorp ’n ondersoek na woordkeuses, grammatikale patrone en strukture soos 

ritme en rym, direkte en indirekte rede, perspektief, modaliteit en verskillende 

taalvlakke soos dialekte, ensovoorts. Laastens sal hierdie ondersoeke volgens 

Lambert en Van Gorp uitloop op afleidings wat gemaak kan word oor die 

sogenaamde “sistemiese konteks” waarbinne die vertaling gesitueer en geskep is 

(ibid.).  

 

Dit is na afloop van spesifiek ’n drievlakkige (paratekstuele, sowel as makro- en 

mikrostrukturele) ontleding waar daar myns insiens teruggekeer word na norme 

en afleidings en voorstelle daaroor gemaak kan word. Hier moet dus ook melding 

gemaak word van Chesterman se norme. 

 

3.3.2. Die gebruik van Chesterman se norme 

 

Chesterman se norme kan hoofsaaklik verdeel word in verwagtingsnorme en 

professionele norme (sien afdeling 2.5.4.3.). Die verwagtingsnorme het te doen 

met die verwagtinge wat lesers het van hoe ’n vertaling behoort te lyk en word 

beïnvloed deur doeltekskultuurkonvensies en -vertaaltradisies, magsverhoudinge 
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en ekonomiese of ideologiese faktore (Chesterman, 2000:64). Wat hier verder 

relevant is, is Chesterman se ander soort norme, die sogenaamde professionele 

norme. In teenstelling met die verwagtingsnorme wat produknorme is, is die 

professionele norme daardie norme wat in die vertaalproses self geld 

(Chesterman, 2000:67).  

 

Hierdie afdeling norme word verdeel in etiese, sosiale en linguistiese norme 

(Chesterman, 2000:68-69). Die etiese norm gaan daaroor dat die vertaler hom 

aan die lojaliteitsbeginsel moet onderwerp (Chesterman, 2000:68). Die sosiale 

norm gaan daaroor dat die vertaler se taak is om kommunikasie te fasiliteer 

(Chesterman, 2000:69). Die linguistiese norm gaan daaroor dat daar die 

relevante soort ooreenstemming of ooreenkoms tussen die bronteks en die 

doelteks bewerkstellig word (ibid.). Die belang hiervan by literêre vertaling is 

vanselfsprekend, uit die aard van die tipe teks en die skrywer se eienaarskap 

daarvan. 

 

Chesterman se norme is ook nog grotendeels norme wat nie a priori toegepas 

word nie, maar eerder uit beskrywende ontledings afgelei word. Dit begin egter al 

meer soos riglyne of hulpmiddels, voorstelle, klink. In die praktiese deel van 

hierdie studie sal ondersoek word hoe, indien wel, ’n navolging van hierdie drie 

norme op die oog af in die onderskeie vertalings voorkom. 

 

3.3.3. Samevatting van norme 

 

Toury en Chesterman se norme sal dus benut word as riglyne vir hoe vertalers 

moontlik kan optree en die twee vertalings wat in hierdie studie bestudeer word, 

sal beskrywend vergelyk word aan die hand van die mate waartoe die navolging 

van die betrokke norme in die vertalings voorkom, al dan nie. Dit is belangrik om 

te noem dat Toury ’n soort ekwivalensie tussen bronteks en doelteks aanvaar 

(Munday, 2008:113) en daarna norme daaruit probeer aflei. Dieselfde metode sal 
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hier gevolg word. Die twee tekspare sal dus prakties vergelyk word ten einde 

uiteindelik stellings te kan formuleer oor hoe die twee vertalers operasionele 

(oftewel bedryfs-)besluite neem, ’n inisiële norm volg tydens die vertaalproses, 

en hulle onderwerp aan bepaalde etiese, sosiale en linguistiese norme.  

 

Om hierby uit te kom, moet daar ’n praktiese raamwerk vir die vergelyking 

gevorm word. 

 

3.4. Nord se vertaalprobleme 

 

Vir Nord is daar twee bene waarop die funksionalistiese model staan: 

“funksionaliteit” en “lojaliteit” (Nord, 1997b:48). Die vertaler moet volgens Nord 

eerste besluit of ’n gegewe vertaling geskep sal kan word sonder om die 

lojaliteitsbeginsel te oortree (sien afdeling 2.4.3. vir ’n uitgebreide beskrywing van 

lojaliteit). Daar moet ook besluit word watter soort vertaling (in Nord se geval 

dokumentêre teenoor instrumentele vertaling, sien hiervoor afdeling 2.4.2.5.) 

geskep moet word om die betrokke funksie (wat ook vooraf deur ontleding bepaal 

moet word of in die skopos staan) te vervul (Nord, 1997b:58). Wanneer die 

gepaste soort vertaling en die funksie van die vertaling deeglik vasgestel is, word 

dit duidelik watter aspekte van die bronteks oorgedra moet word. Gedagtig aan 

die funksie van die vertaling en die lojaliteitsbeginsel, kom daar egter dan ’n 

aantal potensiële vertaalprobleme na vore. Hierdie probleme is meestal die 

gevolg van die verskillende situasies, kontekste en/of kulture waarbinne die 

vertaling en die bronteks moet kan funksioneer. 

 

Nord onderskei vier soorte vertaalprobleme en hierdie vier probleme sal ook vir 

hierdie studie ’n raamwerk bied waarbinne die twee vertalings met hulle 

brontekste en mekaar vergelyk word. Dié vier tipes potensiële vertaalprobleme is 

pragmatiese, interkulturele, intertalige en teksspesifieke vertaalprobleme (Nord, 

1997b:59-61).  
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Pragmatiese probleme gaan oor die kontras tussen die twee verskillende 

kommunikatiewe situasies van bronteks > brontekslesers en doelteks > 

doelteksleser (Nord, 1997b:59). Dit omvat kwessies soos kommunikatiewe 

konvensies, lengtebeperkings, die funksie van die vertaling, ensovoorts (ibid.). 

Dit is duidelik dat daar uit die ondersoek van hierdie kwessies bevindinge 

gemaak kan word oor Lambert en Van Gorp se preliminêre data en 

makrostrukturele vlak (sien afdeling 3.3.1.). Interkulturele vertaalprobleme gaan 

oor verskille tussen doeltekslesers en brontekslesers se gewoontes, (sosiale) 

norme en konvensies van verbale en nieverbale handelinge (Nord, 1997b:59). 

Intertalige vertaalprobleme gaan oor strukturele taalverskille tussen die brontaal 

en die doeltaal (Nord, 1997b:60) en die laaste tipe vertaalprobleem, die 

teksspesifieke probleem, gaan oor probleme wat uniek is aan een spesifieke teks 

(Nord, 1997b:61).  

 

3.5. Samevattende opsomming van die model 

 

In ’n ondersoek na die tipes potensiële vertaalprobleme wat Nord noem, en wel 

deur dit te doen aan die hand van ’n skema soos dié van Lambert en Van Gorp 

en die oplossing daarvan aan die hand van Venuti se twee strategieë te probeer 

beskryf, kan moontlik afleidings gemaak word oor Toury se bedryfs- en 

preliminêre norme, asook Chesterman se sosiale, etiese en linguistiese norme. 

 

Die ondersoek sal dus behels dat die vertalings aan die hand van Lambert en 

Van Gorp se eerste drie vlakke (spesifiek die paratekstuele, makro- en 

mikrostrukturele vlakke) ondersoek word. Op die mikrostrukturele vlak word die 

vertaalprobleme daarbinne aan die hand van Nord se vier tipes geklassifiseer. By 

elke vlak word dan aan die hand van Venuti se insigte gestel hoe hulle opgelos 

is. Daarna sal gepoog word om norme hieruit af lei deur aan te toon hoe daar uit 

die kollektiewe korpus oplossings of vertaalbesluite sekere algemene tendense 
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of strategieë voortkom wat as norme geklassifiseer sou kon word op grond van 

hulle voorkomsfrekwensie. 

 

Daar word uiteindelik ook tentatief moontlike verklarings genoem vir waarom die 

twee vertalers op ’n bepaalde wyse opgetree het. Dit is weer retroduktief, oftewel, 

dit poog om die afleidings uit waarnemings  te omvorm tot verklarings vir dit wat 

waargeneem is (sien Mouton, 2001:118). In die konteks van hierdie studie gaan 

dit spesifiek daaroor dat die resultate van die vergelyking van die vertalings met 

hul brontekste, en spesifiek die verskille en/of ooreenkomste tussen die resultate 

wat uit dié vergelykings blyk, gebruik sal word om te poog om dié resultate te 

verklaar.  

 

Wat nou oorbly alvorens die praktiese komponent van die studie ’n aanvang 

neem, is die afbakening van die teksgedeeltes wat ondersoek sal word. 

 

3.6. Teksseleksie 

 

Dit is onprakties om albei romans op die mikrostrukturele vlak in hulle geheel te 

ontleed, aangesien dit in totaal 929 bladsye teks in Afrikaans en bykans net 

soveel in Engels sal behels. Op die makrostrukturele vlak sal die romans wel in 

hulle geheel beoordeel word, maar op die mikrostrukturele vlak moet ’n seleksie 

uit die tekste gemaak word.  

 

In die geval van Hierdie lewe is daar besluit om nie van die eerste twee 

hoofstukke gebruik gemaak te word nie. Hierdie twee hoofstukke is as deel van 

’n akademiese projek vertaal en uitvoerig beskryf (sien Silke, 2004). Dit sou 

volgens my dus oneties wees om daarvan gebruik te maak. Derhalwe word vir 

hierdie studie se mikrostrukturele deel gebruik gemaak van bladsye 91 tot 211 

(sien Schoeman, 1993).  
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In die geval van Agaat is die roman gewoon te lank om as geheel 

mikrostruktureel te ontleed. Daar is besluit om hoofstukke 11 en 12 (bladsye 280-

340) te gebruik vir die mikrostrukturele ontleding, aangesien dit ongeveer in die 

middel van die roman staan en dus ook ongeveer in die middel van die verhaal 

val, asook omdat dit ’n omvattende seleksie voorbeelde van potensiële 

vertaalprobleme bevat. Al vier “stemme” wat in Agaat gebruik word, is ook in 

albei dié hoofstukke aanwesig.  

 

Vir die makrostrukturele ontledings sal, soos reeds genoem, na die romans as 

geheel verwys word, asook in gevalle waar interessante of bykomende 

voorbeelde van ’n bepaalde probleem op ’n ander plek in die roman(s) voorkom. 

 

3.7. Samevatting 

 

Die model is uiteengesit en die teksseleksies gemaak. Op hierdie punt word daar 

dus voortgegaan met die praktiese ontledings van die vertalings.  
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4. Paratekstuele, makrostrukturele en 

mikrostrukturele ontledings 

 

4.1. Inleiding: werkswyse by praktiese ontledings 

 

In hierdie hoofstuk word eerstens op die paratekstuele, dan op die 

makrostrukturele vlak en daarna op die mikrostrukturele vlak na die twee romans 

gekyk. Op die paratekstuele vlak word daar gekyk na die gebruik van 

woordelyste, asook na titels en titelbladsye, die noem van die vertaler en skrywer 

in verhouding tot mekaar en die volledigheid van die vertaalde teks as ’n geheel. 

Die romans en hulle vertalings kan ook vergelyk word op grond van hoe, indien 

enigsins, elke roman en sy vertaling se omslae ooreenstem. Dit is egter 

gewoonlik nie die vertaler wat dié besluit uitoefen nie en dit word dus vir die 

doeleindes van hierdie studie uitgelaat. Daarna word op die makrostrukturele 

vlak ondersoek ingestel word na hoofstukindelings, verskillende vertelstemme en 

ander relevante dele van die romans. 

 

Op die mikrostrukturele vlak sal potensiële vertaalprobleme aan die hand van 

Nord se vier tipes geklassifiseer word, waarna die oplossing aan die hand van 

onder meer Venuti se twee moontlike strategieë (vervreemding teenoor 

domestikering) beskryf sal word. Hieruit sal afleidings en bevindinge gemaak 

word oor die mate waartoe sekere norme of gewoontes blyk voort te kom uit die 

twee vertalers se werkswyses. Daar word ook bevindinge gemaak oor hoe, 

indien wel, en in watter opsigte (gedagtig aan die idee van vertaalnorme) die 

twee vertalers in hulle vertaalbenadering(s) verskil. 

 

Let wel: vir hierdie hoofstuk geld die volgende afkortings: 

HL - Hierdie lewe (Schoeman, 1993) 

TL - This Life (Schoeman, 2005) 
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AA - Agaat in Afrikaans (Van Niekerk, 2004) 

AE - Agaat in Engels (Van Niekerk, 2006) 

 

4.2. Vergelyking op die paratekstuele vlak 

 

Die twee romans word hier beurtelings op die paratekstuele vlak met hulle 

Engelse vertalings vergelyk. Hierna word voorlopige afleidings gemaak oor die 

vertalers se werkswyses, voordat daar na die volgende afdeling aanbeweeg 

word.  

 

4.2.1. Agaat  op die paratekstuele vlak 

 

Die titels van Agaat (2004) en die vertaling Agaat (2006) is dieselfde. Daar staan 

ook op die voorblad dat dit deur Michiel Heyns vertaal is. Die vertaling vir die 

Britse mark heet The way of the women, maar dit was volgens die skrywer nie 

die vertaler se besluit nie en word dus hier buite rekening gelaat (Van Niekerk, 

2007). Die res van dié ontleding sal trouens slegs na Agaat (2006) as Engelse 

vertaling verwys. 

 

In die Afrikaanse Agaat word genoem dat dit fiksie is, terwyl hierdie vermelding in 

die Engelse teks ontbreek. Voorin die Afrikaanse teks skryf die skrywer die 

volgende: 

Ek erken die direkte en indirekte gebruik in die stemme van karakters – soms 

met verwysing, soms sonder – van teksmateriaal uit Afrikaanse en ander 

(plaas)romans sowel as van gedigte van onder andere Elisabeth Eybers en 

Wilma Stockenström. In die Proloog en Epiloog is daar onder meer aanhalings 

uit gedigte van Philip Larkin: “Cut Grass”, “Arrivals, Departures”, “Having Grown 

up in shade of Church and State”, “Many famous feet have trod” en “As a war in 

years of peace” (Collected Poems, 1988, The Marvel Press, Faber and Faber, 

London), en uit ’n gedig van Louis Macneice getiteld “Snow”. Die Deense gedig 

aan die einde, “Natteregn”, is van die digter Nis Petersen (1897-1943), getoonset 
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in 1971 deur Jørgen Jersild as deel van die liederesiklus “Tre romantiske 

korsange”. 

 

Voorin die Engelse Agaat kom hierdie teks geensins voor nie. Direk na die 

woordelys, agter-in die roman, staan egter die volgende onder die opskrif 

“ACKNOWLEDGEMENTS” (let wel, ek het sekere gedeeltes in vetdruk gemerk 

vir latere verwysing – MS): 

The author and the translator  acknowledge the direct and indirect use in the 

voices of the characters – sometimes with acknowledgement, sometimes not – of 

textual material from Afrikaans and other (farm) novels as well as poems, in 

translation , of amongst others Elisabeth Eybers and Wilna [sic. – MS] 

Stockenström. In the Prologue and Epilogue there are amongst others quotations 

from poems by Philip Larkin: ‘Cut Grass’, ‘Arrivals, Departures’, ‘Having grown up 

in shade of Church and State’, ‘Many famous feet have trod’ and ‘As a war in 

years of peace’ (Collected Poems, 1988, The Marvel Press, Faber and Faber, 

London), and from a poem by Louis Macneice titled ‘Snow’. In the body of the 

novel there are quotations from T.S. Eliot’s ‘The W aste Land’, ‘The Hollow 

Men’ and ‘Four Quartets’ ( Collected Poems 1909-1962 , 1963, Faber and 

Faber, London), as well as some lines from ‘As I wa lked out one evening’ 

by W.H. Auden ( Selected Poems , 1981, Faber and Faber, London), and 

phrases from Wilfred Owen, John Donne and Gerard Ma nley Hopkins.  The 

Danish poem at the end, ‘Natteregn’, is by Nis Petersen (1897-1943), set to 

music in 1971 by Jørgen Jersild as part of the song cycle ‘Tre romantiske 

korsange’. 

 

Die dele wat hierbo in vetdruk gemerk is, is heel veelseggend en gee die 

ondersoeker van die vertaler ’n hele aantal relevante leidrade. Ten eerste word 

die skrywer en vertaler op gelyke voet genoem deurdat die erkennings of 

bedankings deur albei gedoen word. Tweedens word daar belangrike dinge 

geïmpliseer oor hoe die vertaler met intertekstuele verwysings in die teks 

omgegaan het. Die materiaal van Eybers en Stockenström, hoewel Afrikaans, 

word in die Engelse teks aangetref, maar wel, soos dit staan, “in translation”. Die 

intertekstuele verwysings na Afrikaanse tekste word dus vertaal. In dieselfde 

asem moet dan dadelik melding gemaak word van die lang vetgedrukte gedeelte 
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wat handel oor die materiaal van Eliot, Auden, Owen, Donne en Hopkins. Die 

vertaler vertaal nie bloot die skrywer se intertekstuele verwysings nie, maar gaan 

sover as om addisionele verwysings by te voeg. Die roman word nietemin 

“Afrikaans” gehou, byvoorbeeld deur die behoud van Stockenström en Eybers, 

hoewel in Engels vertaal. Hierdie twee strategieë is tekenend van wat regdeur 

die roman gebeur, soos later aangetoon word. Die vertaler is ook duidelik 

betreklik sigbaar. 

 

Volgende kan na die flapteks gekyk word. Die twee flaptekste sal hier in dele 

verdeel word vir vergelyking, om aan te toon hoe die vertaler op die oog af heel 

naby die bronteks bly in die vertaling. Die eerste gedeelte lees soos volg 

(hiervandaan is die vetdruk telkens weer soos dit in die teks staan – MS): 

Die lotgevalle op die plaas Grootmoedersdrift ontvou deur ’n reeks 

lewensbepalende verskuiwings van mag en behoefte tussen vier intiem verbonde 

mense. / On the farm Grootmoedersdrift, tragic and unexpected events are 

triggered by a number of fateful shifts of power and dependence in the intimate 

relationships between four family members.  

 

Milla Redelinghuys , idealistiese erfgenaam van die familieplaas, word op 

gruwelike wyse ontnugter in haar huwelik met MooiJak de Wet . / Milla 

Redelinghuys the idealistic heiress of the family farm suffers cruel disillusionment 

in her marriage to MooiJak de Wet. 

 

Tot op hierdie punt word daar in die vertaling skynbaar streng naby die 

paratekstuele gegewe van die Afrikaanse flapteks gehou. Van hier af verder vind 

daar egter opsigtelike byvoegings plaas: 

Agaat Lourier , vir wie Milla met ’n streng en liefdevolle hand opgevoed het tot 

huishoudster en kinderoppasser, beheer die mense en die boerdery op 

toenemend tirannieke wyse. / Agaat Lourier, adopted by Milla, and raised with a 

relentless and loving hand, is later reduced to the role of housekeeper and nanny 

after the birth of Milla’s biological son, Jakkie. But when Milla falls prey to motor 

neuron disease, the tables are turned once again. Agaat not only takes over 

Milla’s role, she becomes the tyrannical ruler of both the farm and its people.  
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Hier word dit duidelik dat die vertaling basies dieselfde inligting weergee, maar 

op ’n heelwat minder implisiete manier as waarop dit in die bronteks staan. Dit 

kom voor asof die vertaling veel minder aan die leser oorlaat en meer 

ekspliserend geskryf is. Vergelyk ook die volgende: 

Jak herken homself oor die jare, met stygende verontwaardiging, as die slagoffer 

van niksontsiende manipulasie deur die twee vroue van die huis. En Jakkie , 

hulle enigste seun, verlaat uiteindelik die land as politieke vlugteling om in 

Kanada heenkome te soek en homself as etnomusikoloog te bekwaam. / Jak de 

Wet, slowly and with horror, recognizes what he has become over the years – a 

victim of the ruthless manipulations of both women. Jakkie, the pawn in the 

game, does the only thing he can and leaves Grootmoedersdrift, under a cloud of 

suspicion, to take refuge in Canada as a student of ethnomusicology. 

