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Opsomming 
 

In hierdie proefskrif word twee studieterreine ondersoek wat in die verlede min binne die 

vertaalwetenskap nagevors is: die bestudering van die produksieproses van vertalings en die 

bestudering van die sosiologiese en kognitiewe aspekte betrokke by hierdie produksieproses 

(teenoor slegs die vertaalproduk). Die ondersoek van hierdie terreine is op die oomblik op 

die voorgrond in die vertaalwetenskap en hierdie proefskrif dra daartoe by om hierdie 

studieveld te verbreed. In hierdie proefskrif word daar gekyk na die rol van die verskillende 

agente, onder andere die uitgewers, redigeerders en reviseurs in die produksieproses van 

drie literêre vertalings om te illustreer dat die produksieproses van literêre vertalings nie 

slegs die insette van een agent, naamlik die vertaler, behels nie, maar dat dit 'n proses is wat 

uit 'n netwerk van agente bestaan wat saamwerk om die eindproduk (naamlik die doelteks) 

te produseer. Hierdie netwerk van verhoudings tussen agente in die produksieproses word 

ondersoek na aanleiding van Latour se sosiologiese Actor-Network-Theory (ANT) wat op die 

netwerk en skakels tussen agente binne 'n produksieproses fokus.  

 

Die produksieprosesse van literêre vertalings wat in hierdie proefskrif ontleed word, is 

Niggie – To hell with Cronjé (Ingrid Winterbach), Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

(Anoeschka von Meck) en 'n keur uit die Stoffel-verhale – In bushveld and desert: A game 

ranger's life (Afgekort as In bushveld and desert) (Christiaan Bakkes) – almal tekste wat 

onderskeidelik in 2007, 2009 en 2008 by NB-Uitgewers verskyn het en deur die literêre 

vertaler Elsa Silke vertaal is. Die bronteks, die konsepvertaling, enige ander voorlopige 

weergawes (manuskripte) en die uiteindelike gepubliseerde doelteks word telkens saam 

met die beskikbare korrespondensie tussen die onderskeie agente bestudeer om die 

produksieprosesse te rekonstrueer en te bepaal hoe die vertaalprodukte deur middel van 

wisselwerking tussen onderskeie agente tot stand gekom het. Hierdie studie is dus grootliks 

verkennend van aard en het dit ten doel gestel om die "onsigbare" van die produksieproses 

van literêre vertalings bloot te lê ten einde verdere navorsing in hierdie onderontwikkelde 

been van die vertaalwetenskap te bevorder. 
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Daar word hoofsaaklik gekyk na die wyse waarop elke agent se insette 'n sosiologiese impak 

op die ander agente sowel as die produksieprosesse en/of 'n tekstuele impak op die 

doelteks gehad het. Die resultate word hoofsaaklik deskriptief (vergelyk deskriptiewe 

vertaalstudies, DTS) aangebied en bespreek en daar word van konsepte uit Nord se 

funksionalisme, Even-Zohar se polisisteemteorie, Bourdieu se veldteorie, Sharpe en Gunther 

se redigeerbeginsels en Mossop se teorie oor redigering en revisie van vertalings gebruik 

gemaak om die analises uiteen te sit en te bespreek. Na aanleiding van dié analises word 'n 

model in die laaste hoofstuk aangebied wat 'n moontlike optimale produksieproses vir 

literêre vertalings voorstel. Die aanbevole chronologie van stappe in die produksieproses en 

die wisselwerking tussen agente word deur hierdie model voorgestel. Met die daarstelling 

van dié model dra die proefskrif dus tot teorieontwikkeling in die vertaalwetenskap en op 

die gebied van redigeer- en revisieteorie by. Hierdie model kan op die produksieprosesse 

van literêre vertalings toegepas word om te toets of dit wel in die praktyk werk om 'n 

effektiewe produksieproses te bewerkstellig en 'n geslaagde vertaalproduk te produseer. 

Indien wel, kan dit uiteindelik as 'n riglyn vir die literêre vertaalpraktyk dien.  
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Abstract 
 

The interaction between the agents involved in the publication process of literary 

translations 

 

In this dissertation two relatively under-researched areas within the scope of translation 

studies are investigated: the production process of translations and the sociological and 

cognitive aspects involved in this production process (as opposed to only studying the 

translation product). Process and sociological studies are currently on the forefront of 

research in translation studies and this dissertation attempts to contribute to these fields. 

The current study investigates the role of the various agents (among others the publisher, 

reviser and editor) involved in the production process of translations to illustrate how this 

process involves more agents than only the translator. Translation is proven to be a process 

involving a network of agents who work together to produce the final product, i.e. the 

target text. In this dissertation this interaction between agents is examined by making use of 

Latour's Actor-Network-Theory (ANT), a sociological theory that focuses on the network and 

links between agents within a production process. 

 

The production processes of literary translations that are analysed in this dissertation are 

Niggie – To hell with Cronjé (Ingrid Winterbach), Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

(Anoeschka von Meck) and a selection of the "Stoffel tales" – In bushveld and dessert: A 

game ranger's life (Christiaan Bakkes). These texts were all translated by the literary 

translator Elsa Silke and published by NB Publishers in 2007, 2009 and 2008, respectively. 

The versions of the texts analysed are the source text, the concept translation, any other 

preliminary versions (manuscripts) and the completed published target text. These texts are 

analysed along with all available correspondence between agents to reconstruct the 

production processes in order to determine how translations are produced by means of 

interaction between different agents. This study is therefore greatly exploratory by nature 

and aimed at revealing the "invisible" of the production process of literary translations in 

order to contribute to and promote research within this under-researched field of 

translation studies. 
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The main focus of this study is to analyse how each agent's inputs have a sociological impact 

on other agents and the production processes, as well as how their interaction and 

decisions impact the target text. The results are predominantly presented descriptively 

(within the framework of Descriptive Translation Studies [DTS]) and concepts of Nord's 

Functionalism, Even-Zohar's Polysystem Theory, Bourdieu's theory on the field of cultural 

production, Sharpe and Gunther's editing principles and Mossop's theory on editing and 

revision of translated texts are used to analyse and discuss the production processes of the 

three literary translations mentioned above. In conclusion a model is presented, based on 

these analyses, depicting a possible optimal production process for literary translations. A 

possible chronology of steps in the production process and means of interaction between 

agents are depicted by this model. With this proposed model this dissertation contributes to 

theory development within the field of translation studies and editing and revision theory. 

This model can be applied to production processes of literary translations to test if it is 

viable to apply in practice to ensure a more effective production process as well as a 

successful product (target text). If this model proves to be effective, it can eventually serve 

as a guideline for literary translation practice. 
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Lys terme en afkortings 
 

Vertaal-, redigeer- en revisieterminologie is tot 'n groot mate niegestandaardiseerd en 

meerduidig. In die proefskrif word heelwat aandag daaraan gewy word om uiteen te sit wat 

elke begrip kan beteken en wat elke agent se take kan behels. Vervolgens 'n kort definisie 

van vertaal-, redigeer- en revisieterme soos dit in hierdie proefskrif gebruik sal word: 

Agent: Rolspelers in die produksieproses, byvoorbeeld die vertaler, redigeerder, reviseur, 

uitgewer, en so meer: Enige iemand, of enige iets, waaruit 'n aksie, of handeling in die 

produksieproses voortvloei (Latour 1990:2). Alhoewel Sager (1994:321) 'n agent as iemand 

in 'n "intermediary position between the translator and the end user of a translation" 

definieer, word die vertaler (vergelyk ook Milton en Bandia 2009b:1), en die doelteksleser 

ook as "agente" binne hierdie studie bestempel. Bourdieu (1993:37) sluit ook onder hierdie 

agente kritici, uitgewers, ensovoorts in wat as die produsente van die betekenis en waarde 

van 'n (literêre) kunswerk beskou kan word. In hierdie studie word die teks ook (volgens 

ANT) as 'n agent beskou. Ter wille van duidelikheid word daar in die analises na die agente 

wat direk betrokke is by die produksieproses van die literêre vertalings wat ondersoek word, 

naamlik die uitgewer/opdraggewende redakteur, die vertaler, die skrywer, die reviseur, die 

samesteller, die redigeerder en die proefleser, as produksieagente verwys.  

Bronteks: Oorspronklike teks, voor dit vertaal is. (BT) 

Bron(teks)taal: Taal waarin die bronteks geskryf is. (BTT) 

Brontekskultuur: Kultuur/konteks waarin die brontekslesers hulle bevind, of waarin die 

bronteks afspeel. (BTK) 

Bronteksleser/s: Leser/s van die bronteks; teikengehoor van bronteks. (BTL) 

Doelteks: Vertaalde teks. (DT) 

Doel(teks)taal: Taal waarin die doelteks vertaal is. (DTT) 
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Doeltekskultuur: Kultuur/konteks waarin die doeltekslesers hulle bevind, of waarin die 

doelteks afspeel. (DTK) 

Doelteksleser/s: Leser/s van die doelteks; teikengehoor van doelteks. (DTL) 

Manuskrip (MS): Weergawe van 'n teks voor publikasie ('n werksdokument). 

"Oorspronklik geskrewe" teks: 'n Teks wat nie vertaal is nie. 

Proeflees (proofreading): Om die drukproef met die manuskrip te vergelyk en taal op 

mikrovlak te versorg nadat die redigeerder deur die teks gewerk het. By vertaalde werk 

behels hierdie taak om die teks te hersien deur slegs na die doelteks te kyk, tensy daar 

werklik na die bronteks terugverwys moet word indien die doelteks onverstaanbaar of 

problematies is (Mossop 2007:201,204). In hierdie proefskrif, na aanleiding van die gebruik 

van die woord in die praktyk, word die term "proeflees" gebruik vir die nagaan van die teks 

om mikrovlakfoute te verbeter, nadat die teks reeds geredigeer is. SINONIEME IN BEDRYF: 

kopieredigering. 

Proefleser (proofreader): Die agent verantwoordelik vir die proefleesstap (sien bo) in die 

produksieproses. SINONIEME IN BEDRYF: kopieredigeerder. 

Redigering (editing): Die verbetering van 'n teks, ook 'n vertaalde teks deur hoofsaaklik nie 

terug te verwys na die bronteks nie. Daar bestaan tipes, of stadiums van, redigering, 

byvoorbeeld manuskripontwikkeling, substantiewe redigering en kopieredigering, asook 

verskillende vlakke van redigering, naamlik inhoudelike, strukturele, stilistiese, en 

kopieredigering (Mossop 2007:198,203). SINONIEME IN BEDRYF: taalversorging, 

teksversorging, teksredaksie, proeflees.  

Redigeerder (editor): Die agent verantwoordelik vir die redigering van 'n teks. Hierdie taak 

kan omvattend wees en kan in die redigering van literêre tekste ook revisie insluit. 

SINONIEME IN DIE BEDRYF: taalversorger, teksversorger, proefleser, redakteur. 
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Revisie (revision): Die nagaan van 'n vertaalde teks spesifiek met die doel om die bronteks 

en die doelteks te vergelyk en onder andere enige vertaalfoute uit te wys, of 'n teks nadat 

dit vertaal is, te herskryf om getrouer aan die bronteks te wees, oftewel 'n akkurater 

vertaling te lewer. Dit kan ook behels om die vertaling aan te pas om beter met die 

doelteksleser te kommunikeer. Die revisieproses sal ook noodwendig 'n vorm van redigering 

insluit. Mossop (2007) definieer revisie as die nagaan van 'n konsepvertaling deur spesifiek 

'n tweede (ander) vertaler, maar by literêre vertalings is ander agente dikwels ook 

verantwoordelik vir hierdie proses. SINONIEME IN DIE BEDYRF: gehaltebeheer, hersiening. 

Reviseur (reviser): Die agent verantwoordelik vir die revisie (sien bo) van 'n vertaalde teks. 

SINONIEME IN DIE BEDRYF: gehaltebeheerder, hersiener. 

Samesteller: By een van die produksieprosesse wat in die proefskrif ondersoek word, was 'n 

agent betrokke wat verantwoordelik was om die publikasie se brontekste te selekteer, die 

volgorde/chronologie van die verhale te bepaal en as adviserende redakteur en 

redigeerder/reviseur in die projek op te tree. 

Uitgewer/opdraggewende redakteur: Die agent wat verantwoordelik is vir projekbestuur 

tydens die produksieproses en betrokke is by die beplanning en uitvoer van take en 

onderhandelings tussen agente oor sperdatums, begroting, tydsbestuur, bemarking, 

besluite oor die parateks van publikasies, en so meer. 
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Hoofstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Agtergrond 

Alhoewel vertaling toenemend as 'n proses in plaas van 'n produk bestudeer word, deur 

byvoorbeeld prosesbenaderings soos "screen-recording", "eyetracking", "keystroke-logging" 

en "think-aloud protocols" te gebruik, word daar steeds in die vertaalwetenskap hoofsaaklik 

gefokus op die vertaler as die enigste, of vernaamste, agent binne die produksieproses van 

vertaling. Sodoende word ander belangrike agente wat ook 'n rol by vertaling speel, dikwels 

buite rekening gelaat – in die erkenning van hulle bydrae tot die produksie van die doelteks, 

sowel as in die bestudering van hulle rol in die vertaalproses. In die uitgewersbedryf is daar 

egter 'n netwerk magsverhoudinge tussen agente wat saamwerk om 'n vertaalde produk 

daar te stel. Die rol(le) wat die onderskeie agente vervul, is soos Anna Bogic (2009) in 'n 

sosiohistoriese studie oor die Engelse vertaling van Simone de Beauvoir se Le deuxième sexe 

(The second sex) opmerk, dikwels van buite onsigbaar, maar dra ingrypend by tot die 

daarstel van 'n vertaling. Die uiteindelike vertaalproduk is dus nie die gevolg van slegs een 

agent (naamlik die vertaler) se besluitneming nie, maar word ook deur die besluite en 

ingryping van ander agente, soos die uitgewer, redigeerder, reviseur en skrywer beïnvloed. 

Ander faktore soos die mark, doeltekskultuur en begroting ten opsigte van tyd en geld, 

oefen ook meestal 'n invloed op die produksie van 'n vertaling uit.  

 

Om die dinamika van die publikasie-/produksieproses van literêre vertalings werklik te 

verstaan, en agter te kom wie vir watter besluite tydens dié proses verantwoordelik is, sal 

dit dus van waarde wees om die proses vanuit 'n sosiologiese perspektief te bestudeer. In 

hierdie studie sal dit behels om na die wisselwerking (netwerk) tussen die produksieagente1 

                                                
1
 Wanneer daar verwys word na die agente wat direk betrokke is by die produksieprosesse van die vertalings 

wat in hierdie proefskrif ondersoek word, word die term "produksieagente" gebruik. Dit onderskei hierdie 
agente van niemenslike agente en eksterne agente soos die doelteksleser, die uitgewery, mark en patronaat. 
Agente wat onder produksieagente val, is die uitgewer/opdraggewende redakteur, skrywer, vertaler, reviseur, 
redigeerder, samesteller en proefleser. "Agente" en "agent" word as versamelnaam vir al die tipes agente 
gebruik. 
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betrokke by die proses te kyk, en vas te stel hoe en waaroor hulle tydens die proses 

kommunikeer en watter verstellings hulle aan die doelteksmanuskripte aanbring. Daar sal 

ook gekyk word na die magsposisies wat hierdie produksieagente tydens die 

produksieproses inneem en hoe dit die wisselwerking tussen hulle beïnvloed en in die 

doelteks neerslag vind. 