 

Hierdie “byskryf” van inligting is die heel opsigtelikste by die volgende gedeelte 

van die flapteks: 

Hierdie geskiedenis word onthul terwyl Milla – verlam en van spraak ontneem 

deur motorneuronsiekte – versorg word deur ’n diep bedroefde en wraaksugtige 

Agaat, nou in haar middeljare. / This story is told from Milla’s perspective during 

the last few months of her life. Bedridden, completely paralyzed and unable to 

speak, she is meticulously nursed by a deeply anguished yet vengeful Agaat, 

who is now a middle-aged woman. In trying to make sense of her own complex 

memories of what happened between her and her intimate others, Milla struggles 

to find new ways of relating to Agaat, to Grootmoedersdrift, and ultimately to 

herself. 

 

Die hele laaste beskrywing van Milla kom glad nie in die Afrikaanse teks voor nie. 

Verder word die volgende stukkie teks ook nog bygevoeg in die Engelse flapteks: 

In Agaat Van Niekerk reinvents the genre of the farm novel. She presents a stark 

and distressing view of the Afrikaans landscape of the second half of the 

twentieth-century: a landscape of a damaged humanity but also one of enduring 

hope.  

 

Op die titelblad van die roman staan ook dat dit vertaal is, in hierdie geval deur 

Michiel Heyns. Dit is egter uiters betekenisvol dat daar op die volgende blad 

staan dat die kopiereghouers op die vertaling sowel die skrywer as Michiel 
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Heyns, die vertaler, is. Dit is die soort reg wat nie algemeen aan literêre vertalers 

toegeken word nie, en dit is noemenswaardig dat dit hier wel voorkom. 

 

Voorin die Engelse Agaat is daar dan ook ’n nota deur die vertaler waarin hy 

beskryf hoe hy te werk gegaan het om die moeilik-vertaalbare teks wat Agaat is, 

te vertaal, en ook watter vryhede hy hom veroorloof het: 

Agaat is a highly allusive text, permeated, at times almost subliminally, with 

traces of Afrikaans cultural goods: songs, children’s rhymes, children’s games, 

hymns, idiomatic expressions, farming lore. I have as far as possible made my 

own translations of these, in an attempt to retain something of the sound, rhythm, 

register and cultural specificity of the original. Where, however, the author has 

quoted from mainstream Afrikaans poetry, I have tried to find equivalents from 

English poetry. I have also taken the liberty of extending the range of poetic 

allusion. Readers will thus find scraps of English poetry interspersed, generally 

without acknowledgement, in the text. I have drawn in particular from Eliot’s ‘The 

Waste Land’ and ‘Four Quartets’, but there are also shorter extracts from 

Hopkins, Donne and Auden. More detailed acknowledgements can be found on 

the copyright page. 

Certain Afrikaans words I have judged too culturally-specific to be translated into 

English; indeed, almost all the Afrikaans words I have used in this translation 

occur either in the Oxford English Dictionary or the Oxford Dictionary of South 

African English, as having passed into South African English usage. For readers 

not having ready access to these sources, a glossary of Afrikaans words is 

appended. 

I am grateful to Lynda Gilfillan for her meticulous editing of this translation, and to 

Riana Barnard for her efficient and cheerful administration. 

M.H. 

 

Die eerste tasbare voorbeeld van Heyns se werkswyse is die feit dat hy, 

benewens die drie tekste wat Marlene van Niekerk in die Afrikaanse teks noem 

as deurlopende intertekste, ook nog ’n vierde aanhaling toevoeg: vyf reëls uit 

T.S. Eliot se “Little Gidding”. Die drie uittreksels uit die intertekstuele tekste voor-

in die roman word ook vertaal. Onderaan elke uittreksel word die bibliografiese 

verwysing van die oorspronklike Afrikaanse bron in Engels gegee, met die 

Afrikaanse titel plus telkens ook ’n vertaalde Engelse weergawe daarvan. Die 
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FAK-Volksangbundel, Borduur Só en Hulpboek vir Boere in Suid-Afrika word 

onderskeidelik genoem National Anthology of Song of the Federation of 

Afrikaans Cultural Organisations, Embroider Like This en Handbook for Farmers 

in South Africa.  

 

Op hierdie punt kan dit voorlopig gestel word dat Heyns met sy benadering baie 

kreatief met die bronteks werk. Daar word toevoegings gemaak en selfs 

addisionele intertekstuele verwysings ingesit. Verder kom dit ook voor asof hy 

redelik herskrywend en ekspliserend vertaal, byvoorbeeld wanneer hy die 

verloop van die roman in meer besonderhede beskryf as wat dit in die bronteks 

staan. Nietemin bly hy in die gedeeltes waar hy “slegs” vertaal, betreklik naby 

aan die bronteks. Vergelyk byvoorbeeld die eerste uittreksels uit die flaptekste 

hierbo. Heyns is dus ’n sigbare vertaler, maar die vertaling is plek-plek overt en 

plek-plek kovert. Daar is ook sterk sprake van ’n inagname van die vaardighede 

van die doelteksleser, byvoorbeeld met die verwysing na twee woordeboeke wat 

sekere van die “vreemde” terme bevat, plus ook nog die byvoeg van ’n 

woordelys. Dit sou gesien kon word as deel van Chesterman se lojaliteit teenoor 

alle rolspelers, in hierdie geval spesifiek die doelteksleser, oftewel, die volg van 

’n verantwoordbaarheidsnorm. 

 

Agterin die Engelse Agaat is daar ’n woordelys met 60 woorde (AE:693-695). 

Volgens Heyns is hierdie woorde “Afrikaans [or] South African English” (AE:693). 

Hy meld verder dat ’n aantal van die woorde in die woordelys uit Oxford se 

Engelse woordeboek of die Oxford-woordeboek van Suid-Afrikaanse Engels kom 

(ibid.). Die meerderheid woorde en afkortings in die woordelys staan in die 

Afrikaanse spelling, behalwe die volgende: “drift”, “goffel”, “klaaslouw bush”, 

“krantz”, “sis”, “sluit” (“a ditch”), “tackies”, “tokoloshe” en “WAU” (AE:693-695). Dit 

kom voor asof Heyns woorde wat wel ’n Engelse spelwyse het, in Engels spel, 

terwyl woorde sonder ’n Engelse spelwyse Afrikaans gehou word. Dit is egter 

onduidelik waarom Heyns byvoorbeeld “VLV” met “WAU” in Engels vertaal het, 

maar “FAK” in Afrikaans behou met slegs die Engelse verklaring “Federation of 
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Afrikaans Cultural Associations [...]” (AE:695). Meer oor hierdie kwessie kom 

egter by die mikro-ontleding aan bod. Hier kan voorlopig gesê word dat ook hier 

die navolging van ’n soort etiese norm blyk. 

 

Agterin die Afrikaanse teks kom ’n bladsy met die opskrif “ERKENNINGS” voor. 

Dit is egter nie, soos verwag, dieselfde teks wat onder 

“ACKNOWLEDGEMENTS” in die Engelse teks staan nie, maar wel ’n lys 

persone wat die skrywer bedank vir hulle meerdere of mindere insette. Hierdie 

soort persoonlike bedankings kom glad nie in die Engelse teks voor nie. Op die 

plek waar dit in die Afrikaanse teks staan, het die Engelse teks die bovermelde 

afdeling oor intertekstuele poësieverwysings. 

 

Die agterste flapteks in die Afrikaanse teks bevat ’n kort lys van Marlene van 

Niekerk se publikasies, pryse en vertalings van haar vorige werke. Dit noem ook 

dat sy tans op Stellenbosch Skeppende Skryfkunde doseer. Die Engelse teks se 

agterste flapteks bevat al hierdie inligting, maar begin deur eers die volgende te 

noem: 

Marlene van Niekerk was born in 1954 in the Caledon district of the Western 

Cape. She studied philosophy, languages and literature at the universities of 

Stellenbosch, Amsterdam and the Witwatersrand.  

 

Hierna volg dieselfde inligting as in die Afrikaanse teks, en in dieselfde 

volgorde. Daarna kom egter die volgende by: 

Her latest novel, Agaat, was published to critical acclaim and awarded the 

University of Johannesburg Prize for best creative work in Afrikaans in 2005, the 

M-Net Award for best novel as well as being shortlisted for the Bookseller’s 

Choice Award for South Africa. 

 

Daarna volg dan die heel relevantste deel van die flapteks vir die doeleindes van 

hierdie studie: 

Michiel Heyns studied at the universities of Stellenbosch and Cambridge and is 

an acclaimed author in his own right. Apart from a book on the nineteenth-
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century novel and many critical essays, he has published three novels, The 

Children’s Day, The Reluctant Passenger and The Typewriter’s Tale.  

 

Die vertaler word dus, weereens, saam met die skrywer op bykans gelyke 

grondslag genoem en geensins net as anonieme teksverwerker aanvaar en 

aangeneem nie. Dit sluit aan by Nord se idee van die erkenning van die vertaler 

se deskundigheid (sien voetnoot 4 in afdeling 2.4.3.), asook die soortgelyke idee 

van Chesterman by sy kommunikasienorm (sien afdeling 2.5.4.3.). 

 

Die agterblaaie van die Afrikaanse en Engelse teks verskil totaal. Op die 

Afrikaanse teks se agterblad is ’n uittreksel uit ’n Engelse resensie in die New 

York Times van Van Niekerk se vorige roman, Triomf. Daarna volg die volgende 

beskrywing van Agaat: 

In Agaat  – ’n teer en oorrompelende roman oor plaasvroue, in nood aangewese 

op mekaar – gee Marlene van Niekerk ’n ontstemmende blik op ’n halfeeu se 

Afrikaanse landskap, soos gekenmerk deur ontwrigte, verminkte menslikheid 

maar ook deur nooitaflatende hoop.  

Die uiterste grensgebiede van intimiteit word verken. Hoe word daar afskeid 

geneem en gesterwe? Deur watter soort genade? Wat is die ware aard van wat 

mens so maklik “liefde” en “sorg” noem? 

 

Die Engelse teks bevat geen beskrywing van die roman op die agterblad nie. 

Daar is wel vier uittreksels uit resensies en besprekings van (die Afrikaanse) 

Agaat. Die eerste is deur Leon de Kock (vertaler van Triomf) en word in (die 

oorspronklike) Engels gegee. Die tweede en derde uittreksels is uit tekste wat 

oorspronklik deur onderskeidelik Chris van der Merwe op LitNet en Annemarie 

van Niekerk in Die Burger geplaas is. Hierdie tekste is in Engels vertaal. Dit is 

veelseggend om te merk hoe ’n goeie woordspeling verlore gaan wanneer ’n 

uitdrukking soos “’n tweede triomf” (Van Niekerk, 2004:11), sowel letterlik as 

synde ’n verwysing na Van Niekerk se roman Triomf, vertaal word met “a second 

triumph”. Selfs met iets so eenvoudig soos ’n resensie-uittreksel agterop die 

roman gaan daar iets verlore. Hieroor word egter later meer genoem. Die vierde 

teks agterop die Engelse roman is uit Nederlands in Engels vertaal.  
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Die vier tekste op die agterblad van die Engelse teks maak ’n hele 

verskeidenheid stellings oor Marlene van Niekerk en haar werk. 

Opsommenderwys stel dit dat sy met Agaat ’n nuwe standaard gestel het, dat die 

roman ’n triomfantelike poging is, ’n monumentale stuk werk, asook dat sy ’n 

uiters bedrewe skrywer is en uitsonderlike boeke skryf. Die aanname kan 

gemaak word dat Van Niekerk aan die deursnee Engelse leser minder bekend 

sal wees as aan die Afrikaanse leser en dat dit die rede is waarom die agterblad 

van die Engelse Agaat eerder ’n beknopte prysgesang vir haar skryfvermoëns is 

as ’n opsomming van die roman self, terwyl die Afrikaanse teks weer ’n kort 

opsomming van die roman gee, maar darem ook vermeld dat haar vorige roman 

nie net nasionaal nie, maar ook internasionaal geslaagd is en die dunk wat die 

buiteland van Suid-Afrikaanse romans het, help verbeter het. Hierdie 

“addisionele” inligting wat die Engelse leser ontvang, sluit weereens aan by 

Chesterman en Nord se idee van lojaliteit (sien onderskeidelik afdelings 2.5.4.3. 

en 2.4.3.). 

 

Laastens moet daar genoem word dat Agaat ook in geheel vertaal is. 

 

4.2.2. Hierdie lewe/This Life  op die paratekstuele vlak 

 

Die titels van die Schoeman-boek en sy vertaling is sterk ekwivalent, as 

onderskeidelik Hierdie lewe en This Life. Op die voorste flapteks kom die 

volgende kort beskrywing van die roman voor: 

In Hierdie lewe het Karel Schoeman weereens die Suid-Afrikaanse verlede as 

tema vir ’n roman gebruik en die toneel is die Roggeveld, ’n streek wat tot dusver 

min aandag in die Afrikaanse letterkunde ontvang het. 

In die verhaal van vier generasies van ’n enkele blanke boeregesin oor ’n tydperk 

van bykans honderd jaar word die wese van die omwenteling weergegee wat in 

die loop van die negentiende eeu op die Suid-Afrikaanse platteland en in die 

Afrikaner-samelewing voltrek is. 
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Hierdie lewe is die eerste titel wat verskyn in ’n beplande groep van drie romans 

onder die algemene naam Stemme. 

 

Op die agterkant van Hierdie lewe kom slegs die woorde “Stemme 2” voor; dit is 

’n aanduiding dat die roman die tweede in Schoeman se reeks Stemme is (soos 

ook in die bogenoemde flapteks). Op die agterste flapteks kom daar ’n lys 

Schoeman-romans voor, sowel as uittreksels uit twee besprekings van die 

Schoeman-roman wat chronologies direk voor Hierdie lewe gesitueer is (Afskeid 

en Vertrek).  

 

Op die agterkant van This Life kom die volgende vertaalde uittreksel uit die 

roman voor. Dit verskyn op in die roman op bladsy 10 (TL:10): 

Land without mercy where the wild cat savages the sheep and the eagle swoops 

down on the lamb, where the herdsman is found dead in his shelter, covered with 

the fine, sifting snow, and the hunter loses his footing on the rock; unforgiving 

land, where brother is set against brother and servant against master, where the 

trespass remains unforgiven ...  

 

Direk daarna kom die volgende beskrywing van die roman voor: 

 Set in the isolated Roggeveld and spanning four generations of a family, This Life 

is the haunting evocation of a time and a landscape and a people. At the end of 

her life, a woman’s hesitant narration is an attempt to make sense of the people 

closest to her and the events in her family to which she was a silent witness – the 

effect of her mother’s increasingly overbearing behaviour; the relationship 

between her two brothers and the young woman they both loved; the mysterious 

disappearance of the younger brother and the woman.  

 

Die derde stuk teks op die agterblad van This Life is ’n aanhaling uit die Mail and 

Guardian: “Karel Schoeman has perfected the genre of the novel as mediation, 

as recollection”. 

 

Die vierde, en belangrikste, stuk teks is die volgende: 

 Originally published in Afrikaans in 1993 under the title Hierdie lewe, the novel 

was awarded the Hertzog Prize and the CNA Literary Award. Karel Schoeman is 
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a major Afrikaans novelist whose books have been translated into English, 

Dutch, German, French and Russian. His best-known novel in English, Promised 

Land, has been filmed and was released internationally in 2003. 

 

’n Aantal belangrike en relevante afleidings kan uit bogenoemde gemaak word. 

Eerstens word daar op die Engelse teks se omslag vir die leser ’n voorsmaak 

gebied van die prosa binne-in die boek, en wel as ’n sterk beskrywing van die 

genadelose landskap waarop die roman afspeel, terwyl dit nie by die Afrikaanse 

teks die geval is nie. Wat wel ooreenstem tussen die twee tekste, is die gebruik 

van aanhalings deur derde partye oor die gehalte van Schoeman se werk. Dit is 

ook uiters belangrik om kennis te neem daarvan dat This Life eksplisiet as 

vertaling gemerk is deur die noem van die feit dat dit oorspronklik in Afrikaans 

verskyn het. 

 

Op die titelblad van This Life word onder die titel en die skrywer se naam 

genoem “Translated by Elsa Silke”, en wel in ’n lettergrootte wat omtrent die 

helfte kleiner is as waarin die skrywer se naam gedruk is. Op die volgende blad 

word dit aangedui dat die kopiereg op die Engelse vertaling aan Karel Schoeman 

behoort, hoewel daar ook staan dat dit deur Elsa Silke gedoen is. Die roman 

begin dan dadelik, sonder ’n voorwoord of inleiding.  

 

Bladsye 226-227 van This Life bevat ook ’n woordelys met 43 woorde wat nie 

slegs Afrikaans is nie. Daar kom vier woorde voor wat semanties kultuurspesifiek 

is, maar in hul Engelse spelwyse: “Boers” (TL:226), “kaross”, “kist” en “sjambok” 

(TL:227). Die Afrikaanse spelling sou wees “Boere”, “karos”, “kis” en “sambok”. 

Die res van die (Afrikaanse) woorde in die woordelys is ook heel kultuurspesifiek 

en voorbeelde word later in nadere besonderhede bespreek. Dit kan voorlopig 

gestel word dat Silke op die oog af kultuurspesifieke, dog vervreemdende, terme 

eerder volgens die doeltaalkonvensies spel, indien so ’n ekwivalent beskikbaar 

is. Nogtans word daar vervreem. Dit stem ooreen met wat Heyns met hierdie 

soort terme doen (sien vorige afdeling). 
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Laastens moet ter volledigheid genoem word dat die roman as geheel vertaal is. 

 

Op hierdie punt kan daar al ’n aantal afleidings gemaak word oor verskille wat 

reeds duidelik blyk uit die paratekstuele vergelyking van die twee romans met 

hulle onderskeie vertalings. 

 

4.2.3. Verskille en ooreenkomste op die paratekstue le vlak 

 

Die mees ooglopende verskil tussen die twee tekste op die paratekstuele vlak, is 

die manier waarop, of die graad waartoe, die vertalers sigbaar is, asook waar 

hulle lojaliteit oënskynlik lê. In die geval van Hierdie lewe/This Life is daar, 

behalwe die noem van Elsa Silke as vertaler voorin die roman, geen verdere 

sigbare tekens van die vertaler nie, behalwe dalk die woordelys. Daarenteen is 

Heyns erg sigbaar as vertaler. Hy voeg by tot die intertekstuele tekste voorin die 

roman, neem self deel aan die bedankings en voeg ook daartoe by, en daar word 

self op die agterste flapteks ’n ruimte afgestaan aan sy biografiese 

besonderhede, net soos aan dié van die skrywer. 

 

Heyns skryf ook ’n “vertalersvoorwoord” teenoor Silke wat net direk wegval en 

die teks self laat praat, sonder om haar vertaalprobleme en –strategie te 

verklaar. Reeds op die paratekstuele vlak is dit duidelik dat Heyns, soos hy dit 

self noem, “liberties” neem, oftewel hom vryhede toeëien. Hierteenoor wil dit op 

die paratekstuele vlak voorkom asof Silke veel versigtiger met die teks omgaan 

en glad nie byvoegings maak of weglatings toepas nie. Dit kan wees vanweë die 

feit dat Silke nie self skeppend skryf nie en Heyns wel, of ’n gevolg van Heyns se 

betrokke bronteksskrywer wat sy “liberties” moontlik goedgekeur het, teenoor 

Silke wat nie hierdie soort insette gehad het nie. 

 

In die sin van Toury se matriksnorme (sien afdeling 2.5.4.2.) is dit hier duidelik 

dat Heyns wel byvoegings maak tot die teks en dat hy soek na doeltaalelemente 
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om bepaalde brontaalelemente te vervang (spesifiek die intertekstuele 

verwysings na poësie), terwyl Silke nie byvoegings maak nie. In Venuti-terme 

(sien afdeling 2.3.2.) kan dit gestel word dat Heyns op die paratekstuele vlak 

oënskynlik domestikerend te werk gaan, aangesien doeltaalelemente in die 

vertaling ingeskryf word om dit te verryk en tot die doeltekslesers te spreek uit 

hulle eie taaltradisie. Silke, daarenteen, gaan oënskynlik minder domestikerend 

te werk. In ’n kombinasie van Venuti- en Toury-terme sou dit gestel kon word dat 

Heyns ’n tekstueel-linguistiese norm van domestikerende substitusie weerspieël. 

Heyns bewerkstellig Toury se aangenome ekwivalensie (sien afdeling 2.5.4.2.) 

onder meer deur middel van die gebruik van verwysings na Engelse poësie in die 

doelteks op die plek van verwysings na Afrikaanse poësie in die bronteks, terwyl 

Silke dit nie doen nie.  

 

Op die vlak van Chesterman se verantwoordbaarheidsnorm (sien afdeling 

2.5.4.3.) of Nord se lojaliteitsbeginsel (sien afdeling 2.4.3.), kan dit gestel word 

dat Heyns se lojaliteit op die oog af meer by die doelteksleser lê, terwyl Silke s’n 

eerder by die bronteks en bronteksskrywer lê. Dit kan wees omdat Heyns 

outeursmedewerking gehad het en Silke glad nie, of moontlik vanweë ’n heel 

verskillende skopos in die geval van Agaat as in die geval van Hierdie lewe. Op 

die mees praktiese vlak kan dit byvoorbeeld genoem word dat Agaat waarskynlik 

as vertaalopdrag aan Heyns gegee is, terwyl Hierdie lewe Silke se “eie keuse” 

was (Silke, 2004:4). Dit impliseer tog verskillende rolspelers, verwagtinge en 

eise(rs), as daar gedink word aan Lefevere se idee van patronaatverhoudinge 

(sien afdeling 2.5.3.).  

 

Dit is egter uiters belangrik om op hierdie punt te noem dat die bestaan al dan 

nie van hierdie oënskynlike werkswyses en normatiewe optrede eers deur die 

makro- en mikrostrukturele ondersoek werklik bewys en ondersteun kan en moet 

word, aangesien die enkele paratekstuele voorbeelde nog te min is om regtig ’n 

norm of norme uit af te lei. Dit is dus op hierdie stadium nog net voorlopige 

opmerkings. 
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Daar kan, opsommenderwys, afgelei word dat Heyns veel meer sigbaar is in die 

vertaling en veel meer eie idees en addisionele materiaal as Silke inskryf.  

 

Voorts word die twee tekste op die makrostrukturele vlak vergelyk. Daar moet 

genoem word dat alle mikrostrukturele elemente ook ’n implikasie vir, of effek op, 

die makrostrukturele vlak het. Die volgende afdeling gaan egter spesifiek oor 

makrostrukturele elemente as sodanig.  

 

4.3. Vergelyking op die makrostrukturele vlak 

 

4.3.1. Inleidende opmerkings 

 

Lambert en Van Gorp beskryf dat die makrostrukturele analise van vertalings kan 

behels dat dinge soos tekssegmentering, hoofstuktitels, en die verhoudinge 

tussen verskillende narratiewe vorme (vertelstemme) ondersoek word (1985:46-

47). Daar word eerstens ’n analise gedoen van hoe Agaat op die 

makrostrukturele vlak met sy Engelse vertaling korreleer en daarna word 

dieselfde analise met Hierdie lewe gedoen. 

 

4.3.2. Agaat op die makrostrukturele vlak 

 

4.3.2.1. Inleidende opmerkings 

 

Die hoofstukstruktuur van die Afrikaanse Agaat behels ’n proloog (AA:1-9) en ’n 

epiloog (AA:701-718) met 20 hoofstukke tussen dié twee (AA:667). Op hierdie 

vlak, die vlak van hoofstukindeling of “tekssegmentering”, hou die Engelse teks 

by hierdie selfde struktuur: die deel getiteld “Prologue” (AE:1-8), 20 hoofstukke 
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(AE:643) en die “Epilogue” (AE:675-692). Op hierdie vlak is daar dus geen 

afwyking, weglating of byvoeging nie. Hier kom dus ’n skynbare verbandnorm 

(sien afdeling 2.5.4.3.) voor, aangesien die ooreenkoms tussen die bron- en 

doelteks op die makrostrukturele vlak presies behou word. 

 

Die vertelstruktuur binne Agaat is ietwat meer kompleks as in die geval van 

Hierdie lewe/This Life. Die rede hiervoor is dat daar heelwat meer verskillende 

“stemme” van die hoofkarakter praat, hoewel albei romans “vertel” word deur ’n 

ou, sterwende vrou in haar bed. Vervolgens word dus ondersoek ingestel na hoe 

die vertaler hierdie probleme hanteer het. Daar sal ook melding gemaak word 

van die gebruik van aksenttekens. 

 

4.3.2.2. Proloog en epiloog 

 

In die proloog en epiloog tot Agaat is die hoofkarakter, Milla de Wet, se 

uitgeweke seun Jakkie aan die woord. In die geval van die proloog beskryf hy sy 

huidige lewensruimte, Kanada, asook die versoek dat hy plaas toe kom vir sy 

moeder se afsterwe en dan die uiteindelike reis daarheen (AA:1-9). Hierdie 

vertelling word deur die karakter in die eerstepersoonsvorm gedoen en wel in die 

vorm van ’n bewussynstroom vol herinneringe, beskrywings, huidige ervarings en 

beelding. Dieselfde geld die epiloog, wanneer ’n soortgelyke beskrywing volg, 

maar wel van sy besoek aan die plaas en vertrek, asook die terugreis na Kanada 

waarop hy hom bevind (AA:701-718).  

 

Hierdie proloog en epiloog word op dieselfde wyse in die Engelse teks 

weergegee. Die epiloog is dieselfde bewussynstroom wat die reis, aankoms en 

Kanada beskryf (AE:1-8) en die proloog beskryf, soos in die Afrikaanse teks, die 

besoek aan en vertrek vanaf die plaas, asook die terugreis na Kanada (AE:675-

692). 
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In die geval van die proloog en epiloog hou die vertaler dus streng by die 

oorspronklike struktuur soos dit in die bronteks lyk. Die bewussynstroom word 

gewoon vertaal, sonder enige opsigtelike wysigings aan dié makrostrukturele 

gegewe. In die twintig hoofstukke van die roman is die hoofkarakter, Milla de 

Wet, deurgaans aan die woord, maar op vier verskillende, onderskeibare 

maniere; bykans met vier “stemme”. Elkeen van die vier stemme kom een maal 

in elke hoofstuk voor. 

 

4.3.2.3. Verskillende stemme in verskillende patron e 

 

Die eerste van hierdie stemme is Milla as eerstepersoonsverteller in die 

teenwoordige tyd. In hierdie “stem” praat Milla direk met die leser en vertel sy 

dinge wat in die baie onlangse verlede of hede gebeur (het), byvoorbeeld dinge 

wat Agaat doen, kos wat sy ingeneem het en ander gebeure. Dit kon net sowel 

hierdie stem gewees het wat Milla beskryf as sy oor Beatrice sê “Sy kies vir die 

onlangser verlede” (AA:280). Twee voorbeelde word ter illustrasie gegee: “Haar 

stem is hard. Asof sy deur ’n muur wil praat” (AA:280), asook “Ek rol my oë op na 

die tuin waar Beatrice nou haar handjies staan en wring [...]” (AA:289). Hierdie 

“stem” kom telkens eerste in elke hoofstuk voor, spesifiek op bladsye 11-25, 41-

46, 58-69, 80-90, 105-109, 132-140, 159-172, 192-201, 217-228, 246-260, 280-

295, 313-322, 341-355, 382-387, 408-423, 446-466, 505-513, 550-561, 599-606 

en 667-677 (alle verwysings uit AA). 

 

Hierdie selfde “stem” praat op dieselfde plekke in die Engelse teks en op 

dieselfde wyse. Dit is in Engels, soos in Afrikaans, ’n geval van “She opts for the 

more recent past” (AE:269). Die bogenoemde voorbeelde staan soos volg in AE: 

“Her voice is loud. As if she’s trying to penetrate a wall” (AE:269) en “I roll my 

eyes back to the garden where Beatrice is now wringing her tiny hands [...]” 

(AA:278). Dié “stem” kom ook telkens aan die begin van elke hoofstuk voor, 

spesifiek op bladsye 9-22, 39-44, 55-66, 76-86, 101-105, 127-134, 152-165, 184-
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193, 208-219, 236-250, 269-283, 301-310, 328-342, 368-373, 393-407, 431-451, 

488-496, 531-541, 578-585 en 643-652 (alle verwysings uit AE). 

 

Die eerste van die vier stemme word dus telkens vertaal op dieselfde manier as 

wat dit in Afrikaans staan, en verder staan dit telkens op dieselfde plek(ke) in die 

roman. Die vertaler se strategie met hierdie stem was dus om baie naby die 

struktuur van die bronteks te bly. 

 

Die drie ander stemme in die roman kan ook beurtelings posisioneel vergelyk 

word as deel van die makrostrukturele ondersoek. Hierdie drie stemme sal saam 

vergelyk word, aangesien hul volgorde in verhouding tot die bogenoemde 

“eerste” stem, en tot mekaar, wissel.  

 

Die tweede “stem” in die roman praat in die tweede persoon. Dit behels Milla wat 

die minder onlangse verlede beskryf deur in die tweedepersoonsvorm met 

haarself in gesprek te tree en so die dinge wat gebeur het, oorvertel. Die 

volgende is voorbeelde daarvan: “Die eerste keer toe jy met Jak geslaap het, 

was die dag nadat hy kom ouers vra het” (AA:25) en “Jy het die kopwonde begin 

skoonmaak” (AA:303). Dit word onderskeidelik vertaal met “The first time you 

slept with Jak, was the day after he came to declare his intentions to your parents 

(AE:22) en “You started cleaning the head wounds” (AE:292). 

 

Die derde “stem” in die roman is Milla se ylende gedagtes wat in ’n soort 

bewussynstroom oorgedra word (dit word dan ook nou voorts die 

“bewussynstroom” genoem). ’n Tipiese voorbeeld hiervan is “domsiekte 

krimpsiekte predikantsluisellende omlê stinkbrand stamroes vaalblaar wurms 

kewers slakke motte kleinkommandoruspers almal onsigbare aanvange [...]” 

(AA:38). Dié uittreksel word vertaal met “loco-disease nenta preacher-tick-

affliction smut-ball bunt black-rust glume-blotch grubs beetles snails moths army 

caterpillars all invisible onsets [...]” (AE:35). 
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Die vierde soort “stem” is Milla se dagboekinskrywings wat heel kripties voorkom 

en van niestandaardafkortings, klinkerweglating en telegramstyl wemel. ’n Goeie 

voorbeeld hiervan, in die praktiese (en moontlik ook die metatekstuele, 

aangesien sy haar ongewone skryfstyl beskryf in haar ongewone skryfstyl) sin, is 

die volgende: “[...] geheimskrif sonder punte & kommas miskien moet ek dit 

hardop gaan voorlees vir die radio dat hy ook die siel van die vrou kan leer ken & 

die nood van hr meid” (AA:39). Dit word in Engels “[...] secret writing without full 

stops and commas perhaps I should go and read it out loud on radio so that he 

too can get to know the soul of the woman and the distress of hr handmaid” 

(AE:37). 

 

Hierdie vier stemme wissel posisioneel in die onderskeie hoofstukke. Die tweede 

“stem” kom in die eerste ses hoofstukke ook in die tweede plek voor, direk na 

Milla se in-die-hede-vertelling. Dit is spesifiek op bladsye 25-37, 46-52, 69-75, 

90-98, 109-126 en 140-153 (AA). Hierdie patroon word in die Engelse teks 

presies nagevolg, en wel op bladsye 22-35, 44-50, 66-71, 86-94, 105-121 en 

135-147 (alle verwysings uit AE). Na elkeen van hierdie gevalle kom die 

bewussynstroom voor (bladsye 38, 52-53, 75, 98-99, 126 en 153 in AA; 35, 50, 

71-72, 94, 121-122 en 147 in AE). Na elke geval waar die bewussynstroom 

voorkom, kom die dagboekinskrywings, oftewel vierde “stem”, voor. Dit is 

spesifiek op bladsye 38-40, 53-57, 76-79, 99-104 en 126-131 (AA) en 36-38, 50-

54, 72-75, 94-100, 122-126 en 147-151 (AE). Daar kan dus hier ’n patroon 

uitgewys word: eerste “stem”, tweede “stem”, bewussynstroom, 

dagboekinskrywing. 

 

In die sewende hoofstuk verander dié volgorde. Die eerste “stem” staan steeds 

eerste, maar direk daarna kom die bewussynstroom (bladsy 173), dan die 

dagboekinskrywings (bladsye 173-180) en dan eers die tweede “stem”, wat daar 

op bladsye 180-191 staan (AA). Dit gebeur op presies dieselfde wyse in die 

Engelse teks, waar die betrokke tweede “stem”-deel op bladsye 173-183 staan 

(AE), met die bewussynstroom op bladsy 165 en die dagboekinskrywings op 
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bladsye 165-173 (AE). Hier kan weer ’n patroon uitgewys word: eerste “stem”, 

bewussynstroom, dagboekinskrywing, tweede “stem”. 

 

In die agste hoofstuk geld dieselfde volgorde as in die eerste ses, met die 

“tweede stem” direk na die hede-vertelling, op bladsye 202-207 (AA) en 193-198 

(AE), dan die bewussynstroom (207-208 in AA; 199-200 in AE) en laaste in die 

hoofstuk die dagboekinskrywings (208-216 in AA; 200-207 in AE). 

 

In hoofstuk nege geld ’n ander patroon. Die eerste “stem” staan eerste, dan volg 

die dagboekinskrywings (228-236 in AA; 219-227 in AE), daarna die tweede 

“stem” (237-244 in AA; 227-234 in AE) en laastens die bewussynstroom (244-

245 in AA; 234-235 in AE). Hier kan dus een derde patroon uitgewys word: 

eerste “stem”, dagboekinskrywing, tweede “stem”, bewussynstroom.  

 

In hoofstuk tien, daarenteen, geld presies dieselfde patroon as vir die eerste ses 

hoofstukke, met die volgorde na die eerste “stem” synde tweede “stem” (260-274 

in AA; 250-263 in AE), bewussynstroom (274-275 in AA; 263-264 in AE) en 

laastens dagboekinskrywings (275-279 in AA; 264-268 in AE).  

 

Hoofstuk elf het weer ’n ander patroon as enige van die voorafgaande 

hoofstukke. Die bewussynstroom staan tweede in die hoofstuk (bladsy 295 in AA; 

284 in AE), dan die tweede “stem” (295-306 in AA; 284-294 in AE) en laastens 

die dagboekinskrywings (306-312 in AA; 294-300 in AE).  

 

In hoofstuk twaalf geld die patroon van hoofstuk nege na die eerste “stem”: 

dagboekinskrywings (bladsye 322-333 in AA; 310-321 in AE), tweede “stem” 

(333-339 in AA; 321-326 in AE) en bewussynstroom (339-340 in AA; 327 in AE).  

 

Hoofstuk dertien volg presies dieselfde patroon as die eerste ses hoofstukke en 

hoofstukke ag en tien: tweede “stem” (bladsye 356-375 in AA; 342-361 in AE), 

bewussynstroom (375-376 in AA; 361-362 in AE) en dan dagboekinskrywings 



 84 

(376-381 in AA; 362-367 in AE). Hierdie patroon word voortgesit in hoofstuk 

veertien met die tweede “stem” (387-401 in AA; 373-386 in AE), dan die 

bewussynstroom (401-402 in AA; 386-387 in AE) en laastens die 

dagboekinskrywings (402-407 in AA; 387-362 in AE). Dieselfde patroon geld 

hoofstuk vyftien: tweede “stem” (423-438 in AA; 408-423 in AE), 

bewussynstroom (439-440 in AA; 423-425 in AE) en dagboekinskrywings (441-

445 in AA; 425-430 in AE).  

 

In hoofstuk sestien geld hierdie patroon weereens: tweede “stem” (bladsye 466-

484 in AA; 451-468 in AE), bewussynstroom (484-485 in AA; 468-469 in AE) en 

dagboekinskrywing (485-504 in AA; 469-487 in AE). In hoofstukke sewentien tot 

neëntien is dit ook so: tweede “stem” (513-531, 561-578 en 606-644 in AA; 496-

513, 541-558 en 585-622 in AE), bewussynstroom (531-532, 578-579 en 645 in 

AA; 513-514, 558 en 622 in AE) en dagboekinskrywing (532-549, 579-598 en 

645-666 in AA; 514-530, 559-577 en 622-642 in AE). In die heel laaste hoofstuk 

kom geen dagboekinskrywing voor nie en is die patroon eerste “stem”, tweede 

“stem” (677-697 in AA; 653-672 in AE) en bewussynstroom (697-699 in AA; 672-

674 in AE). 

 

4.3.2.4. Tydsvorme 

 

Saam met hierdie ordening van die “stemme” moet ook kortliks melding gemaak 

word van die tydsvorme waarin die stemme praat. Heyns hou in die Engelse teks 

deurgaans by die tydsvorm van die betrokke deel soos dit in die Afrikaanse 

roman staan. Die eerste “stem” vertel byvoorbeeld beurtelings in die 

teenwoordige en die verledetydsvorm: “Beatrice trek die gordyne verder oop” 

(AA:283) word “Beatrice opens the curtains further” (AE:272). “Ek het vir myself 

gesê, niks kan jou hier byt nie [...]” (AA:315) word ook “I said to myself, nothing 

can bite you here, no flea could survive here (AE:303). Die bewussynstroom 

“praat” ook in die teenwoordige tydsvorm en word deurgaans in Engels ook so 
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hanteer. “laat erf! verbrand!” (AA:295) word byvoorbeeld “bequeath! burn!” 

(AE:284).  

 

In die tweede “stem” se geval word daar deurgaans in Engels by die 

verledetydsvorm gehou, soos in die Afrikaans. ’n Voorbeeld in hierdie verband: 

“Sy het ’n paar treë verder skuins agter hom gaan hurk” (AA:305) word “She went 

and crouched a few paces further diagonally behind him” (AE:294). In die geval 

van die dagboekinskrywings hou Heyns eweneens by die tydsvorm van die 

bronteks. “Hulle raak so doodstil weg deesdae” (AA:306) word byvoorbeeld 

“They disappear like mice nowadays” (AE:294), terwyl “Op die volmaan kon ek 

as kind [...]” (AA:307) vertaal word met “At full moon as a child I used to be able 

to [...]” (AE:295).  

 

Heyns hou dus in die geval van die tydsvorme ook streng by die rangskikking 

soos dit in die bronteks staan.  