 

Die afgelope paar jaar is vertaling toenemend vanuit 'n sosiologiese perspektief benader, 

deur te fokus op die agente en instansies wat vertalings beïnvloed én op die sosiologiese 

impak wat vertalings het (vergelyk o.a. Wolf 2002, 2007, 2009; Pym 1998a en 1998b, 2005, 

2009, 2010; Chesterman 2007, 2009, Heilbron & Sapiro 2007, Buzelin 2007 en Bogic 2009). 

Heelwat van hierdie vertaalwetenskaplikes gebruik die teorieë van sosioloë, vernaam dié 

van Pierre Bourdieu, Bruno Latour en Niklas Luhmann, om 'n sosiologie vir vertaling te 

konstrueer. 

 

Studies wat op die sosiologiese aspekte van vertaling fokus, en veral die proses van vertaling 

van aanvang tot einde analiseer, is tans nog relatief min. Hélène Buzelin (2007:141) merk op 

dat hierdie tipe studie egter belangrik is, aangesien 'n mens die vervaardigingsproses van 

sodanige vertaling dan sal kan dokumenteer om sodoende die rol van die agente in die 

produksieproses beter te kan analiseer en ook te kan kyk na die verskillende stadia van die 

proses (insluitend die redaksionele en revisiewerk wat gedoen word aan die vertaalde teks). 

Sy sê dit word egter min gedoen, in teenstelling met die kreatiewe (artistieke en 

wetenskaplike) prosesse wat ruimskoots gedokumenteer word. Sy sê dat, na haar wete, die 

proses van die skep van literêre vertalings nog nooit die onderwerp van enige diepgaande 

studie was nie. Sy sê dit is dalk as gevolg van die vertaler se "legendary invisiblity" 

(verwysend na Venuti, 2008, wat beweer dat die literêre vertaler ten onregte meestal 

"onsigbaar" is in 'n doelteks deurdat sy/haar intervensie nie in die vertaalproduk 

waargeneem/raakgesien kan word nie en die vertaling deur die doeltekslesers beskou word 

as oorspronklik geskrewe werk deur die bronteksouteur), die skynbare sekondêre status van 

die tekste wat deur vertalers produseer word, of bloot omdat die vertaal- of 

produksieproses, in vergelyking met verspreiding en resepsie, binne die privaat sfeer van die 

uitgewery val en dus moeiliker is om te bestudeer. Gevolglik is daar 'n leemte in die 

vertaalwetenskap wat betref empiriese studies om die sosiologiese aspekte van die 
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produksieproses van vertalings te illustreer, naamlik die verloop van die produksieproses 

van vertalings met betrekking tot die betrokke produksieagente en die interaksie tussen 

hulle. Hierdie verloop van die produksieproses van vertalings behels derugaans vorme van 

redigering en/of revisie en daarom sal daar in hierdie studie gefokus word op die 

wisselwerking tussen produksieagente (uitgewers/opdraggewende redakteurs, skrywers, 

vertalers, reviseurs, redigeerders, samestellers, proeflesers) wat hierdie redigeer- en/of 

revisiewerk verrig. Vir die doel van hierdie studie sal daar binne een uitgewery, naamlik 

NB-Uitgewers, gewerk word en die produksieprosesse van drie literêre vertalings sal 

bestudeer word (die metodologie word in hoofstuk 4 bespreek). Elke produksieproeses sal 

chronologies ontleed word om die spore van die vervaardiging van elke literêre vertaling na 

te volg. Na aanleiding van die resultate sal 'n deskriptiewe model wat hierdie 

samewerkingsproses voorstel, geskep word, wat dan gebruik kan word om NB-Uitgewers, 

en moontlik ook ander uitgewers, se produksieprosesse van vertaalde literêre prosa te 

ontleed, te toets en te evalueer. Hierdie toetsing en evaluasie sal deur middel van verdere 

navorsing uitgevoer kan word, maar word nie in hierdie studie gedoen nie. 

 

Aangesien daar deurgaans gekyk word na die redigeer- en revisiewerk wat aan vertalings 

verrig word en hierdie begrippe as kernkonsepte in die studie beskou word, sal hulle 

vervolgens ter wille van kontekstualisering gedefinieer word.2 

 

1.2 Redigering en revisie 

Die veranderinge en/of verbeteringe wat tydens die produksieproses van vertalings aan die 

manuskripte aangebring word, hetsy deur die redigeerder, reviseur, vertaler, uitgewer of 

skrywer (bronteksouteur), kan as redigering en/of revisie beskryf word. Om hierdie stappe 

in die produksieproses te bespreek, sal daar vervolgens eerstens na die definisies van 

hierdie terme gekyk word en dit binne die veld van literêre vertaling kontekstualiseer. 

 

                                                
2
 'n Volledige bespreking van redigering en revisie volg in hoofstuk 3. Verwys ook na die lys terme en 

afkortings. 
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1.2.1 Definisies 

Mossop (2007) behandel in sy boek Revising and editing for translators sowel redigeer- as 

revisieteorie en noem dat 'n vertaalde werk gereviseer én geredigeer kan word; 

eersgenoemde gewoonlik deur 'n (tweede) vertaler3 en laasgenoemde gewoonlik deur 'n 

redigeerder. Redigering is volgens hom die proses waartydens 'n "oorspronklik geskrewe" 

teks geredigeer word, óf waartydens 'n vertaling geredigeer word deur dit soos 'n 

"oorspronklik geskrewe" teks te hanteer (Pym 2011 verstaan ook Mossop se definisie op 

hierdie manier). Verder sê Mossop (2007) dat die beginsels wat hy by redigering bespreek 

ook op revisie toegepas kan word, en dat die twee prosesse tot 'n groot mate ooreenstem 

(ander outeurs soos Pym 2007, Beukes en Pienaar 2010 en Schopp 2007 stem hiermee 

saam). By NB-Uitgewers word daar na "redigering" verwys wanneer veranderinge en 

verbeteringe aan 'n vertaalde teks aangebring word, selfs al word revisiewerk, soos Mossop 

dit definieer, ook tydens hierdie proses gedoen. Redigeerders en skrywers is gewoonlik 

verantwoordelik vir hierdie redigering en 'n tweede vertaler word nie in die hoedanigheid 

van 'n reviseur betrek nie. 

 

Pym (2011:90) noem ook dat daar 'n onderskeid tussen "revision"/"revising" en "editing" 

getref kan word, maar dat hierdie onderskeid nie duidelik is in die professionele diskoers 

nie. Hy beveel aan: "Do not insist on the distinction too much" (Pym 2011:90). Dit is egter vir 

die teorie en die praktyk van waarde om wel hierdie terme4 te probeer vestig om 

konsekwent met die terme te kan omgaan en verwarring daaroor te probeer uitskakel. Vir 
                                                
3
 Alhoewel 'n reviseur volgens Mossop (2007) se definisie 'n vertaler is, is dit egter nie by literêre vertaling 

altyd die geval nie. In hierdie studie sal byvoorbeeld gesien word dat die persoon wat as reviseur by die 
produksieproses van To hell with Cronjé optree, 'n redigeerder en skrywer van beroep is. By al drie die 
produksieprosesse wat bestudeer word, tree die skrywers en redigeerders ook as reviseurs op. 

4
 Law en Kruger (2008:480) maak die opmerking dat die onsekerheid ten opsigte van terminologie in die 

vakgebied van redigering ontstaan omdat daar min literatuur oor die teorie en praktyk van redigering 
beskikbaar is (byvoorbeeld in vergelyking met die literatuur oor vertaalteorie en -praktyk). Verder noem hulle 
dat die handboeke oor redigering wat wel beskikbaar is, geweldig verskil met betrekking tot hulle benaderings 
tot en afbakening van begrippe in die redigeerveld. Hierdie diversiteit veroorsaak dat die begrip "redigering" 
moeilik is om te definieer, aangesien daar eindelose definisies vir die begrip is en eindelose menings is oor wat 
die taak van die redigeerder behels en oor watter vaardighede, agtergrondkennis en opleiding redigeerders 
moet beskik (Law & Kruger 2008:480). Kotze en Verhoef (2001:80) wys tereg daarop dat uitgewers en 
teksversorgers self nie seker is oor die posbenaming, en dan ook posbeskrywings van hierdie persone, wat 
verantwoordelik is om 'n manuskrip tot 'n volwaardige teks te moet omskakel nie. Van Rensburg (2012) merk 
ook spesifiek met betrekking tot revisie op dat dié term nie gestandaardiseer is nie.  
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die doel van hierdie studie sal daar in hoofstuk 5 by die analises van die produksieprosesse 

van "revisie" gepraat word, wanneer die produksieagent in 'n groot mate die teks 

herbewerk het deur gereeld of deurgaans na die bronteks terug te verwys en wanneer 

hierdie proses plaasgevind het voor die formele "redigering" van die teks deur die 

redigeerder. Die revisieproses word dus as 'n gehalteversekeringsproses ten opsigte van die 

kwaliteit van die vertaling van die bronteks beskou, terwyl redigering as 'n 

gehalteversekeringsproses van die gehalte van die doelteks as 'n selfstandige teks gesien 

word. 

 

1.2.2 Literêre redigering en revisie 

'n Redigeerder en 'n reviseur kan 'n kernrol in die produksie van literêre vertalings speel. Die 

sukses van 'n vertaalde werk word dikwels juis bepaal deur nie net die 

vaardigheid/bekwaamheid van die vertaler nie, maar ook deur ander produksieagente, soos 

die redigeerder of reviseur. Verder is die wisselwerking tussen die vertaler en die 

produksieagent(e) wat redigeer- en/of revisiewerk aan die teks verrig, van besondere belang 

vir die effektiewe verloop van die produksieproses van vertalings en die suksesvolle daarstel 

van die doelteks. 

 

Net soos met die redigering van enige ander literêre werk, kan die redigering van 'n 

vertaalde werk die sukses daarvan bepaal. Oor die vertaling van JK Rowling se Harry Potter 

and the Deathly Hallows (deur Kobus Geldenhuys vertaal as Harry Potter en die skatte van 

die dood) skryf Van den Berg (2007:11) in Beeld: "Sprankel ontbreek en baie foute krap [...] 

Jou glimlag verdwyn ook baie gou as die aantal redigeringsfoute dubbelsyfers haal. Woorde 

met letters wat kort, sinne met woorde wat kort, foutiewe woordorde en verkeerde 

tydvorms is onverskoonbaar in só 'n gewilde en langverwagte boek." Dit is alles aspekte wat 

'n bekwame redigeerder en/of reviseur sou kon en moes uitskakel.  

 

Literêre redigering strek egter wyer as om slegs die tekstuele en taalaspekte soos wat 

hierbo genoem word, te korrigeer. Aangesien die produksie van letterkunde 'n kreatiewe 

proses is, is die samewerking tussen die skrywer en die redigeerder, en by vertalings die 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



6 
 

vertaler (wat as 't ware namens die skrywer optree, of volgens Derrida [in Snell-Hornby 

2006:60] die rol van die outeur aanneem) en die redigeerder en/of reviseur van die 

vertaalde werk, van kardinale belang. Oor haar vertaling van Anne Frank se dagboek, 

Het Achterhuis (Afrikaanse vertaling: Die Agterhuis [Protea, 2009]), sê Lina Spies dat haar 

redigeerders 'n belangrike rol gespeel het om die vertaling suksesvol te maak. Sy bedank 

haar redakteur, Martjie Bosman, vir "haar taalversorging en haar uitwys van 

onduidelikhede" in die vertaling en noem dat hierdie redigering onontbeerlik was om Anne 

Frank se dagboek in die "bes moontlike Afrikaans weer te gee" (Spies 2008:350-351). Sy 

bedank ook Pierre Brink "wat met 'n kil oog en 'n streng hand al die oorblywende 

Neerlandistiese wendinge uitgewys het" (Spies 2008:350). Spies (2009) noem egter ook dat 

daar steeds Neerlandismes in die doelteks voorkom, wat sekerlik in meer idiomatiese 

Afrikaans geskryf sou kon word. Sy sê sy as vertaler het dit egter doelbewus teruggesit nadat 

die redigeerders dit uitgehaal het, om 'n spesifieke gevoel wat die bronteks geskep het, oor 

te dra, Anne se stem meer prominent in die vertaling te laat klink en om sekere passasies uit 

die dagboek wat baie bekend is, nie verlore te laat gaan nie, maar eerder soos die 

oorspronklike Nederlands te laat klink. Al hierdie veranderinge is aangebring ten einde die 

outentisiteit van die teks te behou. Die rol en bevoegdheid van sowel die vertaler as 

redigeerder as mags- en besluitnemingsagent word deur hierdie wisselwerking beklemtoon. 

 

Die vraag ontstaan egter wat presies die rol van die redigeerder en/of reviseur in die 

produksieproses van literêre vertalings is, tot hoe 'n mate dié produksieagent(e) verstellings 

aan die teks (behoort te) maak en wat die wisselwerking en kommunikasie tussen die 

vertaler en redigeerder, reviseur en/of skrywer (wat ook as redigeerder/reviseur kan 

optree) tydens die produksie van 'n doelteks is. Sodanige problematiek sal in hierdie 

proefskrif ondersoek word aan die hand van drie literêre vertalings wat in die afgelope tien 

jaar by Suid-Afrika se grootste uitgewery, NB-Uitgewers, verskyn het. Die drie tekste is: 

Niggie – To hell with Cronjé (Ingrid Winterbach), Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

(Anoeschka von Meck) en Die Stoffel-kortverhale – In bushveld and desert. A game ranger's 

life (Christiaan Bakkes).  
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1.3 Rasionaal, doel en impak 

Die redigeerder van 'n literêre werk moet gewoonlik die skrywer (en by vertalings ook die 

literêre vertaler) se visie fasiliteer, deur mikro- en makrovlakveranderinge (onder meer 

weglatings, byvoegings, verskuiwings, korreksie van foutiewe skryfwyse en korreksie van 

foutiewe vertaalekwivalente) aan te beveel wat die werk die beste dien. Dit is belangrik vir 

die redigeerder en/of reviseur van 'n vertaalde literêre werk om te weet waar om 

ingrypende veranderinge aan te bring en waar om meer subtiel en in oorleg met die ander 

produksieagente te werk. Verder moet die vertaler weer op sy/haar beurt weet wanneer 

om raad te aanvaar en wanneer om by sy/haar eie vertaling/formulering/woordkeuse, 

ensovoorts te hou, wanneer om getrou aan die bronteks te vertaal en wanneer om die teks 

vir die doelteksleser aan te pas. 