 

4.3.2.5. Aksenttekens 

 

Nog ’n makrostrukturele vertaalprobleem is Van Niekerk se ruimskootse gebruik 

van aksenttekens in die Afrikaanse teks. Dit word gebruik om klem op bepaalde 

woorde te laat val, gewoonlik om iets van die betrokke spreker se 

gemoedstoestand of persoonlikheid te kenne gegee. Die rede waarom dit ’n 

vertaalprobleem is, of minstens ’n potensiële vertaalprobleem, is die feit dat die 

klankpatrone wat dit beklemtoon Afrikaans, en dus taalgebonde (asook 

teksspesifiek), is. Hierdie klempatrone is ook wel ’n mikrostrukturele gegewe, 

maar die invloed wat dit uitoefen, is makrostruktureel. In ’n vroeëre stuk word 

beskryf byvoorbeeld hoe dit bydra tot die klankrykheid en ritme van die roman, 

asook tot karakterisering en die skep van spanning (Swart, 2007:71). Dit dra 

veral daartoe by dat die roman ’n Afrikaanse kleur het. Derhalwe word dit hier 

bespreek. 
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Wanneer Beatrice, Milla se buurvrou, in hoofstuk elf aan die woord is, gee die 

aksenttekens byvoorbeeld iets te kenne van haar geveinsde besorgdheid wat 

eintlik meer nuuskierigheid as iets anders behels. Sy sê byvoorbeeld “Ai Milla, 

dat jy nou só óórgelewer moet lê hier” (AA:285). Dit word in Engels “Ai Milla that 

you should lie here só at the mércy" (AE:274). Daar is ook voorbeelde soos “Jirre 

Jésus tog, hélp!” (AA:286), oftewel “Lorrd Jésus please, hélp!” (AE:275). 

 

Die eersgenoemde Engelse sin se klem sou op natuurlike wyse hoofsaaklik op 

die werkwoord “lie” geval het. Deur die aksenttekens te gebruik, word die klem 

egter verplaas na dié dele wat ook in die Afrikaanse teks beklemtoon is. Ook die 

klem wat deur die aksentteken op “Jesus” in die Engelse teks val, plaas dit op 

dieselfde element as wat in die bronteks beklemtoon is. Daar kan dus gesê word 

dat Heyns die aksenttekens gebruik om die klem te plaas soos dit in Afrikaans 

geplaas is, al is dit in die meeste gevalle nie op die plek waar dit natuurlikerwys 

in Engels sou val nie.  

 

Heyns hou egter nie in alle gevalle by die plasing van die aksenttekens in die 

Afrikaanse teks nie. “[Dié] het vanóggend gebél en gevrá ek moet môre kom sy 

moet dórp toe vir allerhande bésigheid en begráfnisreëlings.” (AA:286) word 

byvoorbeeld in Engels “[She] phoned this mórning and ásked I should come 

tomorrow she has to go to tówn for all sorts of búsiness and fúneral 

arrangements” (AE:275). Nog ’n voorbeeld in hierdie verband is die sin “Want ek 

sê vir jou dit stáán daar van de pille en de pánne en dit ruik na dóói!” (AA:287). 

Dit word in Engels “Because I tell you it’s cráwling with pills and pans in there and 

it smells of déád!” (AE:276). Dit is in beide gevalle onduidelik waarom “pans” in 

die Engelse teks nie, soos “pánne” in die Afrikaanse teks, ’n aksentteken het nie, 

soos met “phoned” teenoor “gebél" in die vorige voorbeeld. 
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Heyns gebruik dus duidelik die aksenttekens in die Engelse teks om die klem op 

sekere relevante klankgrepe te laat val, maar sy werkswyse hier is inkonsekwent. 

Sommige woorde word presies soos in die Afrikaanse teks beklemtoon, terwyl 

ander daarvan afwyk. Daar is nie ’n duidelike motivering hiervoor nie, aangesien 

dit nie op die oog af met die klankstruktuur binne die Engelse sinne te doen het 

nie.  

 

Op die vlak van vervreemding teenoor domestikering kan daar wel gestel word 

dat Heyns deur die feit dat hy hoegenaamd aksenttekens gebruik, vervreemdend 

te werk gaan, aangesien dit nie ’n konvensie in hedendaagse Engelse fiksie is 

nie. In ’n vorige artikel is reeds hierna verwys, asook na hoe dit vir die Engelse 

leser steurend of selfs ontstellend kan wees, hoewel dit myns insiens funksioneel 

gebruik word en daar nie werklik ’n alternatief is nie (sien Swart, 2007:71-74). In 

die geval van hierdie tekens kom dit voor asof Heyns se fokus wegskuif daarvan 

om die doelteksleser te akkommodeer en dat sy lojaliteit eerder lê by die 

bronteks en die klankryke uniekheid daarvan. Daar word dus ook nie aangepas 

by die heersende poëtika van die doeltekskultuur nie (sien afdeling 2.5.3.).  

 

4.3.2.6. Afleidings oor Agaat 

 

Die duidelikste en mees noemenswaardige afleiding uit hierdie uitgebreide 

analise is die feit dat die vertaler op die makrostrukturele vlak 100% presies by 

die strukturele en hoofstukindeling van die bronteks bly in die doelteks. Daar is 

op die makrostrukturele vlak nie een enkele afwyking nie. Gedagtig aan 

Chesterman se verbandnorm (sien afdeling 2.5.4.3.) kan dit gestel word dat hier 

wel gepoog word om ’n totale makrostrukturele ooreenstemming te bewerkstellig 

tussen die bronteks en die doelteks. Daar is dus geen sprake daarvan dat die 

doelteks op die makrostrukturele vlak by enige soort konvensie in die 

doelteksliteratuur aangepas word nie.  
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Hierdie werkswyse en strategieë kan vir die leser vervreemdend wees, soos 

genoem in die afdeling hierbo oor die aksenttekens (4.3.2.5.). Daar word egter 

weer lojaal gebly teenoor die bronteks en die bronteksskrywer.  

 

4.3.3. Hierdie lewe/This Life op die makrostrukture le vlak 

 

In Hierdie lewe is daar ses hoofstukke (HL:178) met ’n ongenommerde 

inleidende hoofstuk (HL:5-10). Daar is in die vertaling eweneens ses 

genommerde hoofstukke (TL:191), ook met ’n ongenommerde inleidende 

hoofstuk (TL:5-11). Daar is nie noemenswaardige vertaalprobleme met hierdie 

indeling nie, behalwe miskien die feit dat daar verskillende tydsvorme in die 

vertelling geld.  

 

In die Afrikaanse teks is ’n eerstepersoonsverteller in die ongenommerde 

inleidende hoofstuk aan die woord, terwyl dit in die Engelse teks dieselfde is. 

Vergelyk byvoorbeeld “Waar is ek? Ek lê vasgevang in die donker en hoor hoe 

iemand in die donker naby my asemhaal” (HL:5) met “Where am I? I lie trapped 

in the dark, listening to someone breathing near me in the dark.”  

 

Die eerste vyf genommerde hoofstukke word dan deurgaans in die 

verledetydsvorm begin. Ter illustrasie word die eerste sin van elke hoofstuk 

gegee, tesame met die Engelse ekwivalent van elkeen: 

1: Die plaas is aan Vader se oupa uitgegee toe die eerste witmense by die passe 

van die Roggeveldberge opgesukkel het om hul skaaptroppe hier langs die rand 

van die eskarp te laat wei. (HL:11) / The farm was granted to Father’s 

grandfather when the first white people toiled up the passes of the Roggeveld 

Mountains to find grazing for their sheep flocks here along the edge of the 

escarpment. (TL:13) 

 

2: Dit was toe dat Jakob getroud is en Sofie na ons gekom het. (HL:34) / That was 

when Jakob got married and Sofie came to us. (TL:38) 
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3: Geleidelik het ek beter geword, en my weer by die alledaagse lewe van die huis 

en die plaas aangepas. (HL:91) / Gradually I recovered and adapted to the 

routine of the house and farm once more. (TL:100) 

 

4: Ek glo nie dat Vader ooit vyande gehad het nie, maar dit was eers in hierdie tyd 

dat ons besef het hoeveel geneentheid en agting hy ongemerk oor die jare in ons 

geweste begin opbou het [...]. (HL:115) / I do not believe that Father ever had 

enemies, but it was during this time that we discovered just how fond people 

were of him and how highly regarded he had become in our district over the 

years [...]. (TL:125) 

 

5: Eintlik was dit net die gesigte rondom die tafel wat oor die jare verander het, ’n 

wisselende patroon in die kerslig in ’n huis waar daar verder geen verandering 

plaasgevind het nie. (HL:149) / Actually it was only the faces around the table 

that changed over the years, a changing pattern in the candlelight in a house 

where nothing changed otherwise. (TL:160) 

 

Die vertelstem verander aan die begin van die sesde en laaste hoofstuk terug na 

die teenwoordige tydsvorm, soos in die ongenommerde hoofstuk aan die begin 

van die roman. Hierdie verandering vind sowel in die Afrikaanse as in die 

Engelse teks plaas: 

6: Dit is al, daar is niks meer om te vertel nie. Ek wil slaap; ek wil rus. (HL:178) / 

That is all, there is nothing more to tell. I want to sleep; I want to rest. (TL:191) 

 

Hierdie verandering geld egter net vir een paragraaf, waarna daar weer  met die 

verledetydsvorm-vertelling voortgegaan word tot kort voor die einde van die 

roman: 

Toe dit op die dorp bekend geraak het dat ek teruggaan plaas toe, sou die 

buurvroue graag medelye wou betoon het, het ek dit toegelaat. (HL:178) / When 

it became known in town that I was returning to the farm, the neighbours might 

have sympathised if I had allowed it. (TL:191) 

 

Heel aan die einde van die roman, in die laaste paragraaf, slaan die verteller 

weer oor na die teenwoordige tydsvorm met “Laat ander maar kom, ander mense 
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eendag lank na óns” (HL:210). In die Engelse teks vind presies dieselfde plaas 

en wel by “Let others come, other people one day long after us” (TL:225).  

 

Binne elke hoofstuk is daar ook enkele spronge na die teenwoordige tydsvorm. 

Hierdie spronge word bondigheidshalwe nie almal aangehaal nie, maar vind 

plaas op bladsye 18, 46, 51, 64, 76, 104, 124, 196 en 204 (alle verwysings uit 

HL). Wat in die teks plaasvind, is dat die verteller ’n lang stuk verhaal in die 

verledetydsvorm vertel, plek-plek met ’n stukkie historiese presensvorm tussen-

in, en dan telkens aan die einde daarvan na die hede “terugkeer” asof uit ’n 

droom deur weer in die teenwoordige tydsvorm te praat. Daarna volg ’n skoon 

reël voordat die volgende deel van die vertelling weer ’n aanvang neem. ’n 

Tipiese voorbeeld word ter illustrasie gegee: 

Daar was net die veld, die klipbanke en die kortstondige helderheid van die lente. 

Ek vertel dit egter soos ek dit belewe het. Ek vertel dit soos ek dit onthou. 

 

Dit was die lente ná Sofie se koms, [..] (HL:51) 

 / 

 There was nothing but the veld, the rocky ridges and the fleeting brightness of 

spring. But I am telling it as I experienced it. I tell it as I remember it. 

 

It was during the spring after Sofie’s arrival, [...] (TL:57) 

 

Die mees relevante feit in hierdie verband vir die doeleindes van hierdie studie, is 

dat die vertaler in die Engelse teks uiters presies by hierdie oorslaan tussen die 

vertelde tydsvorme hou. Die bogenoemde spronge vind naamlik in die Engelse 

teks plaas op onderskeidelik bladsye 21, 52, 57, 70, 84, 114, 130, 210 en 218 

(alle verwysings uit TL). 

 

Die hoofstukke word dus glad nie gesny of herrangskik nie en die vertaler hou 

baie streng by die tydsvorm wat die verteller gebruik. Dit wil verder voorkom asof 

die vertaler die teksspesifieke vertaalprobleem hanteer deur die bronteks uiters 

noukeurig na te volg en geensins van die patroon daarin af te wyk nie. Hier is dus 

ook nie werklik sprake daarvan dat die vertaler die vertaling by ’n gegewe 
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doeltaalkonvensie aanpas nie, aangesien dit (minstens op die makrostrukturele 

vlak) die bronteks presies navolg. Op die makrostrukturele vlak is die vertaler se 

strategie om streng by die bronteks se patroon te hou. Hierdie strategie word 

deurgaans en dus totaal konsekwent toegepas. 

 

’n Verdere makrostrukturele kwessie is die wyse waarop die historiese 

presensvorm as aanduiding van die verlede tyd in Afrikaans, in Engels vertaal 

word. Een goeie voorbeeld van hoe die passiewe verledetydsvorm in Hierdie 

lewe saam met die historiese presensvorm gebruik word, is die volgende 

(relevante gedeeltes in vetdruk): “Solank soos wat ek kan onthou, is die stigting 

van ’n eie gemeente in die Roggeveld bespreek; dit wil sê, die mans het onder 

mekaar daaroor gepraat wanneer ons vir kerkdienste bymekaarkom  [...]” 

(HL:115). Dit word in Engels “For as long as I can remember establishing our 

own congregation in the Roggeveld had been under discussion; that is to say, the 

men discussed it when we met for church services  [...]” (TL:125). Hier word die 

presensvorm by “bymekaarkom” gewoon met die verledetydsvorm van “meet”, 

“met”, vertaal. Silke vervang dus die Afrikaanse historiese presensvorm met die 

gewone Engelse verledetydsvorm. 

 

Nog ’n voorbeeld hiervan is “[Daar] was ’n sekere gejaagdheid en 

gespannenheid in haar optrede terwyl sy die besoekers welkom heet , koffie en 

suiker oopsluit  en reël  vir die nodige kos, alhoewel dit vir my nooit duidelik was 

hoe welkom die ongenooide mense werklik vir haar is  nie” (HL:115). Dit word in 

die Engelse teks weereens met die gewone verledetydsvorm vertaal: “[There] 

was a kind of agitation and nervousness in her behaviour as she welcomed  the 

visitors, unlocked  coffee and sugar and arranged  for meals, and it was never 

clear to me exactly how welcome these uninvited guests were ” (TL:125). 

 

’n Volgende voorbeeld hiervan is die volgende (relevante gedeeltes in vetdruk): 

“[as] ek ’n ruiter in die verte gewaar , sou ek my [verberg]” (HL:165) wat in Engels 

staan as “[if] I saw  a rider in the distance, I might have [crouched]” (TL:177). Een 
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laaste voorbeeld ter illustrasie: “hoeveel hy onthou , hoeveel hy verstaan , wat hy 

dink en voel [het vir ons ’n raaisel gebly]” (HL:177) word in Engels “how much he 

remembered , how much he understood , what he thought  and felt  [remained a 

mystery to us]” (TL:189).   

 

Silke vertaal dus die historiese presensvorm as verledetydsaanduiding in 

Afrikaans deurgaans met die gewone verledetydsvorm in Engels. Dit sou as 

domestikerende strategie getipeer kon word, aangesien dit die brontaalkonvensie 

(die historiese presensvorm wat die verlede tydsvorm aandui) aanpas by die 

doeltaalkonvensie (die gewone verledetydsvorm). Let wel: in Engels kan die 

historiese presensvorm ook gebruik word, hoewel dit vreemd opval. Silke gebruik 

egter vir die verlede tydsuitdrukking in die roman slegs die gewone 

verledetydsvorm in Engels. 

 

Gedagtig aan norme en lojaliteit kan dit gestel word dat Silke se lojaliteit baie 

duidelik eerder by die bronteks en bronteksskrywer as by die doelteksrolspelers 

lê sover dit prakties moontlik is. Daar is nie op die makrostrukturele vlak enige 

sigbare veranderings wat gestel kan word as tegemoetkomings of aanpassings 

vir die doelteksleser nie. Dit is waarskynlik die gevolg van Silke se (self-

opgestelde) skopos wat dit stel dat die bronteks duidelik in die doelteks 

waarneembaar moet wees (Silke, 2004:iii). Nietemin is daar gevalle waar dit 

onmoontlik is om streng lojaal te bly aan elke aspek van die bronteks. Die 

historiese presensvorm is ’n voorbeeld hiervan en Silke verdedig haar vervanging 

daarvan met die gewone verledetydsvorm deur dit te stel dat daar nie in Engels 

’n soortgelyke konvensie bestaan nie (Silke, 2004:102). Die enigste geval waar 

Silke se lojaliteit dus verskuif na die doelteksleser, is waar dit in die doeltaal 

letterlik onmoontlik is om ’n bepaalde makrostrukturele gegewe te behou. Uit 

Silke se werkswyse blyk dit dus dat Chesterman se kommunikasienorm (sien 

afdeling 2.5.4.3.) in die primêre posisie staan in die geval van elemente wat uniek 

aan die bronteks(kultuur) is. 
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4.3.4. Afleidings uit die makrostrukturele analise 

 

Sowel by Hierdie lewe/This Life as by Agaat hou die vertalers streng by die 

vertellerstemme of –tydsvorme10, die hoofstukindeling en die rangskikking binne 

die hoofstukke. Daar is dus op die makrostrukturele vlak geen bewysbare verskil 

tussen die werkswyses van die twee vertalers nie. Verder hou beide vertalers 

ook duidelik by die vorm en formaat van die bronteks en kan daar dus gesê word 

dat beide ’n baie sterk verbandnorm toon in hul werk, aangesien daar op die 

makrostrukturele vlak ’n totale een-tot-een ooreenkoms tussen die bron- en 

doeltekste is. Dit wil ook voorkom asof beide vertalers se lojaliteit, minstens op 

die makrostrukturele vlak, by die bronteks en bronteksskrywer bly, behalwe, soos 

aangetoon, waar dit prakties onmoontlik is in die doeltaal (sien vorige afdeling).  

 

Nogtans moet daar eers mikrostrukturele ontledings afgehandel word voordat 

enige finale stellings oor die vertalers se werkswyse(s) gemaak kan word. 

Vervolgens word die vertalings mikrostruktureel behandel. 

 

4.4. Vergelyking op die mikrostrukturele vlak 

 

Vir die ontledings op hierdie vlak word telkens gebruik gemaak van Nord se vier 

tipes vertaalprobleme; die pragmatiese, intertalige, interkulturele en 

teksspesifieke vertaalprobleme (sien afdeling 3.4. vir ’n meer uitvoerige 

bespreking hiervan). Lambert en Van Gorp beskryf vir die mikrostrukturele 

ondersoek die ondersoek van dinge soos woordkeuses, grammatikale patrone en 

strukture soos ritme en rym, direkte en indirekte rede, perspektief, modaliteit en 

verskillende taalvlakke soos dialekte (1985:46-47). Vir die doeleindes van hierdie 

mikrostrukturele ondersoek word sekere aspekte wat hierdie soort kwessies 

insluit, in die romans geselekteer en geklassifiseer aan die hand van Nord se vier 

                                                 
10 Silke wysig wel die Afrikaanse historiese presensvorm. Dié vorm kom egter relatief selde in die bronteks 
voor en dit, tesame met die konsekwentheid waarmee Silke dit hanteer en die feit dat daar nie in Agaat ’n 
gepaste vorm is om dit mee te vergelyk nie, noop my om dit by hierdie stelling buite rekening te laat.  
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tipes vertaalprobleme. Daar word dan telkens aangetoon hoe die vertaler die 

betrokke probleem opgelos het, ten einde uiteindelik afleidings te kan maak oor 

of daar ’n bepaalde vertaalnorm uit die vertalings blyk al dan nie. 

 

4.4.1. Agaat  op die mikrostrukturele vlak 

 

Soos vroeër genoem, sal die mikrostrukturele analise van Agaat sentreer rondom 

hoofstukke elf tot dertien. Daar word egter ook ’n seleksie uit een bykomende 

teksgedeelte gemaak ten einde een punt te illustreer.  

 

Nord stel dit dat pragmatiese vertaalprobleme gaan oor die kontras tussen die 

kommunikasiesituasies van die doelteks en bronteks (1997b:59). Hiervoor sal in 

die geval van Agaat gebruik gemaak word van unieke Suid-Afrikaanse begrippe, 

waaronder boerderyterminologie, asook van enkele intertekstuele verwysings in 

die teks. Die tweede soort vertaalprobleem, die interkulturele vertaalprobleem, 

gaan volgens Nord oor die norme en konvensies van verbale en nieverbale 

gedrag in ’n gegewe kultuur (1997b:59). Om hierdie tipe probleem te ondersoek, 

sal aandag geskenk word aan aanspreekvorme. Die derde tipe vertaalprobleem, 

die intertalige vertaalprobleem, is volgens Nord (1997b:60) een wat te doen het 

met struktuurverskille tussen die twee tale. Vir hierdie probleem sal die 

sinstruktuur in die betrokke teksdeel ondersoek word, aangesien Afrikaans en 

Engels verskil ten opsigte van byvoorbeeld die plasing van die werkwoord. Die 

laaste tipe vertaalprobleem, die teksspesifieke vertaalprobleem, is volgens Nord 

(1997b:61) ’n probleem wat ontstaan tydens die vertaling van ’n spesifieke teks. 

Sy noem die voorbeelde van metafore, vergelykings, woordspelings, ensovoorts 

(ibid.). Vir hierdie soort probleem sal ondersoek ingestel word na die behandeling 

van boektitels in die roman en enkele woordspelings. 

 

Let wel: die voorbeelde wat by interkulturele en pragmatiese vertaalprobleme 

behandel word, sou telkens in enige van dié twee afdelings kon staan, aangesien 
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die onderskeid meer ’n kategoriseringsvereenvoudiging as ’n waterdigte skeiding 

is. Dieselfde geld die onderskeid tussen intertalige en interkulturele probleme, 

aangesien taal moeilik van kultuur geskei kan word, maar in hierdie geval ter 

wille van bestudering wel onderskei moet word.  

 

4.4.1.1. Pragmatiese vertaalprobleme  

 

Agaat wemel van die boerderyterminologie en unieke (Suid-)Afrikaanse begrippe. 

Heyns maak self in sy vertalersvoorwoord melding van hierdie ontsaglike lading 

“Afrikaans cultural goods” (AE). Hier onder word hierdie terme uit hoofstukke elf 

en twaalf ondersoek. Dit word gou duidelik dat daar nie ’n oorwegend 

domestikerende of vervreemdende strategie gevolg nie. (Sien ook in afdeling 

2.4.2.5. die gedeelte oor “of” daar gedomestikeer of vervreem word teenoor “tot 

watter mate” daar gedomestikeer en/of vervreem word).  

 

Raspejoratiewe word byvoorbeeld erg lukraak vertaal: “kindermeide”, “meid”, 

“hotnos”, “jong hotnos” en “meidehart” (AA:325) word onderskeidelik 

“nursemaids”, “woolly” (AE:312), “goffels”, “young goffels” en “coon-girl’s heart” 

(AE:313). Later in die roman word “meid” (AA:335) eers “coon” (AE:323) en dan, 

op dieselfde bladsy, “skivvy” (AE:323). Daar is oënskynlik geen duidelike 

strategie vir die hantering van hierdie raspejoratiewe nie. Die enigste van hierdie 

terme wat in die woordelys voorkom, is “goffel” (AE:694). 

 

Vervolgens word die hantering van pragmatiese probleme in oorwegend 

domestikerende en oorwegend vervreemdende oplossings verdeel.  
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4.4.1.1.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde 

 

Die eerste voorbeeld van vervreemding is “frikkadel” in “Haar asem ruik na 

frikkadelle. Haar simpatie is frikkadellerig” (AA:280). Heyns vertaal dit as “Her 

breath smells of frikkadel. Her sympathy smacks of frikkadel” (AE:269). Dié term 

word ook in die woordelys genoem en gedefinieer as “a ball of minced meat, fried 

or baked” (AE:693). Dit is onduidelik waarom Heyns nie net “meatball” gebruik 

het nie. Hy gaan dus vervreemdend te werk.  

 

Die intertekstuele verwysing na die kinderliedjie “Die een ou spook was maer, die 

ander ou spook was vet [...]” (AA:289) word ook heeltemal vervreemdend 

hanteer deur dit letterlik te vertaal met “The one old ghost was lean and the other 

old ghost was fat [...]” (AE:278). Dieselfde geld die woord “stoep” (AA:292), wat 

“stoep” bly (AE:280). “Stoep” is wel ook in die woordelys (AE:694). Die plaas se 

naam, “Grootmoedersdrift” bly ook deurgaans dieselfde as in die bronteks 

(byvoorbeeld AA:292 en AE: 281). 

 

Die terme “riempiestoele” en “riempiesbank” word vertaal as “riempie chairs” en 

“riempie bench” (AE:282). Hier word ook oënskynlik vervreemdend gewerk. 

“Riempie” kom in die woordelys voor (AE:694). Ook “hotnotjie” (AA:299) word 

vervreem met “you little hotnot!” (AE:287). “Hotnot” word ook wel in die woordelys 

omskryf (AE:694). Ook “Boesmanskloof” (AA:308; AE:297) word vervreemdend 

hanteer. Dieselfde geld “vlei” (AA:294; AE:283) wat ook in die woordelys staan 

(AE:695).  

 

’n Laaste boerderyterm, “hanslam” (AA:333), word vervreemdend hanteer deur 

dit ook “hanslam” te maak in die Engelse teks (AE:321). Dit staan ook in die 

woordelys (AE:694). 
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4.4.1.1.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde 

 

Die eerste term in hierdie afdeling is “voorhuis” (AA:281), wat Heyns “sitting 

room” (AE:270) maak11. Hier word dus totaal domestikerend te werk gegaan. 

Heyns doen dieselfde met die intertekstuele verwysing na Van Wyk Louw se 

“Vier gebede by jaargetye in die Boland” (AA:281) wat hy omskakel na ’n 

verwysing na “Four Quartets” van Eliot (AE:270). Ook “Die Geut” (AA:286), ’n 

verwysing na die distrik waarin die plaas lê waarop Agaat afspeel, word in Engels 

gedomestikeer met “The Spout” (AE:275).  

 

Die woord “krismisrose” (AA:293) word gedomestikeer met “hydrangeas” 

(AE:282). Verder word “Hartjielief” (AA:294) vertaal as “Sweetenough” (AE:282), 

wat ook duidelik domestikerend is.  

 

Die boerderyterm “aftak-as” (AA:296) word verkeerd12 vertaal met “winch axle” 

(AE:285). Dit is onduidelik of hierdie term vervreemdend of domestikerend is, 

aangesien dit verkeerd is. Die korrekte Engelse term vir die aftak-as van ’n 

trekker is “power take-off”. 

 

“Hotnoswurms” (AA:298), ook ’n pejoratief, word vertaal as “Pauperworms” 

(AE:287). In hierdie geval word die rassistiese inhoud van die term dus grootliks 

geneutraliseer deur middel van domestikering. “Hotnot” word wel in die 

woordelys omskryf (AE:694), dus is dit onduidelik waarom dit nie konsekwent 

hanteer word nie. “Bokseil” (AA:304) word ook gedomestikeer, met “tarpaulin” 

(AE:293). 

 

                                                 
11 Hier is dit interessant om te merk dat Silke heeltemal vervreemdend met “voorhuis” omgaan deur dit in 
die Engelse teks te behou en dit te glos met die verklaring “front room, living-room, parlour” (TL:227). 
12 Die skrywer hiervan het op ’n plaas in die Overberg grootgeword en is goed vertroud met die betrokke 
terminologie. ’n Gedrukte verwysing word nie gegee nie, hoofsaaklik aangesien hierdie terme bykans 
nêrens opgeteken is nie.  
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Die belediging “Jou moer ook, Agaat!” (AA:318) word vertaal met “And búgger 

you too, Agaat!” (AE:306). Aangesien die uitdrukking “jou moer” uniek-Afrikaans 

is, is dit hier ook ’n geval van domestikering.  

 

4.4.1.1.3. Afleidings oor die pragmatiese probleme  

 

Die afleiding wat heel duidelik blyk uit die bogenoemde voorbeelde, is die feit dat 

Heyns op die oog af die pragmatiese vertaalprobleme totaal lukraak hanteer. 

Daar is geen sprake van ’n duidelike strategie of ’n konsekwente werkswyse nie. 

Verder is daar ongelukkig ook gevalle waar gewone vertaalfoute voorkom. Die 

hoofpunt is die volgende: dit kom voor asof hier nie konkrete besluite geneem is 

oor hoe die vertaalproses gaan werk nie, maar slegs begin is daarmee. In die 

geval van boerdery- en ander unieke terminologie wissel die vertaler tussen 

totale vervreemding en totale domestikering; ook so in die geval van 

intertekstuele verwysings in die teks. Daar is volgens my byvoorbeeld geen 

duidelike rede waarom “rûens” gedomestikeer, maar “vlei” vervreem word nie. 

Oor intertekstuele verwysings word nog ’n opmerking gemaak in die afdeling 

hieronder oor teksspesifieke vertaalprobleme. 

 

Hier kan niks oor Heyns se werkswyse afgelei word in terme van ’n norm nie, 

aangesien hier oënskynlik nie konsekwent strategies te werk gegaan word nie. 

 

4.4.1.2. Interkulturele vertaalprobleme  

 

Vir hierdie afdeling sal aanspreekvorme as studiemateriaal gebruik word. In 

enige kommunikasiesituasie sê die aanspreekvorme wat die deelnemers teenoor 

mekaar gebruik, heelwat oor die sosiale opset wat daar geld. Dieselfde kan gesê 

word van die naamwoordelike konstruksies waarmee in die derde persoon na 

mense verwys word. Vervolgens word dus ondersoek ingestel na hoe die 
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vertaling van aanspreekvorme wat uniek is aan die Afrikaanse kultuur, hanteer 

word, asook die vertaling van die derdepersoonsverwysings. 

 

Daar kan ter inleiding gedink word aan beledigings wat Jakkie toegesnou word 

terwyl hy weghardloop na ’n traumatiese ervaring met sy hanslam. Die ander 

kinders noem hom “Meisiekind!”, “Hansskapie!” en “Pietertjie!” (AA:337). Hierdie 

drie skelname word in die Engelse teks “Girlie!”, “Little hanslam!” en “Pietertjie!” 

(AE:324). Daar is dus geen konsekwente behandeling nie. Die eerste term word 

volledig gedomestikeer. Die tweede term se verkleiningskomponent word 

gedomestikeer, maar die skaap-komponent word vervreemdend behandel. Die 

derde term word (totaal vervreemdend) net so behou, sonder dat dit in die 

woordelys genoem word.  

 

4.4.1.2.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde 

 

Die volgende voorbeeld is Beatrice se “mevrou sendeling van der Lught” 

(AA:281), wat in Engels staan as “Mrs Missionary van der Lugh[t]” (AE:270). 

Hierdie vertaling is vervreemdend, aangesien dit ’n direkte vertaling uit die 

brontaal is van ’n aanspreekvorm wat nie in die doeltaal voorkom nie. Daar kan 

selfs ’n misverstand by die Engelse leser ontstaan vanweë die hooflettergebruik, 

aangesien “Missionary” amper soos ’n voornaam lyk, terwyl die Afrikaanse 

gebruik van kleinletters hierdie potensiële probleem nie het nie. ’n Soortgelyke 

voorbeeld kom voor in “[ek] hoor van mevrou, Dokter Leroux is báie tevrede” 

(AA:283), waar die konvensie om gesagsfigure (dokters, dominees en diesulkes) 

se vroue ook baie formeel op haar titel aan te spreek, blyk. Dié voorbeeld word 

vanweë die betrokke sin se struktuur in Engels vertaal as “[I] hear from Mrs Le 

Roux that Doctor is very satisfied” (AE:272). Die konvensie van die formele 

aanspreekvorm wat teenoor ’n gesagsfiguur se vrou gebruik word, wat ’n 

Afrikaanse tradisie is, word dus (vervreemdend) behou in Engels wanneer dit 

geïmpliseer word deur Beatrice wat in die Engelse teks na die dokter se vrou 



 100 

verwys as “Mrs Le Roux” (AE:272). Die bewustheid van sosiale etiket wat 

hierdeur te kenne gegee word, dra ook by tot die karakterisering van Beatrice, ’n 

karakter wat al beskryf is as “die stereotiepe melodramatiese en skynheilige 

plattelandse boeretannie” (Swart, 2007:71). Dit is egter onverklaarbaar waarom 

die spelling van die dokter se van in die Engelse teks verander, maar vir die 

doeleindes van hierdie afdeling is dit nie relevant nie. Dit is heel moontlik gewoon 

’n redigeerfout. 

 

Sover dit derdepersoonsverwysings aangaan, is daar ook heelparty interessante 

voorbeelde in Agaat. Enkele voorbeelde: “die skepsels” (AA:283), “meide” 

(AA:287), “die miesies” en “die baas” (AA:296). Hierdie voorbeelde word in die 

Engelse teks onderskeidelik “the creatures” (AE:272), “coons” (AE:276), “the 

mies” en “the baas” (AE:285). Hierdie terme se pejoratiewe waarde word telkens 

behou en hulle is vervreemdend hanteer.  “Mies” en “baas” kom ook wel in die 

woordelys voor (AE:693-694). 

 

Sover dit aanspreekvorme en verwysingsvorme aangaan wat ’n religieuse 

komponent het, kan daar gekyk word na byvoorbeeld “dominee Van Der Lught” 

(AA:288). Dit word vervreemdend vertaal met “Dominee van der Lught” (AE:277). 

“Dominee” kom ook in die woordelys voor (AE:693). 

 

Nog ’n interessante aanspreekvorm is “Oumies” (AA:284). In die Engelse teks bly 

dit “Oumies” (AE:273), met ’n verklaring in die woordelys. Om een of ander 

duistere rede maak Heyns egter Milla se selfspottende verwysing “Ouooi” 

(AA:284) wat direk daarna staan, in die Engelse teks “Ounooi” (AE:273) in plaas 

van iets soos “Old ewe”. Dit is onduidelik of dit ’n doelbewuste literêre middel of 

gewoon ’n druk- of ander fout is. “Oumies” word dus ook vervreemdend hanteer. 

“Ounooi” kom tesame daarmee in die woordelys voor (AE:694). “Ounooi” kom op 

sigself op heelparty plekke in die roman voor, waaronder bladsye 288 en 316. In 

die Engelse teks word dit deurgaans vervreemdend hanteer deur dit “Ounooi” te 

hou (AE:278; AE:304 ens.). Die term “nooi” word ook ’n aantal keer gebruik, 
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byvoorbeeld in “nooi Beatrice” (AA:288), wat “nooi Beatrice” bly (AE:277). “Nooi” 

word eweneens in die woordelys verklaar (AE:694). Daar moet ook melding 

gemaak word van “nooi” se manlike teenhanger, “baas”. Dit kom byvoorbeeld 

voor in “baas Thys” (AA:289), wat in Engels “baas Thys” lees (AE:278). Dit word 

ook in die woordelys hanteer (AE:693) en is dus vervreemdend vertaal. 

 

Jakkie noem weer in ’n oomblik van paniek sy ma “Mamma” (AA:336), wat net so 

behou word in die Engelse teks (AE:324). Hierdie behoud is weer vervreemdend. 

“Mamma” word ook nie in die woordelys aangetref nie (AE:693-695). Ook die 

manier waarop Jakkie aangespreek word, “Boetie” (AA:336), word meestal 

vervreem met “Boetie” (AE:324), wat ook in die woordelys staan (AE:693).  

 

4.4.1.2.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde 

 

Daar is ook derdepersoonsverwysings wat domestikerend hanteer word, 

byvoorbeeld “sulkes” (AA:283) en “die volk” (AA:296). Hierdie voorbeelde word in 

die Engelse teks onderskeidelik “some of them [like that]” (AE:272) en “workers” 

(AE:284). Hier word domestikerend te werk gegaan deur die eerste term te 

omskryf en die tweede een se pejoratiewe waarde te neutraliseer. Ook 

“voorbidders” (AA:290) word domestikerend vertaal met “profferers of prayers” 

(AE:279). 

 

Dan is daar ’n hele paar maniere waarop Jakkie aangespreek word. Voorbeelde 

in hierdie verband is “Pa se ramkat” (AA:306) wat vertaal word as “Pa’s little búll” 

(AE:306). Dit is ’n vertaling wat na die vervreemdende kant neig met die behoud 

van “Pa”, maar ook in ’n mate domestikerend is met “búll” in plaas van “ramkat”.  

 

Nog twee aanspreekvorme wat melding verdien, is dié wat teenoor Jakkie 

gebruik word, byvoorbeeld: “my klong” (AA:335) en “Gaat se grootkêrel” 

(AA:336). Hierdie twee vorme word vertaal met onderskeidelik “my lad” (AE:322) 
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en “Gaat’s big boy” (AE:324). Dié woorde is duidelik domestikerend vertaal, 

aangesien die Afrikaanse terme “klong” en “grootkêrel” volledig gedomestikeer 

word.  

 

4.4.1.2.3. Afleidings oor die interkulturele proble me 

 

In die geval van die interkulturele vertaalprobleem is dit dus weer baie duidelik 

dat die vertaler nie ’n konsekwente riglyn of plan volg nie. Interkultureel-

problematiese terme word op skynbaar lukrake wyse vervreemdend of 

domestikerend vertaal, indien hulle hoegenaamd vertaal word. Dit is al gestel dat 

die gebruik van raspejoratiewe deur ’n spreker bydra tot sy karakterisering in 

Agaat (Swart, 2007:68), maar op die oog af is daar nie werklik ’n sistematiese 

benadering tot die vertaling hiervan nie. Dit is dus weer bykans onmoontlik om ’n 

norm of strategie in die vertaling te sien. 

 

4.4.1.3. Intertalige vertaalprobleme  

 

Intertalige vertaalprobleme gaan volgens Nord oor die struktuurverskille tussen 

die bron- en doeltaal (1997b:60). Vir die doeleindes van hierdie deel van die 

mikrostrukturele ondersoek word dus veral aandag geskenk aan die sinstruktuur 

in die roman. Die Afrikaanse Agaat is byvoorbeeld vol niestandaard-adjektiewe 

en –samestellings, benewens die uiteenlopende sinskonstruksies. Hierdie 

elemente, sowel as die sinsvolgorde in die Afrikaanse teks, kan potensieel 

problematies wees vir die vertaler. Vervolgens word hierdie probleme, sowel as 

die vertaler se oplossing(s), aangetoon. 

 

Ter inleiding kan melding gemaak word van die strategie wat gevolg word vir die 

woord “bly” in “Waar bly Agaat?” (AA:281). Hierdie sin kan nie net so in Engels 

vertaal word nie, die volgorde moet op ’n manier aangepas word. In die Engelse 
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teks vra Milla dan inderdaad ook “What’s happened to Agaat?” (AE:270). Hierdie 

aanpassing van sinsvolgorde om ’n problematiese brontaalelement se betekenis 

te behou, is ’n domestikerende strategie. Dit pas elemente wat in die struktuur 

van die brontaal werk, maar nie in die struktuur van die doeltaal nie, op so ’n 

wyse by die doeltaalkonvensies aan dat dit lees soos oorspronklike 

doeltaalsinne.  

 

4.4.1.3.1. Oorwegend vervreemdende voorbeelde 

 

Daar is in Agaat heelwat gevalle waar sinne vervreemdend vertaal word. ’n Sin 

soos “Die rek van die suurstofmasker trek my hare agter seer” (AA:282) word 

byvoorbeeld vertaal met “The elastic of the oxygen mask pulls my hair at the 

back painfully” (AE:271). Hierdie sin hou baie duidelik bykans woord vir woord by 

die sin in die bronteks, selfs al klink dit in Engels stokkerig en geforseerd. Hierdie 

stokkerigheid is vervreemdend. Dit kom ook byvoorbeeld voor in ’n sin soos “Lord 

woman! Can you séé me then?” (AE:272), die Engelse ekwivalent van “Here 

mens! Kan jy my dan sien?!” (AA:283). Nog ’n voorbeeld hiervan is “Now she 

must in” (AE:281), die Engelse weergawe van “Nou moet sy in” (AA:292).  