 

In die literatuur en praktyk word groot klem daarop geplaas dat 'n literêre redigeerder in 

oorleg met die skrywer van 'n teks moet redigeer. Min of geen klem word egter op die 

wisselwerking tussen die vertaler en die redigeerder (of reviseur) geplaas. Hulle werk 

dikwels in afsondering van mekaar en die geredigeerde/gereviseerde teks word nie altyd 

met die vertaler bespreek, of weer aan die vertaler gegee om na te gaan nie. Die 

veranderinge word dikwels aangebring sonder om die vertaler, of selfs die skrywer, daarvan 

in kennis te stel. So gebeur dit soms dat die vertaler byvoorbeeld vertaalteoreties 

gefundeerde besluite neem waarvan die redigeerder en/of reviseur (veral as hy/sy nie ook 

'n vertaler is nie) onbewus is. Die redigeerder en/of reviseur verander dan bloot die teks 

sodat dit byvoorbeeld grammatikaal meer korrek is, maar laat gevolglik die 

gevoel/uitwerking wat die vertaler doelbewus in die doelteks probeer bewerkstellig het, 

byvoorbeeld 'n vervreemdingseffek, of die gebruik van kreatiewe taal, verlore gaan. Fanie 

Olivier merk oor sy vertaling van JM Coetzee se roman Disgrace (Secler & Warburg, 1999) (in 

Afrikaans In Oneer [Umuzi, 2009]) op: "Iemand het ook die heel eerste sin van 'n hoofstuk 

wat ek vertaal het, verander. Selfs sonder om dit met my te bespreek." [eie beklemtoning]. 

Die verandering wat aangebring is, was vir hom 'n "hartseersaak", want die klank en ritme 

wat hy met sy vertaling bewerkstellig het, is deur die redigeerder versteur 

(Tempelhoff 2009:6). 
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Aan die ander kant, vervul die redigeerder en/of reviseur (en soms ook die skrywer en/of 

uitgewer wat aan die teks redigeer en/of reviseer) 'n belangrike rol om die doelteks leesbaar 

en aanvaarbaar vir die doelteksleser en doeltekskultuur te maak, om so ver moontlik te 

verseker dat alle foute uitgeskakel is en sodoende die doelteks publikasiegereed te kry. 

Daarom is hy/sy soos vroeër genoem, 'n onontbeerlike skakel in die produksieproses van 

vertalings en effektiewe samewerking tussen hom/haar en die vertaler is van groot belang. 

Dit is dus belangrik om hierdie wisselwerking te bestudeer om te bepaal wat die aard en 

omvang van hierdie samewerking is en hoe dit die produksieproses van literêre vertalings op 

tekstuele en sosiologiese vlak beïnvloed. 

 

Die doel van hierdie studie is om hierdie wisselwerking tussen die produksieagente betrokke 

by die produksieproses van literêre vertalings te bestudeer en te bepaal watter 

produksieagente vir watter take verantwoordelik is, watter werk hulle aan die teks verrig en 

hoe hulle dit in wisselwerking met ander produksieagente doen. Daar sal byvoorbeeld 

ondersoek word hoe produksieagente oor kwessies kommunikeer en watter 

produksieagente meer mag/gesag in die produksieproses uitoefen. Daar sal ook gekyk word 

na tussen watter produksieagente korrespondensie hoofsaaklik plaasvind en of daar 

produksieagente is wat uitgelaat word in die kommunikasieproses. Verder sal daar bepaal 

word watter insette in die produksieprosesse 'n sosiologiese impak op die produksieproses 

maak, watter insette hoofsaaklik 'n tekstuele impak op die doelteks het, en watter 

sosiologiese implikasies die tekstuele veranderinge en korrespondensie tussen 

produksieagente vir die produksieproses inhou. Deurgaans sal daar gekyk word hoe die 

vertaal- en redigeer- en revisieteorie neerslag vind in die praktyk. Hierdie studie is dus 

grootliks verkennend van aard en stel dit ten doel om die "onsigbare" van die 

produksieproses van literêre vertalings bloot te lê ten einde verdere navorsing in hierdie 

onderontwikkelde been van die vertaalwetenskap te bevorder. 

  

Na aanleiding van hierdie analises sal 'n model saamgestel word wat die waarskynlike 

optimale produksieproses van literêre vertalings (na aanleiding van die drie illustrerende 

voorbeelde) voorstel. Die chronologie van stappe in die produksieproses en die 

wisselwerking tussen produksieagente sal deur hierdie model geïllustreer word. Hierdie 
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model kan dan op produksieprosesse van literêre vertalings toegepas word om te toets of 

dit in die praktyk werk om sodoende 'n effektiewe produksieproses te bewerkstellig en 'n 

geslaagde vertaalproduk te produseer. Indien wel, kan dit uiteindelik as 'n riglyn vir die 

literêre vertaalpraktyk dien.  

 

Op hierdie manier sal die studie 'n bydrae tot die vakgebied op teoretiese vlak kan lewer 'n 

hipotetiese model daar te stel wat verdere studies kan stimuleer.  

 

1.4 Navorsingsprobleem en navorsingsvrae 

Aangesien die sosiologiese aspekte van die produksieproses van vertalings en die rol wat 

verskillende produksieagente tydens hierdie proses speel, nog relatief min nagevors is, en 

daar onsekerheid bestaan oor wat die wisselwerking tussen die betrokke produksieagente is 

en die rol wat elkeen moet speel, gaan hierdie studie probeer om hierdie problematiek te 

ontsluit. Die navorser gaan probeer vasstel wat die rol is van die verskillende 

produksieagente van literêre vertalings deur te kyk na die manier waarop hulle saamwerk. 

Daar word beoog om deur middel van hierdie studie vas te stel hoe hierdie wisselwerking 

tussen produksieagente (deur die insette wat elkeen deur die loop van die produksieproses 

lewer) tekstuele implikasies vir die doelteks en sosiologiese implikasies vir die 

produksieproses kan inhou. Die sosiologiese is deurgaans die hooffokus. Die tekstuele 

veranderinge word nie as doel op sigself bestudeer nie, maar word deurgaans daargestel 

om die sosiologiese implikasies wat daarmee verband hou, af te lei.  

 

Om die studie te rig, die navorsingsprobleem te hanteer en die doel van die 

navorsingsprojek te bereik, sal die volgende navorsingsvrae ondersoek word: 

 

1. Hoe verloop elke produksieproses van konsepvertaling tot doelteks (met ander 

woorde watter stappe vind chronologies in die produksieproses plaas)? 

2. Watter verantwoordelikhede het elke produksieagent wat betrokke is by die 

produksie van die doelteks en watter take moet hulle verrig? 
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3. Watter (tipe) veranderinge word deur watter produksieagente deur die verloop van 

die produksieproses aan die teks aangebring? Wat is die sosiologiese implikasies 

daarvan vir die produksieproses en wat is die tekstuele implikasies daarvan vir die 

doelteks? 

4. Oor watter aspekte word daar tydens die produksieprosesse van literêre vertalings 

gekommunikeer en gekorrespondeer en op watter wyse geskied sodanige 

korrespondensie? 

 

1.5 Metodologiese benadering 

In die besprekings van die drie produksieprosesse sal die bronteks, konsepvertaling, enige 

ander voorlopige weergawes (manuskripte) van die doelteks en die uiteindelik 

gepubliseerde doelteks ontleed word om te bepaal hoe die vertaalproduk deur die 

samewerking van verskillende produksieagente tot stand gekom het. Daar sal veral gefokus 

word op die kwessies waaroor gekorrespondeer is, oftewel die metateks, om die sosiale 

bemiddeling deur middel van produskieagente tydens die proses te analiseer. Op hierdie 

manier sal daar, deur middel van 'n deskriptiewe (deskriptiewe vertaalstudies) en 

sosiologiese (akteur-netwerk-teorie) metodologie, histories, deskriptief en empiries te werk 

gegaan word om uit korrespondensie, verskillende weergawes van die teks en vraelyste met 

die betrokke produksieagente se kommentaar oor die onderskeie projekte, die 

produksieproses op sosiale en tekstuele vlak te rekonstrueer. Die data sal dan kwalitatief 

ontleed word en die tekstuele en sosiologiese implikasies van die wisselwerking tussen 

produksieagente sal aan die hand van relevante vertaal-, sosiologiese, redigeer- en 

revisieteorie bespreek word. Uit hierdie resultate sal die model wat die verloop van die 

produksieproses van literêre vertalings uitbeeld, ontwikkel word.  

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



11 
 

1.6 Hoofstukuiteensetting 

Die proefskrif word vervolgens uiteengesit om die navorsingsprobleem te hanteer en die 

doel van die studie te bereik. 

 

In die volgende hoofstuk (hoofstuk 2) word vertaling as 'n sosiologies gekonstrueerde proses 

ondersoek deur na die sosiologiese aspekte in die vertaalwetenskap te kyk en sosiologiese 

teorie te bespreek wat van toepassing op vertaling is. In hoofstuk 3 word die redigeer- en 

revisieteorie wat betrekking het op die versorging van (vertaalde) literêre tekste bespreek. 

Op grond van die vertaal-, sosiologiese, redigeer- en revisieteorie, word daar in hoofstuk 4 

'n metodologie en navorsingsontwerp vir die studie ontwikkel. 'n Raamwerk vir ontleding 

word opgestel aan die hand waarvan die wisselwerking en kommunikasie tussen die 

produksieagente betrokke by die produksieproses van literêre vertalings, die veranderinge 

wat die produksieagente in die teks bewerkstellig het, asook die sosiologiese implikasies 

daarvan, bespreek word. In hoofstuk 5 word die resultate van die dataontleding van die drie 

produksieprosesse van literêre vertalings met behulp van hierdie instrument ontleed en 

bespreek. Gebaseer op dié analises, word 'n model in hoofstuk 6 daargestel wat in verdere 

navorsing getoets kan word as 'n konsep waarvolgens die produksieproses van literêre 

vertalings kan verloop.  
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Hoofstuk 2: Literêre vertaling as 'n 
sosiologies gekonstrueerde proses 
 

2.1 Inleiding 

Die vertaalwetenskap het lank die kognitiewe, sosiologiese en kulturele beperkinge 

waaronder vertalers werk, geïgnoreer. Volgens die linguistiese benadering (o.a. Nida 2000, 

Catford 1965, Nida & Taber 1974 , Newmark 1998) tot vertaling was die ideale vertaling een 

waarin die leksikale items in die bronteks so "akkuraat moontlik" in die doeltaal weergegee 

word (Prunč 2007:40). Die bronteks het dus as riglyn vir die geslaagdheid van die vertaling 

gedien. Binne die die tekslinguistiese of sosiolinguistiese (o.a. Neubert & Shreve 1992a en 

1992b) benadering tot vertaling is die sosiokulturele konteks waarin vertalings geproduseer 

word, in ag geneem, maar ekwivalensie aan die bronteks is steeds as die maatstaf gebruik 

waarvolgens die geslaagdheid van die vertaling gemeet is. Eers by die funksionalistiese 

benadering tot vertaling (o.a. Reiß & Vermeer 1984, Vermeer 1992 en Nord 2005 [eerste 

uitgawe in 1988], 2001 [eerste uitgawe 1997]) is die klem werklik op die kulturele konteks 

van die vertaling geplaas en die toeganklikheid van die doelteks vir die doelteksleser as 

maatstaf vir 'n suksesvolle vertaling beskou. Daar word in die vertaalwetenskap na hierdie 

progressie verwys as die "kulturele wending" (cultural turn) (Snell-Hornby 2006:47-67).5  

 

Die sogenaamde "ideologiese wending" (ideological turn) het op die kulturele wending 

gevolg. Met die ideologiese wending is daar begin fokus op die ideologiese faktore wat 

vertaalbenaderings en -strategieë bepaal. Aspekte soos kultuur, gender, geloof, demografie 

en politiek word dus in ag geneem tydens vertaling en beïnvloed besluite oor hoe sulke 

aspekte in die doelteks hanteer gaan word (Spies 2010:91). Hierdie wending gaan veral 

gepaard met postkoloniale denke (raadpleeg Aguilar-Amat & Santamaria 2000 en Meylaerts 

2002 en sien afdeling 2.4.2.3 waar hierdie onderwerp verder bespreek word) waarin die 

                                                
5
 Let wel dat slegs die wendings wat relevant vir hierdie studie is, hier genoem word. 
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homogeniteit van dominante groepe gekritiseer word en rolspelers hulle beywer vir 'n 

heterogene benadering wat onder andere die uniekheid van alle kulture, tale en mense 

aanvaar en in vertalings ontgin. 

 

Die kulturele en ideologiese benaderings tot vertaling is in veral die deskriptiewe en 

sistemiese benaderings tot vertaling gekonsolideer. Met die ontwikkeling van die 

funksionalistiese benadering tot vertaling en die kulturele en ideologiese wendings, is daar 

wegbeweeg van die idee dat daar sekere vaste kriteria vir 'n suksesvolle vertaling is. Die 

deskriptiviste (o.a. Lefevere 1982, 1985, 1992a en 1992b, Hermans 1996, 1997, Lambert & 

Van Gorp 1995, Toury 1985, 1991, 1995, Lambert 1995, Hermans 1999, Even-Zohar 1997a 

en 1997b, c, d en e [eerste uitgawes 1990]) het begin fokus op die beskrywing van die 

konteks waarin vertalings voorkom en hoe vertalings lyk, eerder as om voor te skryf hoe 

vertalings behoort te lyk. Daar is dus wegbeweeg van 'n preskriptiewe benadering soos in die 

linguistiese en tekslinguistiese benaderings na 'n deskriptiewe benadering tot vertaalteorie 

(Spies 2010:60).  

 

In die deskriptiewe en sistemiese benaderings tot vertaling is daar reeds aandag begin skenk 

aan die sosiologiese aspekte van vertaling. Wolf merk in haar doktorale proefskrif in 2005 'n 

núwe wending op wat besig is om plaas te vind in die vertaalwetenskap, naamlik die 

sosiologiese wending (sosiological turn)6 (Snell-Hornby 2006). As 'n mens kyk na James 

Holmes (een van die "vaders" van die vertaalwetenskap) (1972) se klassieke indeling van die 

vertakkings van die vertaalwetenskap (figuur 1) sal 'n mens sien dat daar nie binne die 

hoofkategorieë 'n spesifieke vertakking vir die sosiologiese studie van vertaling is nie. Dit is 

aangesien Holmes (1972) sy indeling gedoen het na aanleiding van die navorsingsuitsette 

wat op daardie stadium in die vertaalwetenskap plaasgevind het. Die indeling is dus nie 'n 

aanbeveling van hoe die vertaalwetenskap moet lyk nie, maar eerder 'n beskrywing van hoe 

dit wel op daardie stadium gelyk het. Oor die afgelope paar jaar is begin om teorieë in die 

sosiologie en antropologie in vertaling toe te pas. Dit is ook deur vertaalwetenskaplikes 

begin gebruik om as raamwerk vir hulle studies oor die sosiale aspekte van vertaling te dien. 

                                                
6
 Die sosiologiese wending (sociological turn) word in sommige bronne ook die sosiale wending (social turn) 

genoem. Ter wille van konsekwentheid sal daar in hierdie proefskrif van "sosiologiese wending" gebruik 
gemaak word, maar dit sluit die konsep "sosiale wending" in. 
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'n Sosiologiese teorie vir vertaling is nog nie as sodanig gevestig nie. Deurdat al hoe meer 

studies die sosiologiese aard van vertaling in ag neem en vertaling beskou as 'n proses waar 

agente saamwerk om 'n vertaalproduk, die doelteks, te lewer, is 'n sosiologiese teorie vir 

vertaling egter beslis besig om gevestig te raak. Sosiologiese perspektiewe oor vertaling 

word hoofsaaklik na aanleiding van die sisteemteorieë van Pierre Bourdieu, Bruno Latour en 

Niklas Luhmann gevorm. Hierdie teorieë sluit in die teorie van die veld van kulturele 

produksie en die konsepte habitus en status wat daarmee gepaard gaan (Bourdieu 1993), 

die akteur-netwerk-teorie (Actor-Network-Theory, ANT) (Latour 2007) en Luhmann (1970 & 

1975) se sosiologiese sisteemteorieë. Vertaalteoretici soos Wolf (2002, 2007, 2009), Pym 

(o.a. 2009) en Buzelin (2007) maak van hierdie sosiologiese teorieë gebruik en pas dit toe op 

vertalings. 

 

 
Figuur 1: Holmes (1972) se indeling van die vertakkings binne die vertaalwetenskap. (Chesterman 2009) 
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Met betrekking tot die fokus op produksieagente by literêre vertalings, het die drie 

wendings waarna hierbo verwys word, ook 'n rol gespeel. Tydens die kulturele wending is 

die vertaler as kulturele bemiddelaar beklemtoon en die ideologiese wending het lig gewerp 

op die wyse waarop ideologiese oorwegings en mag die produksie van vertalings (deur die 

vertaler) beïnvloed. Die sosiologiese wending het hierdie idee van mag en magsagente 

verder gevoer om die verskillende agente en hulle bydrae tot die vertaalproses, te begin 

ondersoek. 

 

In hierdie hoofstuk gaan die teorieë hierbo genoem, bespreek word na aanleiding van wat 

hulle tot die ondersoek van die wisselwerking tussen produksieagente in die 

produksieproses van vertaalde literêre werke verleen. Eerstens sal die sosiologiese 

benadering tot vertaling ingelei word, daarna sal die funksionalisme, dan die deskriptiewe 

en die sisteemteorieë in die vertaalwetenskap en laastens sisteemteorie in die sosiologie 

(wat in die vertaalwetenskap geïntegreer kan word) bespreek word. 

 

2.2 'n Sosiologiese benadering tot vertaling 

Die vertaalwetenskaplike Michaela Wolf (2007a:1) merk op: "[a]ny translation, as both an 

enactment and a product, is necessarily embedded within social contexts". Uit die 

voorafgaande bespreking van die funksionalisme, deskriptivisme en sistemiese benaderings 

tot vertaling, het die teenwoordigheid van hierdie sosiale konteks en sosiokulturele konteks, 

duidelik na vore gekom. Daar kan dus gesien word dat die vraag binne die vertaalwetenskap 

nie is óf vertaling 'n sosiale/sosiologiese aktiwiteit is en óf dit sosiologies bestudeer moet of 

kan word nie, maar eerder hóé hierdie sosiale aktiwiteit aangepak en bestuur moet word en 

hóé sosiologiese studies binne hierdie vakgebied uitgevoer moet word. Daar word al meer 

beklemtoon dat vertaling as 'n sosiologiese aktiwiteit beskou moet word en dat meer 

sosiologiese navorsing binne die vertaalwetenskap onderneem moet word. 
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Wolf (2007a:6-13) noem egter dat geen uitvoerige navorsing nog gedoen is oor die sosiale 

implikasies van vertaling nie. Sy bespreek in haar artikel The emergence of a sociology of 

translation (Wolf 2007a:1-36) die raakpunte tussen sosiologie en vertaalteorie en noem dat 

deur die loop van die ontwikkeling van 'n vertaalwetenskap, daar sekere teorieë was wat tot 

'n mindere of meerdere mate sosiologies van aard was. Die teorieë wat sy noem, is die 

sisteembenaderings tot vertaling (Even-Zohar en Lefevere, afdeling 2.4.2), die relevansie van 

norme en konvensies vir die vertaler (Toury, afdeling 2.4.1), die ontwikkeling van die 

normkonsep deur te fokus op die breër, sosiale funksie daarvan, veral met betrekking tot 

mag en ideologie (Hermans, na verwys in afdeling 2.4, die konsep herskrywing (Lefevere, 

afdeling 2.4.2.3), die vertaalhandelingsmodel (Holz-Mänttäri 1984), en die fokus op 

magsverhoudinge (Fawcett en Venuti, afdeling 2.5). Simeoni (2007:187) merk ook op dat 'n 

hele aantal faktore bygedra het tot die ontluiking van 'n sosiologiese perspektief oor 

vertaling. Die sosiologiese benadering het ontwikkel in "translation studies proper, in the 

wake of the DTS model of inquiry and also, in sociological circles, on account of a new 

interest for the space occupied by translations in the literary field" (Simeoni 2007:187).7 

 

Wolf (2007a:13)noem dat hierdie tradisionele benaderings tot vertaalwetenskap op 'n 

duidelike bewustheid van sosiaalgedrewe vraagstukke oor vertaling dui, maar dat hulle nie 

die onderskeie kwessies binne die sosiologie van vertaling koherent sintetiseer nie. Daarom 

is dit nou nodig om 'n koherente sosiologiese teorie binne die vertaalwetenskap te 

ontwikkel deur, volgens Wolf (2007a:14-25) die volgende aspekte in ag te neem: die 

sosiologie van die agente, die sosiologie van die vertaalproses, die sosiologie van die 

kulturele produk en 'n bydrae uit die sosiologie (en antropologie) tot 'n sosiologie van 

vertaling.8 Sy sê dat 'n "sociology of translation studies" hieruit gekonstrueer moet word 

(Wolf 2007a:25). 

 

In hierdie studie word daar binne die sosiologiese raamwerk van die vertaalwetenskap 

hoofsaaklik gefokus op die agente betrokke by die produksieproses van literêre vertalings. 

                                                
7
 Ook binne George Steiner se hermeneutiese benadering word klem op die vertaalproses en die rol van die 

vertaler as agent binne die proses, geplaas. (Sien Steiner, 1975, vir sy teorie oor hermeneutiek en vertaling en 
Cercel, 2009, vir 'n omvattende bundel oor perspektiewe oor vertaling en die hermeneutiek). 

8
 Al hierdie aspekte word in 'n mindere of meerdere mate deur hierdie proefskrif gedek. 
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Volgens Gouanvic en Inghilleri is Bourdieu se sosiologiese benadering tot sosiale 

konstruktivisme en sy teorie van kapitaal nuttig om die betekenis van sosiale agente se 

gedrag en sosiale optrede te begryp (Kung 2010:166). Daarom kan dit ook goed toegepas 

word op die vertaalpraktyk, waar vertalers en ander agente as sosiale agente binne 'n 

situasie, naamlik die produksieproses, optree.  

 

Veral tydens die opbloei van deskriptiewe benaderings tot vertaling en binne die 

sosiologiese wending, is daarop klem begin lê dat vertaling nie onafhanklik van die agente 

betrokke by die vertaalproses kan plaasvind nie, en dat elkeen van hierdie agente hulle eie 

ideologieë, bevoegdhede en benaderings tot vertaling (en ook die redigering en/of revisie 

van die vertaalde teks) het en dat sodanige aspekte as status en mag manifesteer.  

 

Wolf (2002:33) merk op: 

 

A sociological approach to the study of translation […] would follow the insight that translation 

is a socially regulated activity and consequently analyze the social agents responsible for the 

creation of translation (Wolf 2002:33, eie beklemtoning). 

 

Hermans (1997:7) merk ook op dat vertaling, soos by enige gebruik van taal, 'n kwessie van 

kommunikasie is. Dit kan dus as 'n vorm van sosiale gedrag beskou word wat 'n mate van 

interaksie en samewerking tussen die betrokke agente behels. Hy noem dat daar binne die 

vertaalproses 'n veelvoud van norme en ander faktore is wat in konflik met mekaar verkeer 

en dat die individue wat by hierdie vertaalprosesse betrokke is, hulle tussendeur hierdie 

konflikterende aspekte moet maneuvreer. Binne hierdie vertaalproses neem agente 

verskillende (mags)posisies in en vorm alliansies om byvoorbeeld hulle eie belange te dien, 

of die belange van ander te beskerm. Vertalers maak keuses (soos Bourdieu binne sy 

postulering van die habitus opmerk) wat die produksie en ontvangs van 'n vertaling 

beïnvloed.  

 

Pym (2011:75,76) beskryf hierdie "bereidwilligheid en vermoë om te handel"9 (na aanleiding 

van Koskinen en Kinnunen 2010:6, aangehaal in Pym 2011:75) as die agent se agentskap 

                                                
9
 Navorser se vertaling. 
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(agency). Hy sê dat hierdie term oorspronklik uit die sosiologie en politieke wetenskap kom 

en verwys na iemand se vermoë om handelinge uit te voer – met ander woorde die persoon 

se "relatiewe mag". Hy noem dat hierdie term nie verwar moet word met habitus nie, maar 

'n mens kan sien dat die twee terme baie nou verwant is: 'n Agent se habitus (disposisie) 

kan byvoorbeeld sy/haar agentskap (relatiewe mag) beïnvloed. Habitus verwys volgens 

Bourdieu (1977:72) na die "sisteem van volhoubare, oordraagbare disposisies"10 wat deur 'n 

individu (byvoorbeeld 'n vertaler) aangeleer is en sy/haar gedrag, besluitneming, 

werkswyse, ensovoorts beïnvloed. Pym (2011:76) beskryf agentskap as "vrye wil" en die 

bereidwilligheid en vermoë om hierdie vrye wil in die vertaalproses uit te voer. Vosloo 

(2010:11) som hierdie "agentskap" op as "[...] die mate van onafhanklikheid ten opsigte van 

determinerende faktore wat produsente (skrywers, uitgewers, vertalers, gebruikers, ens.) in 

hulle handelinge openbaar". Die agente betrokke by die produksieproses van literêre 

vertalings se agentskap, en habitus, sal dus veroorsaak dat hulle sekere besluite neem en 

strategieë volg tydens die vertaalprojek. Nie net word daar tussen verskillende benaderings 

en strategieë gekies nie, maar die agente moet ook deurgaans met ander agente 

onderhandel oor hierdie besluite en strategieë. 

 

Kung (2010:166, na aanleiding van Wolf 2002) merk op dat daar oor die afgelope paar jaar al 

meer vertaalwetenskaplikes is wat vertaling beskou as die gevolg van 'n reeks praktyke wat 

deur sosiale agente uitgevoer word. So ook word al meer studies uitgevoer oor die optrede 

van sodanige agente in die vertaalproses. 'n Voorbeeld van 'n versameling sodanige studies 

wat erken dat vertaling deur middel van verskillende agente geskied, is die bundel Agents of 

translation onder redaksie van John Milton en Paul Bandia (2009a). Milton en Bandia 

(2009b:1) merk op dat die bundel dit ten doel stel om agente en hulle agentskap in die 

vertaalwetenskap te ondersoek deur te kyk na gevalle waar agente verantwoordelik was/is 

vir "beduidende historiese, literêre en kulturele innovasies en veranderinge".11 In die 

artikels in die bundel word daar hoofsaaklik op die vertaler as agent gefokus, maar ander 

agente soos uitgewers, redakteurs (editors) en reviseurs (slegs vlugtig in een artikel en in 

een voetnoot genoem) word ook in ag geneem as rolspelers in die vertaalproses (Milton & 

                                                
10

 Navorser se vertaling. 

11
 Navorser se vertaling. 
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Bandia 2009a). 'n Artikel in hierdie bundel wat ruimskoots op die redakteur as agent fokus, 

is "Embassy networks" waarin Jones (2009) die verhouding tussen menslike en tekstuele 

agente ondersoek om vas te stel wat die posisionering en mag van hierdie agente tydens die 

vertaalproses van Bosniese poësie in Engels is. Hy illustreer die interaksie tussen die agente 

aan die hand van drie vertaalprosesse waar drie verskillende digters se werk vertaal word en 

bied skemas aan waarin hy die waargeneemde netwerk tussen agente uitbeeld. Hy kom tot 

die gevolgtrekking dat die vertaler nie werklik 'n magsposisie in die produksieproses beklee 

nie, maar dat die digters en redakteurs wel prominente magsposisies in die produksieproses 

inneem (Jones 2009).  

 

In hierdie proefskrif word daar ook ondersoek ingestel na die bydrae en besluitneming van, 

en wisselwerking tussen, verskillende agente betrokke by die produksieproses van drie 

literêre vertalings. Die sosiologiese benadering tot vertaling gaan egter om meer as bloot 

die produksieagente wat betrokke is by die proses, maar ook oor wat hierdie agente 

beïnvloed en beheers en al die stelsels en netwerke wat betrokke is by die produksieproses 

van vertalings, soos die literêre polisisteem, die literêre veld en uitgewerye, wat verder in 

hierdie hoofstuk bespreek word. Daarom word faktore wat 'n invloed op agente se 

besluitneming en optrede kan uitoefen, ook in hierdie hoofstuk ondersoek. Die bespreking 

begin met 'n bespreking van die funksionalistiese benaderings tot (literêre) vertaling – 'n 

teorie waarin daar reeds baie vroeg sosiologiese uitsprake gemaak is. 

 

2.3 Funksionalistiese benaderings tot (literêre) 
vertaling 

Die opbloei van die funksionalistiese benaderings tot vertaling het die "kulturele wending" 

in die vertaalwetenskap bewerkstellig. Volgens Bassnett (2002:3) het die kulturele wending 

en funksionalistiese denkwyses die skeidslyn tussen linguistiese en kulturele oorwegings by 

vertaling laat verdof. Sterker klem is dus daarop geplaas om ook die kultuur en konteks 

waarbinne vertaal word, in ag te neem, in plaas daarvan om bloot op leksikale en 

semantiese vlak te vertaal. Die taalkundige aspekte van vertaling word steeds binne die 
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funksionalistiese benaderings belangrik geag, aangesien dit die medium is waarin 'n teks 

geskryf en vertaal word, maar waar kultuur vroeër heeltemal buite rekening gelaat is in die 

vertaalhandeling, word dit nou ook as 'n belangrike oorweging beskou. Daarmee saam het 

die funksionalistiese benaderings 'n klemverskuiwing laat plaasvind van 'n 

bronteksgeoriënteerde benadering na 'n doelteksgeoriënteerde benadering waar die 

doelteksleser en die funksie van die doelteks (vandaar die naam "funksionalisme") as 

maatstawwe vir die geslaagdheid van 'n vertaling beskou word. Dié benadering is dus 

prospektief van aard, waar die linguistiese en tekslinguistiese benaderings retrospektief van 

aard was. Hiermee saam word daar ook meer op die vertaler as magsagent en 

besluitnemende produksieagent gefokus, aangesien die klem weg van die bronteks af as 

oppergesag beweeg. So bring die funksionalistiese benadering tot vertaling ook 'n meer 

sosiologiese benadering jeens vertaling mee. 