 

Nog ’n voorbeeld hiervan is by die sin “Op hierdie plaas skiet ons alles wat 

wurms het net vir gou reg voor die kop.” (AA:298), wat vertaal word as “On this 

farm we shoot everything that has worms quick-quick right between the eyes.” 

(AE:287). Dit is duidelik vervreemdend vertaal. ’n Verdere voorbeeld is “Jy sal al 

die tyd kry om beter te word en jy sal deurbetaal word en al die doktersonkostes 

sal ons dra.” (AA:304) wat vertaal word met “You’ll have all the time you need to 

get better and you’ll be paid through and all the doctor’s expenses we’ll carry.” 

(AE:292).  
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4.4.1.3.2. Oorwegend domestikerende voorbeelde 

 

Aan die begin van die teksdeelte wat hier bestudeer word, hou die vertaler baie 

streng by die brontekssinne. Beatrice vra in Afrikaans “Milla, kan jy my hoor? Dit 

is ek, Beatrice.” (AA:280) en in Engels “Milla, can you hear me? This is me, 

Beatrice.” (AE:269). Hierdie nabye hou by die Afrikaanse sinstruktuur gaan voort 

tot by die eerste sin wat moontlik probleme kan gee: “Laas was ek nog by die 

teken van die [testament]” (AA:280). Die woord “laas” soos dit hier gebruik word, 

is moeilik om in Engels te vertaal. Die vertaler gooi dus die sinsvolgorde om met 

“I was at the signing of the will not so long [ago]” (AE:269). Die “not so long ago” 

dra dus die idee van “laas” oor.  

 

Nog ’n sin met elemente wat die vertaler moontlik kan laat sukkel, is “Haar 

simpatie is frikkadellerig” (AA:280). Hierdie sin word vertaal met “Her sympathy 

smacks of frikkadel” (AE:269). Die vertaler neem dus die problematiese adjektief 

“frikkadellerig” en verander die woordsoort en weer ook die sinsvolgorde om 

dieselfde idee oor te dra. ’n Vervreemdende vertaling van “Haar simpatie is 

frikkadellerig” (AA:280) sou iets kon wees soos “Her sympathy is frikkadellish”.  

 

Die sinsbywoord “mos” is ook ’n woord wat nie maklik vertaal nie. Die volgende 

sin wat dus genoem word, is “Belydenis in die kombuis is mos verraad teenoor 

die voorhuis” (AA:281). In hierdie geval word dit vertaal met “Confession in the 

kitchen, we know, is treason against the sitting room” (AE:270). In hierdie geval 

moet die konstruksie “we know” die idee van die Afrikaanse “mos” oordra. Nog ’n 

voorbeeld van hoe die “mos”-probleem opgelos kan word, is by die sin “Nee, ek 

het jou mos gesê [...]” (AA:286), wat vertaal word met “No, I told you don’t you 

remember [...]” (AE:375). Hier is dit weer die konstruksie “don’t you remember” 

wat die “mos”-idee oordra. Hierdie verskuiwings is deurgaans domestikerend, 

aangesien dit ’n probleem van die brontaal oplos deur dit by doeltaalkonvensies 

aan te pas. 
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Verder is daar voorbeelde soos “Hier woon mense” (AA:293) wat vertaal word 

met “People are living here” (AE:282). Hierdie vertaling is weer domestikerend, 

aangesien daar afgewyk word van die sin soos dit in die brontaal se struktuur 

staan, ten gunste van ’n uitdrukking in pas met die doeltaal s’n (daar moet hier 

gevra word of dit dalk ook ’n intertekstuele verwysing na Fugard is, en of dit dalk 

hier Heyns-die-skrywer aan die woord is). ’n Sin soos “Nou moet ek maak of ek 

van g’n sout of water weet nie” (AA:307) teenoor die Engelse “Now I must feign 

blissful ignorance.” (AE:296) is nog ’n voorbeeld van domestikerende 

sinstruktuurvertaling.  

 

Wanneer Milla beskryf hoe Agaat praat, raak die sinsvolgorde-probleme weer 

duidelik. Dink byvoorbeeld aan ’n sin soos “Julle wil mos kak in die bossies nes 

wilde goed!” of “Julle wil mos julle gatte met die hand afvee!” (AA:298). Dié “Julle 

wil mos”-konstruksie is weereens uniek aan Afrikaans en moeilik om te vertaal. 

Heyns vertaal dit met onderskeidelik “This is what you get for shitting in the 

bushes like wild things!” en “This is what you get for wiping your arses with your 

hands!” (AE:287). Op die vlak van sinstruktuur is hier weereens gedomestikeer, 

aangesien die problematiese brontaalelement by die konvensies van die 

doeltaalstruktuur aangepas is.  

 

4.4.1.3.3. Afleidings oor die intertalige probleme 

 

Dit blyk dus dat die vertaler in sekere gevalle waar die Afrikaanse sinsvolgorde 

problematies is, nogtans daarby hou, wat ’n “stokkerige”, vervreemdende effek 

het. In ander gevalle domestikeer hy hierdie problematiese sinsvolgorde. Daar is 

egter nie duidelikheid oor wanneer hy watter strategie volg nie en weereens, 

soos met die vorige twee tipes vertaalprobleme, is dit op die oog af ’n geval van 

’n gebrek aan ’n vooraf-bepaalde vertaalstrategie wat hier tot uiting kom. Dit is 

ook nie ’n geval van verskillende karakters wat verskillend “praat” nie, aangesien 

sowel Milla as Agaat se sinne sowel domestikerend as vervreemdend vertaal 
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word. Gedeeltes lees in Engels “soos” Engels, terwyl ander dele in die Engelse 

teks “soos Afrikaans” lees. Dit is onduidelik wat die motivering is vir hierdie 

afwisseling. 

 

4.4.1.4. Teksspesifieke vertaalprobleme  

 

Hierdie tipe vertaalprobleem is volgens Nord probleme waarvan die oplossing nie 

vir alle tekste veralgemeen kan word nie, soos die vertaling van woordspelings, 

ensovoorts (Nord, 1997b:61). Vir die doeleindes van hierdie afdeling sal daar 

eerstens gekyk word na die behandeling van boektitels in die roman en na 

enkele woordspelings en die vertaling daarvan. 

 

4.4.1.4.1. Boektitels 

 

Die vertaling van boektitels val wel buite die twee hoofstukke wat vir hierdie 

analise gebruik word, maar dit word nogtans ingesluit vanweë die feit dat dit 

besonder baie te kenne gee oor die vertaler se werkswyse. Dié boektitels sou 

potensieel onder interkulturele of pragmatiese vertaalprobleme geklassifiseer kon 

word, maar hulle word hier as teksspesifieke probleme behandel aangesien daar 

sowel Engelse as Afrikaanse, nasionale as internasionale en werklike teenoor 

fiktiewe boektitels genoem word. 

 

Al die boektitels hier onder kom voor op bladsy sestien in die Afrikaanse teks en 

bladsy veertien in die Engels, tensy anders vermeld. Milla sê “Die boeke het 

omgeval”. Die eerste een is Laat Vrugte van CM van den Heever, uit 1939. 

Hierdie boek verander in die Engelse teks na Norman Douglas se Late Harvest 

van 1946. Die Afrikaanse boek word dus vervang met ’n werklike Engelse boek 

uit ongeveer dieselfde tydvak. Dit vind ook plaas met boeke uit verskillende 
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tydvakke, soos by Venter se 1996-roman Ek stamel, ek sterwe wat in die 

Engelse teks verander na As I Lay Dying van Faulkner uit 1930.  

 

Daar is ook party van die Afrikaanse boeke wat wel ’n bestaande Engelse 

vertaling het. In sommige gevalle gebruik Heyns dan gewoon die Engelse 

vertaling van ’n gegewe titel in plaas van die Afrikaanse titel. Voorbeelde in 

hierdie verband: Sewe dae by die Silbersteins word Seven Days at the 

Silbersteins, Kringe in ’n bos word Circles in a Forest, Die swerfjare van Poppie 

Nongena word The Long Journey of Poppie Nongena en Die siel van die mier 

(AA:48) word The Soul of the White Ant (AE:46). ’n Afrikaanse vertaling (toevallig 

deur Karel Schoeman) van ’n Tsjekof-drama, Die kersieboord (AA:48), word 

vervang deur ’n bestaande Engelse vertaling, The Cherry Orchard (AE:46). 

Heyns se strategie vir die hantering van hierdie titels lyk op die oog af nie 

konsekwent nie, want daar is wel ’n Engelse vertaling van die Venter-roman, 

naamlik My beautiful death (2006), maar dit is belangrik om kennis te neem 

daarvan dat hierdie vertaling in dieselfde jaar as die Engelse Agaat verskyn het 

en dus waarskynlik nog nie beskikbaar was ten tyde van Heyns se vertaalprojek 

nie.  

 

In nog ’n aantal gevalle word die boektitels presies dieselfde gehou in die 

Engelse teks as in die Afrikaanse teks. Voorbeelde in hierdie verband is July’s 

People, The story of an African farm, In the Heart of the Country, The Seed is 

Mine, Wuthering Heights en Northanger Abbey (AA:48; AE:46), asook Die heks 

(in die Engelse teks kry “Heks” wel ’n hoofletter) en Kringloop van die winde 

(ibid.), wat ook ’n hoofletter kry vir “Winde” in Engels. Dit gaan oënskynlik nie oor 

die feit dat die titels in Engels is en dus vir die Engelse leser bekend kan wees 

nie, aangesien hier ook Afrikaanse titels voorkom. ’n Vreemde voorbeeld in 

hierdie groep is Eybers se Belydenis in die skemering (AA:48) wat in die Engelse 

teks die “-ing” verloor en slegs staan as Belydenis in die Skemer (AE:46). Dit kan 

wees dat dit domestikerend is, aangesien “skemer” dalk vir die (Suid-Afrikaanse) 

Engelse leser bekend kan wees, maar “skemering” minder bekend. Dit kan ook 
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gewoon ’n fout wees. Die feit dat titels hoofletters bykry in die Engelse teks kan 

ook gesien word as ’n domestikerende strategie, aangesien hierdie gebruik van 

hoofletters in Engelse boektitels algemener is as in Afrikaans. 

 

Dan is daar weer gevalle waar Heyns die Afrikaanse boek se titel gewoon 

vertaal. Hierdie gevalle is die volgende: Die burgemeester van Slaplaagte word 

The Mayor of Colesberg, Foxtrot van die vleiseters word Carnival of the 

Carnivores, Op veld en rante word On Veld and Ridge, Uitdraai word Turn-off, 

Die afdraand van die dag is kil word The Downhill of the Day is Chill en Juffrou 

Sophia vlug vorentoe word Miss Sophie Flees Forward.  

 

Let op hoe domestikerend hier te werk gegaan word: Colesberg is ’n werklike en 

redelik bekende dorpie, teenoor Slaplaagte; “vleiseters” word “carnivores” en 

boonop word iets van die (onvertaalde) roman se inhoud weggegee deur die 

woord “carnival” (dink byvoorbeeld aan akademiese stukke wat al daaroor 

gedoen is soos Michiel Heyns [nie die skrywer/vertaler nie] se verhandeling 

Elemente van die groteske realisme en karnavaleske in Foxtrot van die vleiseters 

deur Eben Venter van 2007). “Sophia” word ook “Sophie”, duidelik ’n meer 

Engelse spelling en “rante” word “Ridge”. Nogtans word ’n titel soos Die afdraand 

van die dag is kil vervreemdend vertaal met die konstruksie The Downhill of the 

Day is Chill. Daar is geen waarneembare strategie hieragter nie. 

 

Laastens is daar ’n aantal boektitels wat baie klein afwykings van hulle werklike 

vorme bevat. Voorbeelde hier is Kroniek van Kalkoenpoort wat duidelik ’n 

toespeling op Anna M Louw se Kroniek van Perdepoort is. Heyns vertaal dit met 

Chronicle of Crow’s Crag. Daar is ook Stoetmeesters val nie flou nie, wat duidelik 

verwys na Etienne van Heerden se Die stoetmeester. Heyns gebruik hier egter 

nie die bestaande Engelse vertaling, Leap year, nie, maar vertaal dit direk met 

Breeders Don’t Faint. Die laaste voorbeeld hier is die titel Hierdie lewe, Daardie 

Doodgaan wat Heyns vertaal met This Life That Death. In hierdie geval word 
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daar sowel direk vertaal as wat die bestaande Engelse vertaling se titel gebruik 

word.  

 

Afgesien van die werklike boektitels, is daar ’n hele aantal fiktiewe titels wat 

tussen hierdie werklikes genoem word. Dit is Drie en veertig jaar by die De Wets, 

Vloedwater in die voorwinter, Reguit spore in die halfwoestyn, Wie skryf kry 

opdraand en Die vroedvrou van Tradouw. Hierdie “titels” word onderskeidelik 

Forty-three years with the De Wets, Floodwaters in the fall, Straight Tracks in the 

Semi-desert, She Who Writes Waits en The Midwife of Tradouw. Die woord “fall” 

is in Amerikaanse Engels die algemene manier om na die herfs, oftewel 

“voorwinter”, te verwys. Dit wil egter voorkom of Heyns in hierdie geval die 

allitererende klankpatroon wou behou en dus die “f”-woord voorkeur gegee het. 

Dit is ook duidelik dat al die boektitels woord vir woord in Engels vertaal word, 

behalwe in die geval van Wie skryf kry opdraand wat gedomestikeer word met 

She Who Writes Waits. 

 

Om hierdie onderafdeling af te sluit, moet daar genoem word dat Heyns ook titels 

op Milla se rak byvoeg. Hy sit byvoorbeeld James se Portrait of a lady by 

(AE:14). Milla kry in Engels ook die volgende tekste by wat nie op haar 

Afrikaanse boekrak gestaan het nie: “[T.S.] Eliot and Donne and Hopkins and the 

Complete Shakespeare and the Oxford Collected Poems [...]” (AE:46). Gedagtig 

daaraan dat hy in die voorwoord die belang van Eliot se intertekste regdeur die 

Engelse Agaat noem, asook Donne en Hopkins se mindere, maar steeds 

relevante, belang, maak dit hierdie byvoeging ’n vernuftige stuk werk. Hierdie 

toevoegings tot Milla se biblioteek is in geheel domestikerend, want dit bied die 

(Engelse) leser (addisionele) Engelse tekste. Daar kan vrae gevra word oor of dit 

oortuigend is, maar dit is nie die onderwerp van hierdie studie nie. 

 

Ter afsluiting kan melding gemaak word van hoe Heyns tydskriftitels hanteer. 

Landbouweekblaaie (AA:11) word Farmer’s Weekly’s (AE:9). (Let wel: hier is ook 

’n vertaalskuif in betekenis vanaf “meer as een Landbouweekblad” na “die 
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Farmer’s Weekly se...”). Ook Fair Lady’s (AA:11) bly Fair Lady’s (AE:9), en wel 

met ’n soortgelyke (verkeerde?) vertaalskuif, moontlik as gevolg van die vals 

vriend op die spellingvlak in Afrikaans van “Fair Lady’s”. Daarenteen bly Sarie’s 

(AA:11) ook Sarie’s (AE:9), hoewel die Sarie ’n Afrikaanse tydskrif is. Dit is 

duidelik nie konsekwent om een tydskriftitel te domestikeer en ’n ander te 

vervreem nie. Ook die gebruik van die apostroof moet bevra word. Dit lyk op die 

oog af gewoon foutief in die bogenoemde gevalle. 

 

4.4.1.4.2. Woordspelings 

 

Agaat is ryk aan woordspelings. Ter illustrasie word hier melding gemaak van 

enkele voorbeelde en die vertalings daarvan. 

 

Milla vra haarself af “Sou Beatrice ooit vir Thys afgesuig het?” (AA:284) en dan 

kort daarna, nadat sy oor Beatrice se optrede in die kerkkoor gepraat het, gebruik 

sy die reël “U lof sal op my lippe bly” (ibid.) as duidelike toespeling op die 

bogenoemde seksdaad. In die Engelse teks maak Heyns dieselfde woordspeling 

met “Would Beatrice ever have given Thys a blow job?” (AE:273) en “Thy praise 

shall linger on my lips” (ibid.). Dit word dus domestikerend hanteer, aangesien 

die Engelse voorbeeld ’n reël aanhaal wat, soos die Afrikaanse voorbeeld, klink 

asof dit in enige van ’n aantal kerkliedere kon voorkom. 

 

Daar is ook die woordspeling by “Sy kyk vir my soos mens kyk vir ’n skaap wat 

lankal gaan lê het met bloutong. ‘Oumies.’ Ouooi” (AA:284). Die “Ouooi” is 

duidelik ’n woordspeling op “Ounooi”, die sinoniem vir “Oumies”, asook ’n 

verwysing na die genoemde skaap. In die Engelse teks gaan hierdie 

woordspeling totaal verlore, aangesien “Ouooi” vervang word deur “Ounooi” en 

die “skaap”-element dus verdwyn. 
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Nog ’n woordspeling is “My kadawer, jou kadawer, ’n hark in die papawer” 

(AA:288), wat in die Engels word “My cadaver, your cadaver, us together in our 

palaver” (AE:277). Hier word die woordspeling in Engels oorgedra deur ook ’n 

rymwoord vir “cadaver” te gee, soos in die geval van “kadawer” en “papawer”, 

maar terwyl dit terselfdertyd ’n onsinrympie gehou word, soos in die Afrikaanse 

teks. In hierdie geval word die woordspeling dus gedomestikeer. 

 

Die onsinrympie op bladsy 313 word ook domestikerend vertaal: “Die 

Sondagmôre / Die Sondagmôre / Ek wou nie luister / En my mammie se woorde 

trek / Soos ’n mosterdpleister” word “The Sunday morning / The Sunday morning 

/ I didn’t care / My mommy’s words keep / Fresh in Tupperware. (AE:301). Hier 

word die Afrikaanse “mosterdpleister” vir die Engelse leser gedomestikeer na 

“Tupperware”.  

 

Een laaste woordspeling ter illustrasie is die woorde “Ons maak mekaar klaar” 

(AA:353). Milla dink dit terwyl Agaat besig is om haar kosmeties te versorg. Dit 

verwys dus na “klaar maak” in die sin van gereed maak vir byvoorbeeld ’n sosiale 

geleentheid, maar ook na “klaarmaak” in die sin van vernietiging. In die Engelse 

teks word slegs die laasgenoemde betekenis gegee: “We wear each other out” 

(AE:340). Dit is ’n domestikerende vertaling wat ook ongelukkig iets van die 

woordspeling verlore laat gaan.  

 

4.4.1.5. Voorlopige afleidings oor Agaat 

 

Die afleiding wat die duidelikste uit hierdie mikrostrukturele analise blyk is dat 

Heyns lukraak te werk gaan in sy hantering van die onderskeie soorte 

vertaalprobleme. Daar is geen duidelike strategie, riglyn of plan wat gevolg is nie. 

Dit lyk asof die probleme geval-vir-geval hanteer is sonder ’n duidelike 

voorafbeplande vertaalstrategie of –maatstaf. Daar word vervreem, 

gedomestikeer, weggelaat, bygevoeg en soms selfs herskryf. Dit is nie te sê dat 
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dit ’n swak produk tot gevolg het nie, maar dit is ’n problematiese strategie, 

aangesien daar op die oog af geen ander motivering vir ’n gegewe besluit is as 

die vertaler en/of skrywer se gevoel op daardie stadium nie. 

 

Vertaalprobleme is dus ooglopend nie sistematies aangepak nie. Daar kan nie 

regtig ’n uitspraak gemaak word oor ’n norm wat Heyns skyn te volg nie, 

aangesien die voorbeelde in terme van domestikering en vervreemding lukraak 

hanteer word. Plek-plek lyk dit asof Heyns die doelteksleser in gedagte hou; plek-

plek lyk dit asof sy lojaliteit by die bronteks en skrywer lê.  