 

2.3.1 Kultuur as 'n belangrike konsep binne die 
funksionalisme 

'n Literêre werk kan nie vertaal word sonder om die konteks en kultuur waarin dit geskryf is, 

sowel as die taal waarin dit vertaal word, in ag te neem nie. Vir literêre vertalings, en verál 

vir dié wat in hierdie proefskrif bespreek word, is kultuur besonder van belang, aangesien 

die drie werke wat bestudeer word, se inhoud sterk (sub)kultureel gekleur is en daarom 

heelwat kulturele verwysings bevat. Niggie gaan oor die Afrikaners (die "Boere") in die 

Anglo-Boereoorlog, Vaselinetjie oor kinderhuiskinders in die Noord-Kaap en die Stoffel-

verhale speel hoofsaaklik in die weermags- en wildbewaringskonteks in Suider-Afrika af, met 

die hooffigure as meestal wit Afrikaanssprekendes ([hedendaagse] "Afrikaners" soos die 

skrywer hulle beskryf). 

 

Kultuur is dus 'n belangrike aspek om aan aandag te gee wanneer vertaal word én wanneer 

vertalings bestudeer word. Die bron- en doeltekskulture word tydens die besluitneming oor 

vertaalbenaderings en -strategieë in ag geneem en kulturele oorwegings bepaal dikwels hoe 

'n teks vertaal word. 
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Volgens Vermeer (1988, aangehaal in Walker, Kruger & Andréws 1995:99) is die hoofdoel 

van vertaling om die doelteks só te ontwerp dat dit optimaal in die doeltekskultuur sal 

funksioneer en toeganklik en aanvaarbaar vir die doelteksleser in sy/haar kultuur sal wees – 

hetsy om die doelteks aan te pas om in die doeltekskulturele konteks af te speel, of die 

doeltekslesers aan die brontekskultuur bloot te stel. Venuti (2008) verwys hierna as 

"domestikering" en "vervreemding". Vervreemding verwys daarna om 'n teks op so 'n 

manier te vertaal dat dit die doeltaal- en doelkultuurkonvensies verbreek om iets van die 

vreemdheid en andersheid van die bronteks in die doelteks te behou en domestikering 

behels om die teks só te vertaal dat die vreemdheid en andersheid in die bronteks nie (of 

slegs tot 'n klein mate) in die doelteks oorgedra word nie (Venuti 2008). Cai (2008) beskryf 

die balans tussen, of kombinasie van, vervreemding en domestikering as "akkommodasie". 

Sy noem dat vertalings meestal van albei hierdie strategieë gebruik maak met die een as 

"primêre" en die ander as "sekondêre" strategie. Die resultaat hiervan is 'n vertaalproduk 

wat hierdie elemente bevat om die teks leesbaar(der) te maak vir die doeltekslesers.  

 

Die (literêre) vertaler raak dus, soos Bassnett (2002), Taft (1981) en Pym (1998a) beweer, 'n 

interkulturele bemiddelaar12 wat kommunikasie tussen twee kulture bewerkstellig. Die 

sosiologiese kant van vertaling word reeds hier benadruk en Pym (2006:14) beweer dat die 

"sosiale" eintlik ook "kultureel" is en dié twee begrippe baie nou verwant is. 'n Mens kan om 

die waarheid te sê die twee begrippe as één beskou deur altyd na die sosiokulturele te 

verwys.13 Katan (2004:16) is dus reg as hy sê dat die vertaler vir meer as slégs linguistiese 

bemiddeling verantwoordelik is. Vertaling behels ook kulturele bemiddeling waar die 

vertaler die bron- en doelkultuur in ag neem. Die bronteks word ook op 'n kulturele vlak 

geïnterpreteer en daar word nie slegs na die boodskap of betekenis van die bronteks gekyk 

nie, maar ook na die boodskap en betekenis van die bronteks binne 'n bepaalde kulturele 

                                                
12

 Die term "cutural mediator" (kulturele bemiddelaar) is in 1981 deur Stephen Bochner gemunt (Katan 
2004:16), maar reeds in 1975 het George Steiner (1975:45) daarop gewys dat die vertaler 'n tweetalige 
bemiddelingsagent tussen eentalige kommunikasiedeelnemers in twee afsonderlike taalgemeenskappe is. 

13
 Wolf (2007:4) merk egter op dat die skeiding van dié twee terme al van die vroegste tye af plaasvind en dat 

dit eintlik daarop dui dat twee afsonderlike aspekte van "realiteit" gevorm het. Vir die doel van hierdie 
bespreking gaan dié debat nie verder bespreek word nie, maar Wolf (2007) kan verder geraadpleeg word 
hieroor. Vir die doel van hierdie studie sal die twee terme ook afsonderlik gebruik word. 
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konteks. Vermeer (1998:50)14 beklemtoon dat 'n vertaler nie slegs vaardig moet wees in 

albei tale waarin en waaruit vertaal word nie, maar ook moet kennis dra van albei kulture 

wat betrokke is by die bron- én doelteks. Die vertaler moet as 't ware 'n "trans-

/interkulturele ekspert" wees om effektief kommunikasie tussen kulture te bewerkstellig. 

 

Nord (2005:13) sluit hierby aan deur te sê dat die vertaler nie slegs die sender van die 

bronteksboodskap is nie, maar ook 'n teksproduseerder wat iemand anders se bedoeling 

aanneem om 'n kommunikatiewe instrument vir die doelkultuur daar te stel. Sy verwys 

daarna as 'n "target-culture document of a source-culture communication" (Nord 2005:13). 

 

Om hierdie besluite oor kultuuraspekte te neem, beweer Nord (2001:34) dat kulture 

voortdurend tydens die vertaalproses vergelyk moet word. Daar moet waargeneem word 

hoe die bron- en doelkultuur van mekaar verskil en ooreenstem en daarmee in gedagte, 

moet vertaalbesluite ten opsigte van vertaalbenaderings en strategieë geneem word. Sy 

beskryf dit as interkulturele samewerking, na aanleiding van Justa Holz-Mänttäri wat 

interkulturele samewerking definieer as: "[...] the process of producing a certain kind of 

message transmitter, which is utilized in superordinate configurations of activities in order 

to coordinate actional and communicative cooperations" (Holz-Mänttäri 1984a:17, 

aangehaal in en vertaal deur Nord 2005:30). 

 

Die redigeerder en/of reviseur tree ook as teksbemiddelaars op. Kruger (2013) merk op dat 

'n vertaalde teks 'n dúbbel bemiddelde teks is, aangesien dit vertaal én geredigeer en/of 

gereviseer is. 'n Reviseur is ook, soos die vertaler, 'n kulturele bemiddelaar wat in diens van 

beide die bron- en die doelkultuur staan, terwyl die redigeerder hoofsaaklik met die 

doelkultuur in gedagte werk. By literêre vertalings, wat dikwels baie bronkultuurelemente 

bevat, moet die redigeerder egter altyd bewus wees van die kultuur en konteks waarin die 

                                                
14

 Vermeer (1986a, in Nord 1997:33) se konsep van kultuur is gebaseer op Göhring se definisie, wat op sy beurt 
gebaseer is op Goodenough se definisie. Volgens Vermeer (1978a, aangehaal in en vertaal deur Nord 1997:33) 
is kultuur "the entire setting of norms and conventions an individual as a member of his society must know in 
order to be 'like everybody' – or to be able to be different from everybody." Göhring (1978, in en vertaal deur 
Nord 1997:33) definieer kultuur soos volg: "Culture is whatever one has to know, master or feel in order to 
judge whether or not a particular form of behaviour shown by members of a community in their various roles 
conforms to general expectations, and in order to behave in this community in accordance with general 
expectations unless one is prepared to bear the consequences of unaccepted behaviour." 
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bronteks geproduseer is,15 en kennis dra van hierdie kultuur, om die teks effektief te 

redigeer en byvoorbeeld nie aan die vertaler se strategieë te verander waar dit nie nodig is 

nie. Alhoewel daar soms voorgestel word dat die redigeerder 'n vertaling soos 'n 

"oorspronklik geskrewe" teks moet redigeer, moet die redigeerder steeds bewus wees 

daarvan dat hy/sy met 'n vertaling werk, veral omdat sowel die brontekskultuur as die 

doeltekskultuur betrokke by die produksie van 'n vertaling in ag geneem moet word. 'n 

Mens kan hier beweer dat die redigeerder van vertaalde tekste ook kennis moet dra van die 

vertaalteorie om bewus te kan wees van die besluite wat tydens die vertaalproses geneem 

word. Die reviseur (of agent wat verantwoordelik is vir die revisiewerk wat aan 'n teks 

gedoen word) moet beslis kennis dra van die vertaalteorie aangesien hy/sy die vertaling 

teenoor die bronteks evalueer en daarmee saam dus die vertaalbenaderings en -strategieë 

beoordeel. Hy/sy moet dus ook soos Vermeer (1998:50) aanbeveel, 'n "trans-/interkulturele 

ekspert" wees om effektief gehaltebeheer uit te oefen.  

 

Waarvan die redigeerder en/of reviseur ook bewus moet wees om 'n vertaling effektief te 

versorg, is die funksie/doel wat die vertaling in die doelkultuur moet verrig en die 

vertaalspesifikasie/-opdrag wat deur die opdraggewer gegee is en wat onder andere hierdie 

funksie kan aandui. Die konsepte Skopos16 (funksie/doel) en die vertaalspesifikasie/-opdrag 

(translation brief) word vervolgens bespreek. 

                                                
15

 Nie noodwendig dieselfde as dié van die skrywer nie. 'n Hedendaagse Suid-Afrikaanse, Afrikaanssprekende 
skrywer kan byvoorbeeld 'n boek skryf wat afspeel in Europa tydens die Tweede Wêreldoorlog. 

16
 "Skopos" is die Griekse woord vir doel/doelwit/doeltstelling (purpose). Konseptueel kan daar verwarring 

ontstaan tussen die begrippe wat Reiβ en Vermeer gebruik. Afgesien van die begrip Skopos, word die begrippe 
Ziel, Zweck, Funktion en Intention/Absicht ook gebruik. Ziel kan vertaal word as doel (aim) en word gedefinieer 
as die finale resultaat wat die agent uiteindelik wil bereik. Dit is byvoorbeeld iemand wat Engels leer om 
Shakespeare se werk in die oorspronklike vorm te kan lees. Zweck kan vertaal word as doelwit (purpose) en 
word beskryf as die voorlopige stadium in die proses om 'n doel te bereik. Dit sal dan behels dat die persoon 
wat Shakespeare in Engels wil lees, 'n taalaanleerderboek gaan koop om uiteindelik hierdie taal magtig te raak 
en dan Shakespeare se werk in Engels te kan lees. Funktion word vertaal as funksie en verwys na wat 'n teks 
beteken, of dit ten doel stel om te beteken, vanuit die ontvanger (bv. die doelteksleser) se oogpunt. Dit is in 
teenstelling met die doel, wat 'n veronderstelling is van wat die ontvanger se behoefte/s is. Intention/Absicht 
is die intensie/oogmerk/bedoeling en kan beskryf word as 'n doelgeoriënteerde plan van aksie (die funksie van 
die handeling) vanuit die sender en die ontvanger se oogpunt en wys op die geskikte manier om 'n teks te 
produseer én te verstaan (Reiβ en Vermeer 1984/1986a/1989a, in Nord 1997:28). Nord (1997:28, n.a.v. Nord 
1998/1991) merk op dat die belangrikste onderskeid wat hier getref moet word, tussen funksie en intensie is – 
dat intensie vanuit die oogpunt van die sender (vertaler), wat 'n spesifieke doelwit met die teks (doelteks) wil 
bereik, beskou moet word en funksie weer behels wat die doelwit is wat uiteindelik vanuit die ontvanger 
(doelteksleser) se oogpunt met die teks (doelteks) bereik word. 
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2.3.2 Die skopos en die vertaalspesifikasie/-opdrag 

In reaksie op die retrospektiewe vertaalteorieë, naamlik die linguistiese en tekslinguistiese 

vertaalbenaderings, waar ekwivalensie van die doelteks aan die bronteks as 'n maatstaf vir 

die geslaagdheid van 'n vertaling beskou word, postuleer Hans Vermeer 'n prospektiewe 

algemene vertaalteorie waar die bronteks as 't ware "onttroon" word en die doelteksleser 

die maatstaf vir 'n suksesvolle vertaling word, naamlik sy "Skopostheorie" (skoposteorie) – 

die "vader" van funksionalistiese teorieë (raadpleeg Munday 2001 vir 'n bespreking van 

ander funksionalistiese benaderings). Hierdie teorie word in Grundlegung einer allgemeinen 

Translationstheorie (Reiß & Vermeer 1984) uiteengesit waar die "basiese/algemene teorie" 

deur Vermeer die eerste helfte van die boek beslaan, en die tweede helfte Katharina Reiß se 

"spesifieke teorieë" hieroor bevat (Nord 2001:27). Reiß en Vermeer (1984, aangehaal in 

Munday 2001:79) stel vier basiese reëls, in volgorde van belangrikheid, binne die 

oorkoepelende skoposteorie voor:  

 

 Die finale weergawe van die doelteks word bepaal deur sy skopos en die rol wat dit 

in die doelkultuur sal speel.  

 Die rol van die bronteks in die bronkultuur kan verskil van die rol van die doelteks in 

die doelkultuur.  

 Die doelteks moet die ontvanger (doelteksleser) se situasie en voorafkennis in ag 

neem – die teks moet dus intern koherent17 wees (intratekstuele koherensie, volgens 

Vermeer [Nord 1997:32,33]).  

 Die doelteks moet getrou (faithful) wees aan die bronteks – die teks moet dus 

koherent met die bronteks wees (intertekstuele koherensie, volgens Vermeer [Nord 

1997:32]). 

 

                                                
17

 Vermeer noem dat die doelteks aan die standaard van "intratekstuele koherensie" moet voldoen. Dit 
beteken dat die vertaler 'n doelteks moet produseer wat ten minste moontlik betekenis vir die doeltekslesers 
sal dra, dat hulle dit met ander woorde sal verstaan en toeganklik sal vind. Die mate waartoe die doelteksleser 
die teks as aanvaarbaar sal beskou, sal ook van die genre afhang (Reiβ en Vermeer 1984:109, in Nord 1997:32). 
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Volgens Vermeer se skoposteorie is die skopos van die vertaling – die funksie van die 

doelteks binne die doelkultuur – die riglyn waarvolgens vertaal word. Hieronder word 

verstaan dat vertaalstrategieë gebruik moet word om dié doel te bereik. Verder word 

daaronder verstaan dat die doelteksfunksie nie gelyk hoef te wees aan die bronteksfunksie 

nie, solank die doelteksfunksie dit is wat binne die skopos van die vertaling val (Reiß & 

Vermeer 1984).  

 

Vermeer (1989, aangehaal in en vertaal deur Nord 2001:29) verduidelik die skoposreël soos 

volg:  

 

Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The Skopos rule thus 

reads as follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to 

function in the situation in which it is used and with the people who want to use it and 

precisely in the way they want it to function (eie beklemtoning).  

 

Vertaling kan dus herskrywing behels, solank die doelteks die funksie in die doelkultuur en 

vir die doeltekslesers verrig wat dit moet. Alhoewel literêre werke nie altyd 'n spesifieke 

doelwit het nie en die vertaler nie altyd 'n spesifieke doelteksleser in gedagte hou (en hoef 

te hou) wanneer daar vertaal word nie, het die uitgewer tog altyd die konteks (mark) waarin 

die doelteks moet verkoop en gelees word, in gedagte. Die uitgewer, as opdraggewer, kan 

dus vir die vertaler (en ander produksieagente betrokke by die produksieproses) 'n 

vertaalspesifikasie/-opdrag gee wat aandui waarop die vertaler tydens die vertaalproses 

moet let. 

 

Daar word binne die skoposteorie onderskei tussen drie moontlike tipes doelwitte/-stellings 

binne vertaling, naamlik: 

 

 Die algemene doelstelling (gestel deur die vertaler in die vertaalproses, byvoorbeeld 

om geld te verdien). 

 Die kommunikatiewe doelstelling (gerig op die doelteks in die doelkultuur/situasie, 

byvoorbeeld om aan die leser instruksies te gee). 
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 Die spesifieke doelstelling (gerig op 'n spesifieke vertaalstrategie, of -prosedure, 

byvoorbeeld om letterlik, woord-vir-woord, te vertaal, sodat die strukturele verskille 

tussen 'n bron- en doeltaal vergelyk kan word (Nord 2001:28).  

 

Hierdie veranderlikes moet volgens Vermeer in 'n sogenaamde vertaalspesifikasie/-opdrag 

(translation brief) vervat word. 

 

Hierdie vertaalspesifikasie/-opdrag word opgestel om effektiewe kommunikasie tussen die 

produksieagente, naamlik die opdraggewer (byvoorbeeld die bronteksouteur [skrywer], die 

uitgewer, of die opdraggewende redakteur) en die vertaler te bewerkstellig deur die skopos 

vir die vertaling uiteen te sit en byvoorbeeld na aspekte soos die kliënt en doeltekslesers van 

die vertaling, die doel van die vertaling en die doeltekstipe te verwys (Harvey 1998:279- 

281). Die spesifikasie kan uiteensit watter tipe vertaling benodig word – en dit kan enigiets 

behels, van 'n letterlike vertaling tot 'n aanpassing vir 'n ander genre, of 'n herskrywing in 'n 

ander konteks en/of kultuur.  

 

Vervolgens 'n voorbeeld van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se 

vertaalspesifikasie/-opdrag wat aan vertalers gegee word vir die nuwe vertaling van die 

Bybel in Afrikaans:  

 

Skep 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat 

geskik is vir die voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en 

persoonlike gebruik" (Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2009).  

 

Hierdie opdrag is verder omskryf as 'n vertaling wat 'n getroue weergawe van die betekenis 

van die bronteks moet wees, terwyl beelde, metafore, styl en struktuur van die bronteks so 

ver moontlik behou moet word. Die vertaling moet van hoë letterkundige gehalte en goed 

verstaanbaar wees (Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2009). 

 

In die voorbeeld hierbo word die funksie van die doelteks duidelik uiteengesit en die 

doelteksleser geïmpliseer. Verder word daar gespesifiseer wat die doeltekstaal is, dat die 
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vertaling bronteksgeoriënteerd moet wees en hoe beelde, metafore, styl en struktuur 

hanteer moet word.  

 

Aspekte wat die vertaalopdrag/-spesifikasie van vertaalde literêre werke kan insluit, is 

byvoorbeeld of daar gedomestikeer of vervreem moet word en of brontaalwoorde 

toelaatbaar is, en, indien wel, of 'n woordelys daarvoor verskaf moet word. 

 

In die praktyk, veral by literêre vertalings, word vertaalspesifikasies/-opdragte egter nie 

altyd so aangedui dat die vertaler 'n stel riglyne het om mee te werk nie en die skopos van 

die vertaling word dikwels tussen agente tydens die produksieproses onderhandel (Nord 

2001:30). Dit gebeur aangesien die opdraggewer byvoorbeeld nie noodwendig 'n ekspert is 

in interkulturele kommunikasie en vertaling, soos die vertaler wel is nie (Nord 2001:30), of 

aangesien die uitgewers nie die vertaler se kreatiewe vryheid wil beperk nie (Vraelyste 

2011). Vertalers moet dus dikwels vir hulleself en vir die opdraggewer 'n 

"vertaalspesifikasie/-opdrag" opstel, soos Lina Spies in haar Afrikaanse vertaling van Het 

Achterhuis doen. In haar inleiding tot Die Agterhuis noem sy byvoorbeeld die oorkoepelende 

vertaalbenadering en die vertaalstrategieë wat sy gevolg het en verduidelik en regverdig 

sekere besluite wat sy tydens die vertaalproses geneem het (Spies 2011:125). Die 

vertaalspesifikasie/-opdrag is belangrik, aangesien dit gemotiveerde vertaalbesluite 

aanmoedig en op skrif 'n rekord hou van wat graag met die vertaling bereik wil word. Vir die 

redigeerder en/of reviseur van 'n vertaalde teks is dit ook belangrik om die 

vertaalspesifikasie/-opdrag te sien, sodat hy/sy kan weet wat die doel van die vertaling is en 

wat met betrekking tot die vertaling gespesifiseer is. Die redigeerder en/of reviseur behoort 

ook van die vertaler/uitgewer 'n redigeer-/revisiespesifikasie te ontvang waarin hierdie 

aspekte gedek word en daar gespesifiseer word wat van die redigeerder en/of reviseur 

verwag word met betrekking tot die redigering en/of revisie van daardie spesifieke 

vertaalde teks. Dit is nodig omdat die vertaler dikwels vertaalbesluite met 'n bepaalde rede 

neem en dit tot onnodige tydverkwisting sal lei as die redigeerder en/of reviseur dit sou 

gaan "regmaak" of iets sou gaan uitredigeer/-reviseer, terwyl dit net so in die doelteks 

behoort te bly (volgens die skopos en die opdrag). Die vertaler kan ook die redigeerder 

en/of reviseur bewus maak van aspekte waarna hy/sy moontlik spesifiek moet kyk en wat 

vir hom/haar (as vertaler) problematies was. 
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Die vertaalspesifikasie/-opdrag stel dit dus ten doel om vertaling pragmaties te benader en 

vertaalbesluite doelgerig en konsekwent te probeer maak. Verder bewerkstellig dit 

kommunikasie tussen die agente betrokke by die produksieproses van die vertaling. 

Vertaling vind gevolglik nie in 'n vakuum plaas nie en al hierdie faktore wat 'n rol by die 

vertaling van 'n teks speel, word van die begin af in ag geneem.  

 

2.3.3 Funksionaliteit, lojaliteit en getrouheid 

Alhoewel die skopos (en die vertaalspesifikasie/-opdrag wat dit vervat) van 'n vertaling 

binne die funksionalistiese benadering as die belangrikste maatstaf vir 'n vertaling beskou 

word, merk Nord (2005:32) op dat daar geen vertaling, geen doelteks, sonder 'n bronteks 

kan bestaan nie. Sy beskryf vertaling soos volg: 

 

Translation is the production of a functional target text maintaining a relationship with a given 

source text that is specified according to the intended or demanded function of the target text 

(translation skopos). Translation allows a communicative act to take place which because of 

existing linguistic and cultural barriers would not have been possible without it (Nord 2005:32, 

eie beklemtoning). 

 

Vermeer noem ook dat daar 'n mindere of 'n meerdere mate 'n verhouding tussen die 

bronteks en die doelteks moet wees. Hy noem dit Genauigkeit (getrouheid; fidelity) of 

"intertekstuele koherensie" en sê dat daar verskillende mates van getrouheid kan wees, 

afhangende van die skopos van die vertaling (Nord 2001:32). 

 

Pym (2009:38) stel ook die vertaler se posisie as 'n verteenwoordiger van die bron- én die 

doelkultuur voor. Hy noem die oorvleueling van die twee betrokke kulturele die 

"interkultuur" en sê dat dit die posisie is wat die vertaler in interkulturele kommunikasie 

inneem: 
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Figuur 2: Interkultuur soos voorgestel deur Pym (2009:38, navorser se vertaling) 

 

Wat hierdeur illustreer word, is dat die vertaler tússen die twee kulture staan en as agent vir 

beide optree, in plaas daarvan om die vertaler as agent vir getrouheid van slegs die 

bronkultuur te tipeer, of slegs aan die doelteksleser lojaal te wees. Binne 'n sosiologiese 

studie van vertaling is dit dus nie net belangrik om die vertaler as magsagent in ag te neem 

nie, maar om ook in ag te neem watter posisie hy/sy binne die kulturele konteks van 

vertaling inneem (vergelyk Even-Zohar se opmerkings oor die produsent se posisie in die 

literêre polisisteem, afdeling 2.4.2.1 en 2.4.2.2 en Bourdieu se veld van kulturele produksie 

afdeling 2.5.1). Nord se benadering tot vertaling berus op twee pilare, naamlik 

funksionaliteit (die doel om die doelteks vir al die doelkultuurontvangers toeganklik te 

maak) en lojaliteit (om al die intensies en verwagtinge van ál die betrokke partye in die 

kommunikatiewe interaksie van vertaling in ag te neem) (Spies 2010:57). Die sosiologiese 

aard van die vertaaltaak word dus hierdeur beklemtoon.  

 

Uit Nord en Vermeer se opmerkings is dit dus duidelik dat die verwantskap, of verhouding 

tussen die bronteks en doelteks binne die funksionalistiese benadering tot vertaling ook in 

ag geneem word en daar nie nét op die doelteks en sy funksie gefokus word nie. Vermeer 

(1998:53) verduidelik dat 'n goeie balans tussen die vertaler se vryheid en 

verantwoordelikheid gehandhaaf moet word. Hierdie balans kan deur die 

vertaalspesifikasie/-opdrag bewerkstellig word deur aan te dui in watter mate die vertaler 

aan die bronteks getrou moet bly. 

 

Nord (2005:32) noem dat die vertaler bilateraal tot sowel die bronteks- as die 

doeltekssituasie verbind moet wees en dus verantwoordelik is aan sowel die 

Kultuur 2 Kultuur 1 

Vertaler 
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bronteksouteur (sender) as die doelteksleser (ontvanger). Sy noem hierdie 

verantwoordelikheid "lojaliteit". Soos hierbo genoem, behels lojaliteit vir Nord om ál die 

betrokke partye (agente) by vertaling in ag te neem. Dit sluit die doelteksleser in.18 Die 

vertaler het dus volgens Nord 'n verantwoordelikheid teenoor die teikengehoor (die 

doeltekslesers, wie se norme en konvensies in gedagte gehou moet word) sowel as die 

bronteksouteur, wie se kommunikatiewe doelstellings nie sonder rede totaal verander of 

omgeswaai moet word nie.  

 

Etienne van Heerden se opmerking hieronder oor die Engelse vertaling van sy boek 30 nagte 

in Amsterdam (Tafelberg, 2008) (Engels: 30 Nights in Amsterdam [Penguin, 2011]) deur 

Michiel Heyns getuig daarvan dat Heyns hierdie bilaterale verbintenis met die 

brontekskultuur en die doeltekskultuur het (waarna Nord hierbo verwys) en dus effektief as 

interkulturele bemiddelaar kon optree om 'n geslaagde doelteks te produseer:  

 

Michiel het werklik uitstekende werk gedoen. Maar waaroor ek senuagtig is, is daardie hele 

kompos van Afrikaanse lewensdinge, jy weet: daardie kompos wat die teks is, Afrikaanse 

lewenservaringe, ervaringswêreld... Of Afrikaansheid beweeg na Engelsheid. En dit is iets wat 

veral te make het met wat elke leser as geheue ronddra, met memory en forgetting, so 'n mens 

is maar altyd senuagtig as jou boek in 'n ander taal uitgegee word (Van Heerden in De Vries 

2011b:14). 

 

Van Heerden beskryf die vertaalproses as 'n "herverbeelding" van sy werk en sê dat daar 

inderdaad herverbeel moet word om in die soektog na ekwivalensie 'n 

doeltaalverwysingswêreld ook te aktiveer. Op die vraag of hy die moontlikheid van vertaling 

in gedagte hou wanneer hy skryf, sê hy dat hy dit doelbewus beveg. Hy sê as hy bekommerd 

sou wees of 'n boek in 'n oorsese mark gaan werk, sou hy byvoorbeeld nie 'n karakter soos 

                                                
18

 Die benadering wat die funksionaliste volg, naamlik om eerder proskriptief as preskriptief te werk, is ook 'n 
belangrike uitgangspunt wat redigeerders en/of reviseurs kan volg. In sy artikels oor die rol van die 
redigeerder, merk Don Busch (1993 & 1994a,b,c) op dat die redigeerder ('n mens kan dit ook op revisie van 
toepassing maak) soms eerder 'n adviserende rol moet inneem en in oorleg met die skrywer (of in die geval 
van vertaalde tekste ook die vertaler) moet werk om met die beste oplossing vir 'n redigeer- en/of 
revisiekwessie vorendag te kom. Die mate waartoe hierdie kommunikasie kan plaasvind, sal egter afhang van 
die tyd beskikbaar en die redigeerder en/of reviseur moet ook weet wanneer om te raadpleeg en wanneer om 
sy/haar eie goeie oordeel te gebruik. Daar kan ook nie noodwendig van 'n redigeerder en/of reviseur verwag 
word om elke klein veranderinkie wat aangebring word met die skrywer, of vertaler, te bespreek nie. 
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Zan in 30 Nagte in Amsterdam, met 'n unieke verwronge manier van praat, kon skep nie. Hy 

sê dat Heyns byvoorbeeld hierdie karakter se verwronge sintaksis uitstekend in Engels 

oorgedra het (De Vries 2011b:14) – en dit is waar hierdie herverbeelding, of transponering 

uit een taal in 'n ander gebeur. Hy noem dat die rede waarom Heyns so suksesvol hiermee 

was, is dat hy in 'n Afrikaanse huis grootgeword het en dus goed vertroud is met die 

Afrikaanse (leef)wêreld "want eers dán kan jy korrek en behoorlik worstel met hoe die boek 

na die Engelse wêreld moet uitgaan" (Van Heerden in De Vries 2011b:14). Die opmerking 

wat hy maak is 'n bevestiging van die vertaalteorie met betrekking tot die bevoegdhede van 

die vertaler – dat die vertaler die brontekskultuur, en nie net die brontekstaal nie, moet 

verstaan, om 'n geslaagde vertaling daar te stel. Indien die literêre vertaler nie vertroud is 

met die brontekskultuur nie, moet hy/sy dit as deel van sy/haar werk beskou om hom/haar 

vertroud met die kultuur en konteks van die bronteks te maak, alvorens die vertaaltaak 

aangepak word. Die literêre vertaler Elsa Silke (2011) merk byvoorbeeld op dat sy dikwels 

heelwat navorsing doen vir die boeke wat sy vertaal. 