 

Voorts word ’n mikrostrukturele analise van Hierdie lewe en This Life gedoen. 

 

4.4.2. Hierdie lewe/This Life op die mikrostrukturele vlak 

 

Ten einde Hierdie lewe/This Life se vertaler se werkswyse te beskryf, sal daar 

van dieselfde metode as hier bo gebruik gemaak word. Nord se vier soorte 

vertaalprobleme word as hoofafdelings gebruik en binne elke afdeling word daar 

voorbeelde van die gegewe soort vertaalprobleem genoem, tesame met die 

vertaler se oplossing daarvoor. Hierdie oplossing word dan beskryf op grond van 

domestikering en vervreemding, en die konsekwentheid daarvan. 

 

By die pragmatiese vertaalprobleme word daar gekyk na die vertaling van 

elemente van die Roggeveld-ruimte en –bestaan. In die geval van die 

interkulturele vertaalprobleme sal daar spesifiek aandag geskenk word aan wat 

Nord noem ’n konvensie van “verbale gedrag” (1997b:59), naamlik verwysings na 

die kerk en kerksake in die roman. Intertalige vertaalprobleme sal bestudeer 

word deur Schoeman se ontsagwekkende sinne te bestudeer. Die laaste soort 

vertaalprobleem, die teksspesifieke vertaalprobleem, sal in die vorm van 

beeldspraak en klankpatrone in die roman bestudeer word.  
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Dit moet weer beklemtoon word dat die onderskeid tussen dié vier soorte 

vertaalprobleme nie waterdig, swart en wit of afsluitend is nie. Heelparty van die 

behandelde voorbeelde sou onder drie of selfs al vier kategorieë bespreek kon 

word. 

 

(Let wel: Silke volg in haar eie studie ’n soortgelyke metodiek, maar met ander 

voorbeelde en teks uit ’n ander deel van die roman. Hier word egter melding 

gemaak van die gebruik van haar tesis [Silke, 2004] as agtergrondleeswerk.) 

 

4.4.2.1. Pragmatiese vertaalprobleme 

 

Hierdie lewe is ’n roman wat afspeel in die Roggeveld (HL:flapteks), ’n ruimte 

wat, soos in die geval van Agaat, Suid-Afrikaans en grootliks ook Afrikaans is. 

Daar is dus, soos aangeneem kan word, heelparty woorde in die roman wat na 

hierdie kultuurspesifieke ruimte verwys. In hierdie afdeling word hierdie terme 

met hulle vertaalekwivalente vergelyk ten einde ’n vertaalstrategie te probeer 

identifiseer.  

 

Die eerste voorbeeld van so ’n woord is “veld” (HL:91), wat in Engels eweneens 

“veld” lees (TL:100). Dit word dus vervreemdend vertaal en staan weliswaar nie 

in die woordelys nie (TL:226-227). Dit kan natuurlik gestel word dat “veld” 

moontlik al met verloop van tyd aan Engelssprekendes bekend geword het. 

Verdere voorbeelde word dus benodig. “Roggeveld” bly regdeur die Engelse teks 

“Roggeveld”. Ook “Basters” (HL:92), nog ’n pragmatiese probleem, word 

vervreemdend vertaal met “Basters” (TL:101). Dit word wel geglos (TL:226).  

 

Die natuurterme “Grootrivier” (HL:92), “kareehoutstomp” en “harpuisbostakke” 

(HL:93) word vertaal met onderskeidelik “Groot River”, “karee log” en “harpuisbos 

twigs” (TL:102). Al drie hierdie terme is dus vervreemdend vertaal. Sowel “karee” 

as “harpuisbos” kom ook in die woordelys voor (TL:226-227). Verdere voorbeelde 



 114 

van plantterme is “spekbos, gousblom en botterblom” (HL:110), wat ook 

vervreemdend vertaal word met “spekbos, gousblom and botterblom” (TL:121). 

Al drie terme word ook geglos (TL:226-227). 

 

Daar kan ook heelwat gesê word oor die vertaling van persoonsname, en 

spesifiek die spelling daarvan. Die Afrikaanse spelwyses “Pieter”, “Jakob” en 

“Sofie” (HL:94) word naamlik in die Engelse teks behou (TL:104-105). Dit word 

nie aangepas na byvoorbeeld “Peter”, “Jacob” en “Sophie” nie. Ook hierdie 

spelling blyk dus vervreemdende vertaling te illustreer. Die woord “Dominee” 

(HL:102) word ook deurgaans vervreemdend hanteer as “Dominee” (bv. TL:112) 

en in die woordelys geglos (TL:226). 

 

Die pragmatiese vertaalprobleem “kapkar” (HL:96) verdien ook vermelding. Dit 

word vertaal met “Cape cart” (TL:105), wat steeds ’n Suid-Afrikaanse term is, 

hoewel nie Afrikaans nie. Dit is dus nog ’n voorbeeld van vervreemdende 

vertaling. Dit word ook konsekwent so hanteer, want later in die roman is “die 

kar” (HL:100) weer “the cart” (TL:110). Dieselfde geld die problematiese 

pleknaam “Bastersfontein” (HL:107; TL:119), wat vervreemdend vertaal en 

geglos word.  

 

Die raspejoratief “meid” word ook vervreemdend hanteer. Dit kom byvoorbeeld 

voor in “daardie hoogmoedige Slamse meid” (HL:107) en word vertaal as “that 

arrogant Malay meid” (TL:117). Dié pejoratief word egter nie geglos nie. 

 

Daar kan nog talle voorbeelde gegee word van pragmatiese vertaalprobleme, 

maar dit staan soos ’n paal bo water dat Silke deurgaans vervreemdend te werk 

gaan. Daar is dus sprake van ’n spesifieke, voorafbepaalde vertaalstrategie en 

konkrete besluite wat geneem is. 

 

Vervolgens word aandag geskenk aan die hantering van interkulturele 

vertaalprobleme. 
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4.4.2.2. Interkulturele vertaalprobleme 

 

Vir die doeleindes van die ondersoek na die hantering van interkulturele 

vertaalprobleme, sal aandag geskenk word aan die vertaling van woorde wat met 

die kerk te doen het. In sekere gevalle is daar wat Silke noem “seemingly 

adequate domesticated translations” (Silke, 2004:100). Nogtans is heelparty 

sulke tradisies (veral die dinge wat geïmpliseer word deur ’n term, wat meer 

behels as die blote letterlik-semantiese interpretasie van byvoorbeeld 

“kerkraadsvergadering”) waarskynlik nie vir die doelteksleser heeltemal 

verstaanbaar wanneer dit in teks staan nie (Silke, 2004:101).  

 

Die eerste term wat behandel kan word, is “dorpshuis” (HL:121), wat in die 

geskiedenis, asook in die konteks van die roman, die huis is waarin 

plaasbewoners op die dorp oorgebly het wanneer hulle vir Nagmaaldienste dorp 

toe gereis het. Dit word vertaal met “town house” (TL:131). Hier is ’n goeie 

voorbeeld van hoe die doelteksleser miskien nie dieselfde begrip van die term 

gaan hê as wat bedoel word nie. Die doelteksleser kan moontlik dink dit is ’n 

“town house” in die sin van die moderne dubbelverdiepingdorpshuise in 

sekuriteitsontwikkelings. As sodanig is die term dus eintlik vervreemdend 

hanteer. 

 

Die term “Nagmaal” word ook deurgaans behou (byvoorbeeld HL:120; TL:131), 

hoewel “Communion” ’n bestaande Engelse ekwivalent is. Hier is ’n klassieke 

voorbeeld van wat Silke bedoel met die doelteksleser wat nie aan die woord 

“Communion” dieselfde konnotasies of betekenis sal koppel as wat deur 

“Nagmaal” geïmpliseer word nie. In die konteks van die roman is “Nagmaal” 

naamlik ’n omvattende gebeurtenis wat behels dat daar ver dorp toe gereis moet 

word, vir ’n naweek lank daar gebly word en dan ook saamgekuier word op die 

dorp. “Nagmaal” word ook wel geglos (TL:227), maar sonder ’n verduideliking 

hiervan. Ook hierdie term is dus vervreemdend hanteer.  
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Dan is daar die term “kerkdorp” (HL:120) wat Silke vertaal met “church village” 

(TL:131). Hoewel dit in Engels gestel word, is ook hierdie konsep vervreemdend 

hanteer, aangesien die idee van ’n “kerkdorp” in die sin waarin dit in die roman 

gebruik word, na alle waarskynlikheid vir die Engelse leser vreemd sal wees. 

Eweneens word die konstruksie “die voorste gestoelte in die kerk” (HL:122) “the 

front seat in church” (TL:133). Dit is weereens ’n vervreemdende vertaling, 

aangesien die implikasies van hierdie posisie in die kerk waarskynlik nie aan die 

Engelse leser bekend is nie. 

 

In gevalle waar ’n Engelse ekwivalent met dieselfde inhoud wel bestaan, het 

Silke weer konsekwent gedomestikeer. Dit geld byvoorbeeld “psalmboek” 

(HL:123) wat “hymn book” (TL:134) word, asook “predikant” (onder meer op 

HL:121) wat deurgaans “minister” word (byvoorbeeld op TL:132). Dit vind egter 

slegs plaas in gevalle waar daar nie ’n betekenisverarming is nie. In sulke gevalle 

word daar eerder vervreemdend te werk gegaan. 

 

4.4.2.3. Intertalige vertaalprobleme 

 

Die intertalige vertaalprobleem gaan oor struktuurverskille tussen die bron- en 

doeltaal (Nord, 1997b:60). Vir hierdie afdeling sal daar dus aandag geskenk word 

aan Schoeman se lang, gedrae sinne. Hierdie sinne bewerkstellig ’n bepaalde 

poëtiese en ritmiese effek en die vertaler moet besluit of daar vervreemdend te 

werk gegaan moet word deur die sinne so lank en gedrae te hou, en of daar 

eerder domestikerend te werk gegaan moet word deur die komplekse 

konstruksies uitmekaar te haal en te vereenvoudig. 

 

Die eerste voorbeeld wat bestudeer kan word, is die volgende sin in die 

Afrikaanse teks: “Gedurende die lang tyd dat ek weg was, het daar inderdaad 

ook baie verander, maar die huis was nooit myne gewees nie, al het ek daar 

opgegroei en dit was soveel jare gelede dat ek laas daar gewoon het, dat dit vir 
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my vreemd geword het en ek telkens weer verras is wanneer ek iets uit die 

verlede herken” (HL:178). Die vertaler hou hierdie sin bykans presies dieselfde: 

“During my long absence much had indeed changed, but the house had never 

been mine, though I had grown up there, and it had been so many years since I 

last lived there that it had become unfamiliar to me, so that I was surprised anew 

every time I recognized something from the past” (TL:191-192). Die vertaler 

behou die lang, komplekse sin, maar sonder om dit baie direk te vertaal of 

“stokkerig” te laat klink. Die strategie is dus nie eksplisiet vervreemdend nie, 

aangesien dit steeds vlot lees as Engelse sin, hoewel baie lank en kompleks. 

Nietemin is die strategie ook nie eksplisiet domestikerend nie, aangesien daar 

wel by die Engelse sinsvolgorde aangepas word, maar sonder om die sin 

enigsins te verkort of te vereenvoudig. Die vertaler behou dus die ritme, 

gedraenheid en poëtiese, mymerende inslag van dié betrokke sin soos dit in 

Afrikaans staan, maar sonder dat dit besonder moeilik lees in die Engelse 

weergawe. 

 

’n Tweede voorbeeld hiervan is die volgende: “Die bure het vir my jammer gevoel 

waar ek so alleen agtergelaat is: hulle het om my rondgedraai met hul meegevoel 

en klein liefdegawes, met woorde van vertroosting en pogings om te help; hulle 

het aangebied om by my in die huis te kom slaap en my genooi om by hulle te 

kom bly, hulle het aangebied om Maans te laat weet dat hy my moet kom haal of 

vervoer te reël sodat ek na hulle kan reis in die Karoo.” (HL:161-162). In die 

Engelse teks word dit “The neighbours pitied me for having been left behind so 

alone: they enveloped me with their sympathy, with small tokens of love, with 

words of consolation and efforts to help; they offered to sleep in the house at 

night and invited me to stay with them, they offered to send word to Maans to 

come and fetch me or to arrange transport so that I could travel to the Karoo.” 

(TL:173). Weereens behou die vertaler die ritme, inslag en omvang van die sin 

soos dit in die bronteks staan. Daar is geen sprake van vereenvoudiging of 

omskrywing, afkapping of verkorting nie. 
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Dit is baie duidelik dat die vertaler ’n bewuste besluit geneem het om die 

Schoeman-teks se kenmerkende sinskonstruksies op so ’n wyse te vertaal dat 

die uniekheid daarvan nie verlore gaan nie. Op die keper beskou het sy dus 

vervreemdend te werk gegaan deur die Schoeman-skryfstyl te behou. Daar kan 

natuurlik betoog word dat hierdie skryfstyl ook vir die Afrikaanse leser 

vervreemdend kan wees en dus ’n teksspesifieke probleem genoem kan word, 

maar myns insiens is dit te veralgemenend om te sê dit vervreem Afrikaanse 

lesers ewe veel as Engelse lesers.    

 

4.4.2.4. Teksspesifieke vertaalprobleme 

 

Volgens Nord is teksspesifieke vertaalprobleme dié soort wat ontstaan tydens die 

vertaling van ’n spesifieke teks, en het hierdie probleme gewoonlik nie oplossings 

wat veralgemeen kan word nie (Nord, 1997b:61). Vir die doeleindes van hierdie 

afdeling sal dus gekyk word na beeldspraak en klankpatrone. Beeldspraak as 

sodanig is nie noodwendig suiwer teksspesifiek nie, maar in die geval van hierdie 

roman is dit in die meeste gevalle onlosmaaklik gekoppel aan die eiesoortige 

ruimte waarbinne die roman afspeel. Dit word dus as teksspesifieke probleem 

hanteer. Dieselfde geld die klankpatrone, wat uniek is aan sowel die bronteks as 

die brontaal. 

 

4.4.2.4.1. Beeldspraak 

 

Een van die groot beelde regdeur die roman is die metafoor van lig en donker. 

Silke bestempel dit as ’n “almost obsessive repetition of words that describe light, 

or qualities of light” (Silke, 2004:35). Daar is regdeur die teks ’n magdom 

verwysings na lig en die vertaler vertaal dit deurgaans met Engelse woorde wat 

op soortgelyke wyse na lig verwys op letterlike of metaforiese vlak.  
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Voorbeelde van die lig-beelde is regdeur die roman algemeen, maar ’n goeie 

voorbeeldsin is die volgende: “[Om] so ver in die veld te wegstap dat die dowwe 

gloed van kerslig in die  vensters  agter my wegsterf  en ek die rumoer van die 

stemme nie eers meer hoor nie, die silwer golwing van die landskap om my 

onder die sterre ” (HL:120). Hierdie passasie word vertaal met “[To] venture so 

far into the veld that the dim glow of the candlelight  in the  windows  fades  

behind me and the raucous voices can no longer be heard, to be surrounded by 

the rolling silver landscape under the stars ” (TL:130-131). Die vertaler hou 

dus nie noodwendig direk by die sinsvolgorde nie, maar deurgaans word die 

beeldspraak op doeltreffende wyse vertaal. Die beeldspraak word ook deurgaans 

volledig vertaal sonder om domestikerende aanpassings, verkortings, byvoegings 

of vereenvoudigings te maak. 

 

Nog ’n voorbeeld van lig-beelding is die volgende passasie (relevante gedeeltes 

in vetdruk): “[Ek wil] die hane ver weg in die donker  hoor kraai en die eerste 

vaal streep van die dagbreek  om die rand van die luike  afgeteken sien . Daar 

kom egter nog altyd geen geluid deur die donker  nie, en venster  bly onsigbaar ” 

(HL:178). Dit word in Engels “I want to hear the cocks crow in the distance and 

see the shutters outlined  against the first grey light of dawn . No sound 

reaches me in the dark , however, and the window  remains invisible  to me.” 

(TL:191). Hier gaan dus een lig-beeld verlore ter wille van die ritme van die sin, 

maar die ander beelde word deurgaans vertaal sonder om enige domestikering 

of vereenvoudiging uit te voer. 

 

’n Laaste goeie voorbeeld van beeldspraak is waar die spreker in Hierdie lewe 

praat van “flarde van gesprekke” wat “verweef en verstrengel” geraak het en 

waarin sy nou nie meer “vertroude drade” kan uitken nie (HL:92). Die vertaler hou 

baie naby aan hierdie beelde en vertaal dit met “scraps of conversation” wat 

“entwined and entangled” geraak het en waarin sy nou nie meer “familiar 

threads” kan uitken nie (TL:101-102). Die beeldspraak word dus vervreemdend 

vertaal, aangesien daar nougeset by die bronteks se vorm gehou word. Dit geld 



 120 

ook waar hierdie beeld voortgesit word met “die draad loop skielik helder deur die 

weefsel in die donker” (HL:94), wat vertaal word met “suddenly the thread 

running through the design becomes clearly visible in the dark” (TL:103). 

 

4.4.2.4.2. Klankpatrone 

 

Klankpatrone is as ’n reël taalspesifiek. Dink byvoorbeeld aan iets soos “die kers 

kantel [...], sy karige skynsel geblus” (HL:62-63). Hierdie klankpatroon gaan 

verlore in die Engelse vertaling: “the candle topples [...], its faint glow 

extinguished” (TL:70). Nog ’n voorbeeld is “in haar swart rok met skitterende oë” 

(HL:62) wat ook in Engels verlore gaan in “in her black dress, her eyes glittering” 

(TL:69).  

 

Die vertaler probeer dus nie om af te wyk van die betekenis van die bronteks ter 

wille van ’n klankpatroonkorrelasie nie. Hierdie strategie word ook deurgaans 

gevolg. 

 

4.4.2.4.3. Nederlandse intertekste 

 

Die Nederlandse intertekste in Hierdie lewe word deurgaans en konsekwent na 

Engels gedomestikeer. Twee kort uittreksels is “want deze uwe broeder was 

dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden” (HL:62). 

Hierdie Bybelse interteks word vertaal as “For this thy brother was dead, and is 

alive again; and was lost, and is found” (TL:69). Die vertaler gaan dus hier ietwat 

meer domestikerend te werk, aangesien die Hooghollandse Bybelverwysing 

vervang word met ’n Engelse verwysing uit dieselfde tydvak. Die netto-effek is 

heeltemal oortuigend. ’n Engelse leser sou heel waarskynlik glad nie die 

oorspronklike weergawe begryp nie, hoewel ’n Afrikaanse leser wel kan.  
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Nog so ’n verwysing is “opdat zij, de ondergetekende lidmaten dezer Gemeente, 

hunne wenschen aan de daartoe benoemde overheden kenbaar gemaakt 

hebbende, overeenkomstig hun ootmoedig versoek [...]” (HL:117). Weereens sou 

die Afrikaanse leser waarskynlik kon sin uitmaak hieruit. In Engels word dit “in 

order that they, the undersigned member of this congregation, want to make their 

wishes known to the designated authorities, in accordance with their humble 

request [...]” (TL:127). Weereens besluit die vertaler dus om die Nederlands in 

Engels te vertaal, ten einde dit vir die Engelse leser verstaanbaar te maak. Dit is 

gevalle van domestikering. 

 

Dit wil weereens voorkom asof die vertaler vooraf besluit het om ’n bepaalde 

strategie te volg, en dit dan konsekwent en doeltreffend toepas.  