 

Indien die vertaler ook té doelteksgeoriënteerd werk, kan hy/sy onnodige aspekte in die 

doelteks invoer in 'n poging om dit toegankliker vir die doelteksleser te maak.19 'n Voorbeeld 

hiervan is onnodige eksplisering. Berman (2000:289) beskryf eksplisering as iets wat "aims 

to render 'clear' what does not wish to be clear in the original". Onnodige eksplisering 

verwys dus na oorverheldering of oorverduideliking van iets wat die skrywer of vertaler 

doelbewus implisiet in die teks gemaak het. 

 

Alhoewel outeurs soos Berman (2000), Blum-Kulka (2004), Baker (1995) en Dimitrova (2005) 

noem dat eksplisering vertaalverskynsels is, of inherent aan vertaling is, redeneer Becher 

(2010:1-28) egter dat alhoewel dit soms nodig is vir 'n vertaling om iets in die doelteks 

beter, of vollediger, te verduidelik as in die bronteks, daar nog geen duidelike bewyse 

daarvoor is dat eksplisering meer in vertaalde tekste as in "oorspronklik geskrewe" tekste 

voorkom nie. Hy noem dat eksplisering dus nie (noodwendig) vertaalinherent is nie en dus 

ook nie altyd by vertaling voorkom nie. Kamenická (2007:117-130) se empiriese 

                                                
19

 Kenny (2012:515) verwys hierna as "sanitasie" (sanitation): "[…] the suspected adaption of a source text 
reality to make it more palatable for target audiences." 
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korpusstudie oor eksplisering in vertalings dui byvoorbeeld aan dat daar in sommige 

vertalings om die waarheid te sê meer implisering as eksplisering voorkom en dat hierdie 

tendens met ander woorde van teks tot teks afhang en nie as 'n vertaaltendens aangegee 

kan word nie. 

 

In 'n studie oor vertaaltendense, wat in die literatuur bekend staan as universele tendense 

in vertaling (translation universals) (o.a. Baker 1995), merk Haidee Kruger (2013) op dat die 

vertaalwetenskaplike Mona Baker (1995) van mening is dat hierdie tendense manifesteer as 

'n poging deur die vertaler om die doelteks toegankliker vir die doelteksleser te maak. Sy 

noem dat Pym (2005) en Viktor Becher (2010) weer van mening is dat hierdie tendense die 

gevolg van die vertaler se "risikovermydingstrategieë" (risk avoidance strategies) is. Ulrych 

en Murphy (2008) is van mening dat hierdie tendense die gevolg is van die bemiddeling wat 

in vertaalde tekste plaasvind en dat enige bemiddelde teks hierdie tendense sal vertoon. 

Onder bemiddeling word verstaan dat hersiening of herskrywing van een of ander aard 

plaasgevind het nadat 'n teks oorspronklik geproduseer is, deur byvoorbeeld 'n vertaler, 

redigeerder of tolk en in die vorm van byvoorbeeld vertaling, herskrywing, redigering of 

tolking (Kruger 2013). Eksplisering is dus nie noodwendig slegs iets wat by vertaling 

voorkom nie, maar ook by die redigering en/of revisie van vertaalde en/of "oorspronklik 

geskrewe" tekste voorkom. 

 

'n Geredigeerde en/of gereviseerde vertaling is, soos Kruger (2013) ook opmerk, 'n dúbbel 

bemiddelde teks, aangesien daar (ten minste) twee agente is wat met die teks "inmeng" en 

daaraan verander. Die tendense hierbo genoem, kan dus deur die redigeerder en/of 

reviseur aangebring word, en nie noodwendig (net) deur die vertaler nie. Die teks kan 

byvoorbeeld geëksplisiteer word om die doelteks toegankliker vir die doelteksleser te maak. 

Die redigeerder en/of reviseur kan ook daar waar die vertaler riskant opgetree het deur iets 

dalk te implisiet te stel, of té vervreemdend te werk gegaan het, gladstryk sodat die doelteks 

meer konformeer met die doeltaalnorme en -konvensies. Dit kan dus wees dat die 

redigeerder en/of reviseur hierdie risikovermyding toepas en die "universele tendense" 

hierbo beskryf, ook toegeskryf kan word aan redigeerders en/of reviseurs. 
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Berman (2000:290) noem dat eksplisering egter nie altyd onnodige verheldering of 

verduideliking behels nie, maar dat dit 'n positiewe strategie kan wees, sou die vertaler iets 

wat nie duidelik in die bronteks is nie, maar weggesteek of onderdruk word, in die doelteks 

laat manifesteer.  

 

Om te keer dat hulle hulle aan tendense soos onnodige eksplisering skuldig maak, is dit 

nodig vir vertalers om ook getrouheid na te streef, naamlik om dus lojaal te wees teenoor 

die bronteks, sy betekenis en bedoeling. Getrouheid in vertaling word beskou as 'n meer 

tegniese verhouding van ekwivalensie tussen twee tekste (Nord 2005:33), maar het ook 

sosiologiese implikasies. 'n Vertaalkeuse wat op teksvlak geneem word, kan byvoorbeeld tot 

'n meningsverskil tussen agente in die produksieproses lei wanneer die redigeerder 

byvoorbeeld die vertaler se woordkeuse verander om die teks toegankliker vir die 

doelteksleser te maak, maar die vertaler nie met die verandering saamstem nie omdat dit 'n 

inkonsekwentheid in sy/haar vertaalbenadering bewerkstellig en dalk te veel van die 

bronteks en die styl van die bronteksouteur afwyk. 

 

Riker (2011) noem dat die doel van literêre vertaling nie moet wees om so akkuraat 

moontlik te vertaal nie, maar verstaan onder "getrouheid" dat 'n literêre doelteks die gees 

en besondere energie van die bronteks moet behou, sonder om noodwendig 

woord-vir-woord te vertaal (dié definisie korreleer met Nord se begrip "lojaliteit"). Hy sê dat 

vertalers soms bang is om te ver van die bronteks af weg te beweeg, aangesien dit die 

bronteks sal "korrupteer". Dit, merk hy op, terwyl 'n doelteks buitendien onvermydelik 'n 

interpretasie van die oorspronklike is (Paul 2009:41), en dus nie 'n eksakte replika van die 

bronteks kan of behoort te wees nie. Riker (2011) se definisie van getrouheid (wat hierbo 

genoem is) is ook vir veral die literêre reviseur (of enige produksieagent wat revisiewerk aan 

'n vertaling verrig) belangrik om in gedagte te hou. Tydens 'n vergelyking tussen die literêre 

bronteks en konsepvertaling is dit belangrik dat die reviseur nie die konsepvertaling heeltyd 

aanpas om so "akkuraat moontlik" aan die bronteks vertaal te wees nie.20 Soos reeds 

genoem, moet die reviseur kyk of die nuwe teks (die vertaling) as 'n selfstandige teks in sy 

nuwe konteks en vir sy nuwe lesers (doeltekslesers) slaag. 

                                                
20

 Hiermee saam, moet die reviseur ook nie die teks "oorvertaal" nie. 
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Die rol van die literêre vertaler met betrekking tot hierdie aspekte word soos volg deur Paul 

(2009:1) opgesom: 

 

When literary works are translated, the translator's job is to recreate this work of art sensitively 

and seamlessly in such a way that it is true to the original, as well as being equally enchanting, 

poetic and perceptive. Grace, beauty, colour and flavour must be captured, and the resulting 

work must also be capable of being understood by its new audience, and make sense on every 

level. A translation should have the same virtues as the original, and inspire the same response 

in its readers. It must reflect cultural differences, while drawing parallels that make it 

accessible, and must achieve a fine balance between the literal and the suggestive, the story 

and its melody. It should be read by readers in its new language with the same enthusiasm and 

understanding as it was in the old (Paul 2009:1, eie beklemtoning). 

 

Die bostaande beskrywing van die rol van die literêre vertaler is geformuleer na aanleiding 

van die Translation in Practice-konferensie wat in 2008 deur die Britse Raad gehou is om 

"die beste praktyk" vir die vertaling van literêre werke met Engels as doeltaal te bepaal en 

herinner aan Nida se funksionele en dinamiese ekwivalensie (voetnoot 26). Die konsensus 

hier is dus dat die vertaler iets van die oorspronklike, die bronteks, moet vasvang en dit op 

'n toeganklike manier aan die doelteksleser, die nuwe leser, moet oordra, terwyl die 

kulturele verskille tussen die bron- en doelkultuur gereflekteer word. Dit sluit by Venuti 

(1995) se domestikeringsbenadering aan (afdeling 2.3.1). "Seamlessly" in die aanhaling dui 

op die "onsigbaarheid van die vertaler" waarna Venuti (2008) verwys. Paul (2009:1) sê die 

vertaler moet die "musiek" van die oorspronklike hoor en dit dan vir 'n nuwe gehoor "speel" 

(replay), en daarom behels die vertaling van literêre fiksie soveel meer as bloot kennis van 

die bron- en doeltaal (Paul 2009:5). Die Afrikaanse digter Ronelda S Kamfer merk op dat die 

goeie ontvangs van die vertaling van haar bundel Noudat slapende honde (Kwela, 2008) in 

Nederlands, Nu de slapende honden (Podium, 2010), deur die digter Alfred Schaffer, toe te 

skryf is daaraan dat haar vertaler haar "manier van skryf" verstaan en dit dus goed in die 

doeltaal kon weergee (De Vries, 2011a). 

 

'n Vertaler kan ook byvoorbeeld (na aanleiding van die vertaalspesifikasie/-opdrag) 'n 

literêre teks ingrypend aanpas deur byvoorbeeld 'n boek soos Don Quixote te omskep in 'n 
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kinderboekweergawe om dit vir sy nuwe teikengehoor (naamlik kinders) toeganklik te maak. 

Dit kan ook byvoorbeeld die omskakeling van 'n antieke teks, soos Homerus se Ilias, vir 'n 

moderne gehoor behels (Spies 2010:55). Hierdie strategie stem ooreen met Venuti (2008) se 

konsep "domestikering" en Lefevere (1982, 1985, 1992a, 1992b) se nosie van 

herskrywing/manipulasie. Weer eens moet die redigeerder en/of reviseur van die 

vertaalspesifikasie/-opdrag, die skopos van die vertaling en die vertaalstrategieë 

en -benaderings wat die vertaler gevolg het, bewus wees om die teks voldoende en met die 

regte ingesteldheid te versorg. 

 

Om die balans tussen funksionaliteit, lojaliteit en getrouheid te handhaaf, en te weet 

wanneer en waar om aan te pas en wanneer en waar nie, is egter nie altyd so maklik nie. 

Michiel Heyns, wat Marlene van Niekerk se Agaat (Tafelberg, 2004) in Engels (Agaat 

[Tafelberg, 2007]) vertaal het (en SAVI se prys vir fiksievertaling hiervoor ontvang het), 

noem dat dit uitdagend was om 'n teks wat so ryk gebonde aan 'n bepaalde kultuur is te 

vertaal, "aangesien dit moeilik is om ekwivalente te vind wat vir 'n vreemde leser 

verstaanbaar is en terselfdertyd iets van die uniekheid van die oorspronklike oordra" (Heyns 

in Nieuwoudt 2009). Hy verwys byvoorbeeld na die lewendige, ryk volksidioom in Agaat: 

 

Omdat hierdie milieu so gewortel is in 'n bepaalde tyd en plek was die vertaling 'n deurlopende 

onderhandeling met kulturele waardes. Byvoorbeeld, die woord "meid" en die verwante 

"kleinmeid" en "meidjie", kan afhangend van die konteks, grof rassisties of liefdevol wees 

(Heyns in Nieuwoudt 2009). 

 

Om te verseker dat die konsepte funksionaliteit, lojaliteit en getrouheid tydens die 

vertaalproses in ag geneem word, stel Nord (2005) 'n vertaalprosesmodel voor wat die 

spanning tussen die bronteks, die vertaalspesifikasie/-opdrag en die doelteks en 

doeltekslesers in ag neem. Hierdie model word in die volgende afdeling bespreek. 

 

2.3.4 Nord se vertaalprosesmodel  

Volgens Nord (2005) word die vertaalproses meestal as 'n tweefase- of driefasemodel 

voorgestel. Albei hierdie modelle stel 'n liniêre proses voor, terwyl Nord (2005:34) redeneer 
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dat vertaling juis nié 'n liniêre proses is nie, maar siklies is en uit 'n onbepaalde aantal 

terugvoerlusse (feedback loops) bestaan waartydens dit soms nodig is om terug te keer na 

die vroeër stadia van die vertaalproses. 

 

Die tweefasemodel (sien figuur 3) behels dat vertaling uit 'n proses van twee chronologies 

opeenvolgende fases bestaan, naamlik analise (dekodering of ontleding) en sintese 

(enkodering, rekonstruksie, herverbalisering). In die eerste fase lees die vertaler die 

bronteks en analiseer al die relevante aspekte. In die tweede fase word die 

bronteksbetekenis omgeskakel in die doeltaal. Om dit te doen, kies die vertaler die 

ooreenstemmende doeltekstekens om by die brontekstekens te pas. Hierdie proses is 

gebaseer op die voorveronderstelling dat vertaling 'n herkoderingsproses is (Wills 1977:626, 

in Nord 2005:35) en op 'n teken-vir-teken-basis werk en suggereer verkeerdelik dat die 

vertaler slegs die brontaal moet kan verstaan en 'n teks in die doeltaal kan produseer om 

werklik effektief te kan vertaal (Nord 2005:34,35). 

 

Figuur 3: Die tweefase-vertaalmodel (Nord 2005) 

 

Die driefasemodel (sien figuur 4) werk op dieselfde beginsel as die tweefasemodel, maar 

behels 'n derde stap, 'n intermediêre fase, tussen analise en sintese. Hierdie intermediêre 

fase is die oordragsfase (transkodering). In die driefasemodel behels die analise dat 'n 

gedetailleerde analise van die grammatikale, semantiese en stilistiese elemente van die teks 

gemaak word, wat verseker dat die vertaler die volle (denotatiewe en konnotatiewe) 

betekenis van die inligting wat sowel implisiet as eksplisiet in die bronteks weergegee word, 

verstaan. Die oordragsfase behels dat die betekenis van die boodskap wat ontvang word, in 

verband gebring word met die bedoeling in die doelteksboodskap (Zimnjaja 1977:72, in 

Nord 2005:35). Dit word dan na die doeltaal oorgedra op die basis van ekwivalensie tussen 

die leksikale items, of indien die teks se funksie verander word, volgens die doelteksfunksie. 