 

4.4.2.5. Voorlopige afleidings oor Hierdie lewe/This Life 

 

Die wyse waarop die vertaling van Hierdie lewe hanteer is, spreek duidelik 

daarvan dat die vertaler, voordat daar begin is om te vertaal, besin het oor watter 

potensiële vertaalprobleme kan opduik. Dit wil voorkom asof daar dan ook 

besluite geneem is ten opsigte van hoe daar gepoog sal word om hierdie 

probleme op te los en of ’n vervreemdende of domestikerende strategie telkens 

gevolg sal word.  

 

Dit blyk ’n sistematiese, oorwoë en geslaagde benadering te wees. Die 

oplossings word konsekwent toegepas en kom geslaagd voor. Silke se lojaliteit lê 

op die oog af in die oorgrote meerderheid gevalle by die bronteks en die 

bronteksskrywer en sy volg ’n hoofsaaklik vervreemdende benadering. Waar wel 

gedomestikeer word, is dit met goeie rede en goed gemotiveerd, asook 

konsekwent toegepas. Dit is waarskynlik die gevolg van haar self-opgelegde 

skopos (sien afdeling 4.2.3. in hierdie verband).  
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4.4.3. Afleidings uit die mikrostrukturele analise 

 

Daar moet ten eerste gesê word dat mikrostrukturele werkswyses natuurlik ’n 

uitwerking op die makrostruktuur van die roman het. Die skeiding tussen dié twee 

vlakke is, soos die skeiding tussen soorte vertaalprobleme en so meer, bloot om 

die ontleding te vereenvoudig en te sistematiseer.  

 

Op die mikrostrukturele vlak verskil die twee vertalings in die sin dat dit in die een 

geval lyk asof die vertaler ’n duidelike, sistematiese strategie gevolg het, terwyl 

dit by die ander teks glad nie die geval is nie. Die vertaler van Hierdie lewe 

hanteer die verskillende tipes vertaalprobleme op ’n konsekwente, duidelike 

wyse. In die geval van Agaat is dit glad nie die geval nie. In die vertaling van 

Agaat word dieselfde soort probleem op verskillende maniere hanteer en is daar 

geensins ’n objektiewe strategie wat duidelik blyk nie. Dit kom daar voor asof die 

vertaler bloot weggespring en begin vertaal het en vir elke probleem ’n oplossing 

bedink het soos hy op die onderskeie voorbeelde afgekom het. 

 

4.5. Voorlopige afleidings en samevattende opmerkin gs 

 

Dit wil dus voorkom asof die vertaler wat opgelei is in vertaalteorie en met ’n 

onbetrokke skrywer gewerk het, ’n netjieser stuk werk skep as die vertaler wat 

met skrywersbetrokkenheid, maar sonder vertaalteoretiese opleiding werk. Daar 

is ’n duidelike skopos wat nougeset nagevolg word, terwyl Heyns skynbaar 

lukraak besluite neem vir gegewe probleme wanneer hulle opduik. Dit is nie te sê 

dat hierdie besluite geslaagd is nie, en dit is ook nie die doel van hierdie studie 

nie. Uit ’n vertaalteoretiese oogpunt is dit wel slordig. 

 

Dit lyk asof daar by die vertaler van Hierdie lewe baie duidelik ’n bepaalde inisiële 

en preliminêre norm gevolg word, naamlik dat die bronteks eers sistematies 

bestudeer en ontknoop word ten einde potensiële probleme uit te wys en ’n 
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konkrete, sistematiese strategie te skep om hulle te hanteer. Die gevolg hiervan 

is dat die vertaler dit maklik regkry om te hou by ’n bepaalde sosiale, etiese en 

linguistiese norm (sien afdeling 3.3.2. vir verklarings). Daar word lojaliteit teenoor 

die skrywer betoon deur nie af te wyk van die teks nie. Die vertaler hou dus wel 

by ’n soort sosiale norm. Verder word daar ook by ’n etiese norm gehou, want die 

vertaler bemiddel en fasiliteer kommunikasie, maar sonder om die 

vermaaklikheidswaarde van die teks agterweë te laat bly. Laastens kom daar ook 

’n linguistiese norm na vore, aangesien die vertaler wel ’n sterk ooreenstemming 

tussen bron- en doelteks onderhou. 

 

In die geval van Agaat wil dit voorkom asof die vertaler nie werklik enige soort 

inisiële of preliminêre norm in sy werkswyse toon nie. Dit lyk letterlik asof hy net 

weggeval en begin vertaal het. Daar word ook groot aanpassings gemaak, veral 

met betrekking tot die intertekstuele verwysings in die teks, soos genoem. Die 

vertaler skyn dus ook glad nie aan ’n sosiale norm onderwerp te wees nie. Die 

skrywer se teks word gevat en amper hermeneuties vernietig en weer opgebou. 

Dit moet beklemtoon word dat die skrywer wel betrokke was tydens hierdie 

proses. Die vertaler hou wel by ’n soort etiese norm (sien Chesterman se 

verantwoordbaarheidsnorm in afdeling 3.3.2.),  juis deur Engelse intertekste en 

verwysingsmateriaal in te sluit vir die Engelse leser. Daar word egter nie by ’n 

linguistiese norm gehou nie, of minstens nie op konsekwente wyse nie, want die 

vertaler pas sommige dele van die mikrostruktuur van die teks aan (byvoorbeeld 

sinskonstruksies), maar dra ander weer net so uit die bronteks oor.  

 

Dit alles kom daarop neer dat die vertaler wat vertaalteoretiese opleiding gehad 

het, ’n benadering volg wat meer sistematies is, ’n netjieser produk tot gevolg het 

en dit boonop baie konsekwent toepas. Daarenteen maak die vertaler van Agaat 

“soos hy wil”. Die vertaling is nie noodwendig swak nie, maar uit ’n suiwer 

vertaalteoretiese oogpunt beslis slordig. 
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In die volgende en laaste hoofstuk word finale afleidings gemaak oor die effek 

wat die verskil tussen die vertalers op die vertaalde produkte het en waarom dit 

so is. Daar word ook verdere studiemoontlikhede genoem. 
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5. Slotopmerkings 

 

5.1. Om terug te kom na norme en funksionalisme 

 

Dit moet weer beklemtoon word dat die vertalers van die twee romans wat in 

hierdie studie bestudeer is, heel waarskynlik totaal verskillende skopoi gehad het, 

soos in die vorige hoofstuk genoem. Dit is ook so dat die funksie van ’n literêre 

teks, nieteenstaande Nord se verdediging, steeds ’n baie moeilike begrip is om te 

definieer. Ek sal egter die funksie van beide hierdie vertalings stel as “om ’n 

Afrikaanse storie in Engels te vertel sonder om die Afrikaansheid verlore te laat 

gaan”. Beide vertalings kry dit myns insiens ook reg. 

 

Uit ’n vertaalteoretiese oogpunt is dit egter so dat Silke se produk veel netjieser 

voorkom as dié van Heyns. Dit kom daarop neer dat Silke na alle sigbare 

aanduidings ’n gemotiveerde, oorwoë strategie gevolg het, terwyl Heyns op die 

oog af die spreekwoordelike “playing it by ear”-benadering gevolg het. Wanneer 

hierdie werkswyses teruggetrek word na norme, en spesifiek die norme van 

Toury en die manier waarop hy norme gebruik, kan hier ten slotte enkele stellings 

gemaak word oor norme wat uit die twee vertalers se werkswyse blyk. 

 

Die vertaler wat vertaalteoreties opgelei is en sonder skrywersmedewerking 

werk, gaan konsekwent te werk en uit haar werkswyse kom duidelike norme na 

vore met betrekking tot hoe sy die bronteks en bronteksskrywer ag, asook oor 

hoe sy die vaardighede van die doelteksleser sien. Sy werk oënskynlik met groot 

respek met die bronteks en skryf “haarself” glad nie in nie. Hoewel die vertaling 

meestal overt is, is sy glad nie ’n sigbare vertaler nie. Haar werkswyse het ook ’n 

netjiese en afgeronde produk tot gevolg. 
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Die vertaler wat nie vertaalteoreties opgelei is nie, maar met 

skrywersmedewerking vertaal het en ook self ’n skeppende skrywer is, laat blyk 

ander norme uit sy werkswyse. Daar is op die oog af minder van ’n agting vir die 

bronteks. Dit is meer ’n soort Vermeer-idee van die teks as ’n blote “offer of 

information” wat gevolg word, eerder as ’n idee van die teks as “standaard”. Dit 

kan wees omdat die vertaler self skeppend werk en hom dus skeppende insette 

veroorloof, of omdat die outeur met hom saamgewerk het. Wat soos ’n paal bo 

water staan is dat die Agaat-vertaling deurgaans ’n redelik overte vertaling is 

waarin Heyns ook betreklik sigbaar is.  

 

Die stelling wat dus ter afsluiting gemaak kan word, is dat die vertaler wat 

vertaalteoreties opgelei is, op die oog af elke gegewe besluit gemotiveerd 

geneem het en sal kan verdedig. Die ander vertaler, daarenteen, neem besluite 

op die oog af lukraak en dit is onwaarskynlik dat hulle verdedig sal kan word met 

enige iets meer substansieel as ’n “gevoel” of ’n “opinie”. Dit is goed en wel en in 

hierdie spesifieke geval dalk nie ’n groot probleem nie, aangesien die vertaling 

deur die polisisteem goed geag word (dit het byvoorbeeld twee belangrike pryse 

gewen)13. Ook die Hierdie lewe-vertaling is bekroon14 en word dus deur die 

polisisteem goed geag. Beide vertalers het dus nie werklik (tot op hede) nodig 

(gehad) om hulle strategieë te verduidelik of verdedig nie.  

 

Dit is egter ’n gevaarlike stand van sake, want as die Heyns-vertaling op ’n 

suiwer vertaalteoretiese grondslag beoordeel word, is daar ernstige probleme. En 

as dit nie so goed ontvang is in die polisisteem nie, sou daar waarskynlik geen 

verweer gewees het teen besluite wat in heelparty gevalle ’n totaal 

onsistematiese werkswyse te kenne gee nie. Silke, daarenteen, het ’n goeie 

vertaling geskep, of dit nou as ’n goeie Engelse roman kan staan of nie. Daar kan 

gevra word of Silke moontlik vanweë die skrywer se onbetrokkenheid juis 

                                                 
13 Heyns wen in 2007 vir die Engelse Agaat die Sol Plaatje-prys vir Vertaling (The English Academy of 
South Africa, 2007), asook die Sunday Times-fiksieprys, wat hy met Van Niekerk deel (Brand, 2007:8).  
14 Silke wen in 2006 die SAVI/Nasou Via Afrika-prys vir Voortreflike Vertaling vir This Life (Suid-
Afrikaanse Vertalersinstituut, 2006). 
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versigtiger te werk gegaan het en verseker het dat elke besluit konsekwent 

geneem en verdedig kan word, terwyl Heyns vanweë die skrywer se 

betrokkenheid minder blootgestel aan vertaalspesifieke kritiek gevoel het. 

 

Dit is nietemin uiters belangrik dat vertalers se vertaalstrategieë verdedig moet 

kan word, of die skrywer by die vertaler staan as medewerker en ondersteuner of 

nie, want in die hande van minder vaardige vertalers kan daar ernstige probleme 

voorkom wanneer besluite lukraak geneem word. Hermans sê immers oor 

norme, kodes en konvensies: “we do not ‘reconstruct’ [them], we construct them” 

(Hermans, 1999:90). As ’n vaardige skrywer soos Heyns dus as vertaler dinge 

doen wat uit ’n vertaalteoretiese oogpunt problematies is, kan dit tot gevolg hê 

dat veel minder vaardige vertalers dink dis die norm en dat hulle dit ook mag 

doen, wat moontlik daartoe kan lei dat die standaard van vertaalde Afrikaanse 

literatuur as sodanig daaronder ly. As hulle soos Silke sistematies en ontledend 

te werk gaan, besef hulle dalk vroeër watter moeilike, gevaarlike en 

verantwoordelike werk die vertaling van literêre werke is. 

 

5.2. Verdere studiemoontlikhede 

 

Die verdere studiemoontlikhede is legio, veral in die geval van Agaat. Daar word 

dus net twee moontlikhede vir elke teks genoem, plus twee algemene voorstelle. 

 

Toury stel dit dat een studie nie voldoende gronde is vir die daarstel van 

vertaalnorme nie (Toury, 1995:38). Die eerste verdere studiemoontlikheid wat 

dus hier genoem kan word, is om verdere ondersoeke van hierdie aard te doen 

na vertalings wat geskep is deur vertalers wat, soos Silke en Heyns, verskil. Daar 

kan ook aanvullende studies gedoen word met gevalle waar ’n vertaalteoreties-

gekwalifiseerde vertaler byvoorbeeld met ’n betrokke skrywer vertaal, of waar ’n 

onopgeleide vertaler die teks van ’n onbetrokke skrywer vertaal. 
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Spesifiek in die geval van Hierdie lewe kan daar ook verder ondersoek ingestel 

word na hoe Silke se sterk teoreties-gefundeerde werkswyse ooreenstem met (of 

verskil van) dié van Schoeman se vroeëre vertalers. Verder kan daar ondersoek 

ingestel word na die rol wat vertalings speel wanneer ’n roman tot film verwerk 

word, soos byvoorbeeld in die geval van Schoeman se Na die geliefde land wat 

deur Marion Friedmann vertaal is as Promised Land, asook byvoorbeeld met 

Marlene van Niekerk se Triomf.  

 

In die geval van Agaat kan heelwat verdere ondersoeke gedoen word na die 

behandeling van Afrikaanse raspejoratiewe in Engelse vertaling, aangesien dit ’n 

belangrike kwessie is wat ’n hele klomp vertaalprobleme ophaal. Daar kan ook ’n 

meer volledige ondersoek gedoen word na spesifiek die vertaling van 

boerderyterminologie in Agaat, aangesien daar so ’n magdom daarvan voorkom. 

 

Die laaste, en weereens ’n meer algemene, studiemoontlikheid, is om ondersoek 

in te stel na die ontvangs van vertalings uit Afrikaans in die Suid-Afrikaanse en 

internasionale literêre polisisteme. Daar is selfs vandag min resensies wat 

spesifiek ondersoek instel na die gehalte van die vertaalwerk in ’n vertaalde teks, 

teenoor om bloot die teks as byvoorbeeld ’n roman te resenseer. Vir die 

bevordering, ontwikkeling en vooruitgang van die vertaalwetenskap is so ’n 

studie en ontwikkeling bykans onontbeerlik.  

 

5.3. Afsluiting 

 

Hierdie studie was ’n poging om te vergelyk of die behoorlike opleiding van 

literêre vertalers, sowel as hulle eie agtergrond, en die medewerking van 

bronteksskrywers tydens die vertaalproses hoegenaamd ’n uitwerking het op die 

werk wat hulle produseer en of vertaalteoreties-opgeleide vertalers ’n ander soort 

vertaling skep as vertaalteoreties-onopgeleide vertalers. Die antwoord is ’n 

besliste “ja”.  
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Addendum A 

 

Die onderstaande is ’n transkripsie van ’n onderhoud wat ek op 13 Julie 2007 

met Christiane Nord gevoer het. Die hele onderhoud is ongeveer 18 bladsye 

teks, dus word slegs die relevante gedeelte hier aangeheg. Die deel waarna in 

die studie verwys word, is in vetdruk gemerk. 

 

[....] 

Marius Swart: And, very hopefully, started going through the translation. But then 

I saw that there is very little consistency, almost none whatsoever. 

Christiane Nord: Of course, of course, you’re talking about translators! 

MS: Look, it’s a very good translation, but for instance with the racial pejoratives. 

Words that were used commonly in the previous political regime, but which are 

sort of offensive now, you see? 

CN: Yes? 

MS: And when translating them, sometimes he uses a very strong English 

equivalent with lots of taboo-value and in other cases he just neutralizes it 

completely and that kind of idea, adding Eliot, Wordsworth, Milton and all sorts of 

other poetry… 

CN: Sort of substituting the intertextuality? 

MS: Yah, that’s basically what I’m trying to get at because in the theory one is 

always, forever being warned against that kind of a very creative input and 

adding this “unintended meaning”. 

CN: Yah, but what does “unintended meaning” mean? 

MS: Exactly! 

CN: I think that you can only get at the “intended meaning” via an interpretation 

that’s always…..it’s never the “intended meaning” but it is the meaning 

interpreted as “intended”. 

MS: Yes? 
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CN: So from the receiver’s side, so in any case, if you ask authors, they wouldn’t 

really…very often they would tell you about their “intentions” and say “Aaag, you 

know, intentions, that’s something for literary scholars. I didn’t think of intentions, 

I didn’t have any intentions” 

MS: Exactly, yes. 

CN: So in any case, what we do as translators or readers, we sort of interpret the 

text to get at the intention post festum…so to speak. So, in this respect one 

would say okay, we look at the original, one of the apparent intended meanings 

I’ve interpreted is to establish intertextual relationships with other texts, with other 

cultural items or other items of the cultural text repertoire and if this is the 

intended meaning, then of course the translator could, not “should”, not “must”, 

but “could”, say “Well, I’m recreating exactly this intended meaning by alluding to 

texts or items of the target culture text repertoire”, because the other allusions 

wouldn’t be recognised, they would be lost. So I don’t think that it’s illegitimate. I 

think perhaps it’s definitely not the thing that translators usually do, but then 

you’re quite right and I’m going to talk about this just in a few minutes. 

Translators very often are not consistent. 

MS: Exactly! 

CN: They take this decision but then they sort of become afraid of their own 

courage and then they withdraw and/or and I think if you want to do this, why 

not? Why not? Which gives the target reader the idea of the target text entering 

this target culture text repertoire or polysystem to speak with Even-Zohar and 

establishing its relationships there. But of course if there are allusions to another 

cultural repertoire, they will be lost. What is often done, is that people say okay, 

then it’s lost, it’s also lost probably to many source culture readers because who 

really knows all these texts. 

MS: Yes, yes. 

CN: Because even you didn’t find all of the allusions. 

MS: Absolutely, absolutely. 

CN: And so authors, that’s my experience, usually don’t rely on these 

intertextualities’ working, it’s just the bit of cream on top of the tart so if you look 
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at it and say “hahaha, I noticed, this is an allusion to a poet!”, that’s nice, and this 

is what I call the appellative function; making the reader remember something 

they know and if they don’t know it they can’t remember it. 

MS: Yes, and it’s lost. 

CN: Exactly, then it’s lost. And I’m not really very fond of speaking like you 

said of “losing” in translation. I think it’s alway s a gain in every case, 

because not translating would be the biggest loss. If you’re translating, 

whatever you do, it is a…it is giving access to the  work to another audience 

and then of course you would have to decide, you kn ow, being the 

translator, what kind of offer…offer of information  am I going to make to 

the target readership.  I like this idea, the skopos theorists use this, say “text as 

an offer of information” and you never get hold of it. Either you can’t or you don’t 

want to, because when I go to the supermarket to buy some fruit I won’t buy the 

whole offer of fruit there is. 

MS: Yes, yes, of course. 

CN: It depends on what I’m going to make, a fruit salad or a cake or whatever. So 

this relativises the concept of what is “meaning”. What is really “meaning”? Is the 

meaning in the text or is the meaning sort of reconstructed by the reader and… 

MS: By what the reader brings to the text? 

CN: Yes, yes, exactly, and two, three, four, five readers, even if their in the own 

culture of the author, will sort of construct different meanings, and even more so 

if you cross cultural borders. 

MS: Yes, if you go into a totally different language. And of course the author 

herself worked very closely with him on the English translation. And she’s said in 

a number of interviews…  

CN: So she sort of allowed him to do this? Oh!? Yah, oh! 

MS: Yes, exactly. He’s not a formally qualified or professionally-trained translator, 

but they are close personal friends and her words, to quote, were “he knows how 

I think” 

CN: Aha! Yes? Okay? 

[.....] 