Dit is in hierdie fase waar die vertaler se oordragsvaardigheid 'n rol speel, aangesien die 

BRONTEKS (1) Analise (2) Sintese DOELTEKS 
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vertaler tydens hierdie fase van die vertaalproses op 'n vertaalbenadering of -strategie moet 

besluit. Die derde fase van hierdie model behels dieselfde as in die tweefasemodel, naamlik 

dat die bronteksitems geherstruktureer word in die doelteks om ooreen te kom met die 

doeltekslesers se behoeftes (Nord 2005:36). 

 

Die driefasemodel is ontwikkel met die gedagte dat die doel van vertaling "die realisering 

van verbale kommunikasie tussen mense wat verskillende tale praat" 21  (Komissarov 

1977:46, in Nord 2005:36), is.  

 

 

Figuur 4: Die driefase-vertaalmodel (Nord 2005) 

 

Nord (2005:36) spreek kritiek uit teen hierdie twee vertaalprosesmodelle en noem dat beide 

veronderstel dat die bronteks slegs één definitiewe funksie het, soos deur die vertaler 

waargeneem, en dat dit in die doelteks oorgedra moet word. Sy noem ook dat nie een van 

hierdie twee modelle die vertaalspesifikasie/-opdrag in ag neem nie. Hierdie stellings is 

aanvegbaar, aangesien die driefasemodel wel in ag neem dat die funksie van die doelteks 

anders as dié van die bronteks kan wees en dat dit iewers gespesifiseer word. Sy het egter 

gelyk met die proposisie dat die vertaalproses nie liniêr is nie.  

 

Volgens Nord (2005:37-39) se lusverbindingsmodel (figuur 5), is daar vier stadia in die 

vertaalproses, naamlik die analise van die bronteks, die interpretasie van die 

vertaalspesifikasie/-opdrag, die beplanning/bepaling van die vertaalstrategie en die 

produksie van die doelteks:  

 

                                                
21

 Navorser se vertaling. 

BRONTEKS 
(1)   

Analise 
(2) 

Oordrag 
(3)   

Sintese 
DOELTEKS 
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Figuur 5: Nord (2005) se lusverbindingsmodel (navorser se vertaling) 

 

Dié model stel die vertaler dus in staat om terug te keer na sy/haar besluitnemingsfases om 

byvoorbeeld sy/haar vertaalstrategie aan te pas na aanleiding van die 

versoenbaarheidstoets en gehaltebeheer wat tydens die vertaalproses uitgeoefen word. Die 

model veronderstel dat daar te eniger tyd na enige van die stappe teruggekeer kan word, 

indien nodig, en dat die stappe nie noodwendig chronologies op mekaar hoef te volg nie. So 

kan 'n vertaalproses geskoei op hierdie model, die konsepte van funksionaliteit, getrouheid 

en lojaliteit effektief fasiliteer.  

 

Nord se model kyk egter slegs na die vertaalproses deur die vertaler self en beeld nie die 

volledige produksie-/publikasieproses van 'n vertaling uit nie. In die produksieproses van 

literêre vertalings is daar ander agente wat ook betrokke is by die besluitneming met 

betrekking tot vertaalbenaderings en -strategieë en veranderinge en verbeteringe tydens 

die proses aanbring. Waar "gehaltebeheer" in Nord (2005) se model waarskynlik selfrevisie 

(vergelyk Mossop 2007) veronderstel,22 sal daar in die omvattende produksieproses ook 

gehaltebeheer deur middel van anderrevisie en redigering, en moontlik ook proeflees, 

                                                
22

 Breedveld en Van den Bergh (2002:329) verwys ook na Nord se lusverbindingsmodel (hulle verwys daarna as 
"een circuilar model" in 'n artikel oor vertaalrevisie.  

Interpretasie van die 
vertaalspesifikasie 

Produksie van 
die doelteks 

Beplanning/ 
bepaling van  die 
vertaalstrategie 

Analise van die 
bronteks 

Identifisering van 
doelteksrelevante 

brontekseienskappe 

Brontekssituasie Doeltekssituasie 

Versoenbaarheidstoets Gehaltebeheer 

Oordraghandelinge 
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uitgeoefen word. Aangesien nóg meer agente dus betrokke raak by die "vertaalproses", sal 

hierdie proses nog meer gekompliseerd raak en nog meer "teruglusverbindings" behels. 

Hierdie wisselwerking en besluitneming en die invloed wat verskillende agente op die 

uiteindelike doelteks uitoefen, sal in hoofstuk 5 van hierdie proefskrif ondersoek word en in 

hoofstuk 6 in 'n model wat dié prosesse voorstel, aangebied word. Nord (2005) se model is 

vir hierdie studie van waarde om die aandag te vestig op die feit dat vertaling nié as 'n 

liniêre proses verloop nie – selfs nie eens wat slegs die vertaalhandeling van die vertaler 

betref nie, maar dat 'n analise gedoen moet word wat die heen-en-weer-beweeg van die 

teks en die wisselwerking tussen alle produksieagente wat betrokke is by die 

produksieproses van die vertaling, in ag neem. 

 

2.3.5 Samewerking tussen agente binne die 
funksionalistiese benaderings 

Binne 'n funksionalistiese benadering tot vertaling plaas Justa Holz-Mänttäri klem daarop 

dat vertaling 'n kommunikatiewe proses is, nie net in die sin dat die doelteks met die 

doelteksleser kommunikeer nie, maar ook dat die agente betrokke by die vertaalproses met 

mekaar behoort te kommunikeer om die beste uiteindelike doelteks te verseker. Dit vorm 

deel van haar "teorie oor vertaalhandeling" (translatorisches Handeln) wat gebaseer is op 

die beginsels van die handelingsteorie, met ander woorde die benutting van sleutelkonsepte 

soos die verdeling van die werk, samewerking en verskillende rolle van deelnemers. Holz-

Mänttäri beskryf vertaling as 'n komplekse handeling wat ontwerp is om 'n bepaalde doelwit 

te bereik. Dit is 'n handeling wat uitgevoer word deur 'n ekspert in 'n netwerk van 

vertaalhandelinge wat die inisieerder, of opdraggewer, die kliënt (of die eindgebruiker, 

naamlik die doelteksleser), die vertaler en myns insiens, ook die redigeerder, insluit 

(Schäffner & Wiesemann 2001:19,20). 

 

Holz-Mänttäri se definisie vir die vertaalhandeling is soos volg: 
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Translational action is the process of producing a message transmitter of a certain kind, 

designed to be employed in superordinate action systems in order to coordinate actional and 

communicative cooperation (Holz-Mänttäri 1984:17, aangehaal en vertaal in Nord 2001:13). 

 

Sy plaas groot klem op nie net die kommunikatiewe waarde van die (vertaalde) teks nie, 

maar ook op die waarde van kommunikasie en samewerking tussen eksperte (byvoorbeeld 

vertalers en redigeerders en/of reviseurs) tydens die produksieproses van vertalings. 

 

Carstens en Van de Poel (2010:214-215) dui in Teksredaksie aan dat mensvaardighede 

(interpersoonlike vaardighede) as een van die kernaspekte in die opleiding van 

teksredakteurs (redigeerders) beskou moet word. In 'n artikel People skills training (Coates 

2004) word daar beskryf hoe sowel "hard skills" as "soft skills" 'n rol in 'n maatskappy se 

sukses speel. In die geval van taalpraktyk, behels die "hard skills" redigeer-, revisie-, vertaal-, 

rekenaarvaardighede, ensovoorts terwyl "soft skills" verwys na die interpersoonlike 

vaardighede wat deurgaans in hierdie proefskrif benadruk word. Coates (2004) sê: 

 

People skills are needed for everyday life as much as they're needed for work. They have to do 

with how people relate to each other: communicating, listening, engaging in dialogue, giving 

feedback, cooperating as a team member, solving problems, contributing to meetings and 

resolving conflict. 

 

Rodrigues 23  (2003:51-61) stel 'n samewerkingswerkswyse (partnership approach) vir 

vertaling voor. Hy gebruik 'n kombinasie van Nord se funksionalistiese benadering, Nida se 

sosiolinguistiese benadering en Neubert en Shreve, sowel as Hatim en Mason se 

tekslinguistiese benaderings tot vertaling om hierdie werkswyse te ontwikkel. Hy noem dat 

al die betrokkenes in die vertaalproses die teks en konteks van die vertaling moet verstaan 

en in ag neem en dat daar 'n interaksie tussen die betrokke agente moet plaasvind om oor 

sekere aspekte te onderhandel om uiteindelik teksgehalte in die doelteks te verseker. 

 

                                                
23

 Rodrigues fokus in sy artikel "Empowering stakeholders in the translation process: a partnership approach to 
translation" hoofsaaklik op die redigering van brontekste alvorens dit vertaal word en veral in verwysing na 
nieliterêre en tegniese tekste, maar van die opmerkings wat hy maak, is ook geldig vir literêre tekste. 
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2.3.6 Slotgedagte 

Die funksionalistiese benadering is 'n teorie wat baie goed in die vertaalpraktyk toegepas 

kan word as gevolg van die doelteksgerigtheid en inagneming van ál die veranderlikes by 

vertaling. Volgens die funksionalistiese benadering kan daar vertalings geskep word van wat 

baie letterlik is en na aan die bronteks bly, tot vertalings wat heeltemal afwyk van die 

bronteks om 'n doelteks te skep wat 'n nuwe funksie in die doelkultuur kan vervul, 

afhangende van die verwagtinge van die doeltekslesers en die verwagtinge of opdrag van 

die skrywer en uitgewer, soos bepaal deur die skopos en uiteengesit in die 

vertaalspesifikasie/-opdrag.  

 

Op 'n teoretiese vlak is die funksionalistiese benaderings tot vertaling ook van waarde, 

aangesien dit omvattende en werkbare beskrywings gee van hoe vertalings geproduseer 

word en hoe dit gevolglik geanaliseer, beskryf en gekritiseer kan word. Nie net word die 

tekstuele in ag geneem nie, maar ook die sosiologiese dimensie van die vertaalhandeling. 

Die konsepte kultuur, vertaalspesifikasie-/opdrag, skopos (doel/funksie), funksionalisme, 

lojaliteit en getrouheid, asook die idee van 'n nieliniêre benadering tot vertaling en 

kommunikasie en samewerking tussen agente gaan in hierdie studie benut word vir die 

analises en beskrywings van die drie produksieprosesse wat ondersoek word en vir die 

model wat die wisselwerking tussen die produksieagente in hierdie prosesse uitbeeld. Nie 

net kan (en gaan) hierdie konsepte op vertaling as sodanig toegepas word nie, maar ook op 

die redigering en/of revisie daarvan, alhoewel die funksionalistiese teorie nie spesifiek 

daarna verwys nie. 

 

2.4 Deskriptiewe en sistemiese benaderings 
binne die vertaalwetenskap 

Die deskriptiewe en sistemiese perspektief oor praktiese vertaling en oor die 

vertaalwetenskap se aanloop kom uit die 1960's, het in die 1970's ontwikkel, is in die 1980's 

uitgebrei en is toe in die 1990's gekonsolideer, nog meer ontwikkel en bygewerk (Hermans 
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1999:9). In 1985 het hierdie benadering gevorder tot wat bestempel kan word as 'n "nuwe 

paradigma" in die vertaalwetenskap, wat Hermans (1999:11) as die deskriptiewe/sistemiese 

/manipulasieparadigma beskryf.24  

 

Hierdie benadering was in reaksie op die bronteksgeoriënteerde benaderings tot vertaling 

wat hoofsaaklik preskriptief/voorskriftelik was. 'n Denkskool het ontstaan wat meer gefokus 

het op die doelteks se funksie en aanvaarbaarheid in die doeltekssituasie as maatstaf vir 'n 

goeie vertaling (soos in die funksionalisme) en wat hoofsaaklik deskriptief/beskrywend 

eerder as voorskriftelik in hulle besprekings van vertalings en vertaalbenaderings was. 

Kritiek wat teen preskriptiewe benaderings tot vertaling uitgespreek is, is onder andere dat 

sterk klem gelê word op die gehalte van 'n vertaling, maar onhaalbare vereistes aan die 

doelteks gestel word om as "korrek" beskou te word (Hermans 1999:18). Die vereistes wat 

veral problematies is, is dié van akkuraatheid en ekwivalensie, nie net omdat dit abstrakte 

begrippe is waaronder elke persoon iets anders verstaan nie, maar ook aangesien die 

doelteks nie altyd sogenaamd "akkuraat"25 (in die linguistiese beskouing van die term) 

vertaal hóéf te word of "ekwivalent"26 (ook linguisties beskou) aan die bronteks hóéf te 

                                                
24

 Die "beslissende stadium" van die teoretiese fundering van deskriptiewe vertaalteoretiese benaderings, soos 
Hermans (1999:18) dit bestempel, het tydens 'n reeks van drie relatief klein konferensies plaasgevind: in (i) 
Leuven (1976), (ii) Tel Aviv (1978) en (iii) Antwerpen (1980). Die verrigtinge van die konferensies is gepubliseer: 
(i) as Literature and Translation (Holmes, Lambert en Van den Broeck, 1987), (ii) in 'n spesiale uitgawe van die 
vaktydskrif Poetics Today (vol. 2, nr. 4, 1981, onder redaksie van Even-Zohar en Toury) en (iii) in die Michigan-
gebaseerde semiotiekvaktydskrif Dispositio (vol. 7, 19-21, 1982, onder redaksie van Lefevere). Die 
kongresorganiseerders en verrigtingeredakteurs is dié groot name binne die deskriptiewe en sistemiese 
paradigma van vertaalwetenskap. Ander prominente vertaalwetenskaplikes wat ook met dié groep geassosieer 
word, is onder andere Susan Bassnett, Theo Hermans, Maria Tymoczko en later ook Dirk Delabastita (Hermans 
1999:12). 

25
 Die term "akkuraatheid" is baie problematies binne die veld van vertaalstudies/-wetenskap, aangesien daar 

verskillende betekenisse aan die begrip gekoppel word. Volgens McFarlane (in Hermans 1999:18) behoort die 
term "akkkuraatheid" (accuracy) in vertaling die "search for an equivalent content of sense" in te sluit, 
"covering both substantial and stylistic meaning, which are thought to reside in the words of the original." Hy 
het dus 'n baie doelteksgeoriënteerde beskouing van, of benadering tot, die toepassing van die begrip. 
"Akkuraatheid" het egter binne die vertaalteorie 'n negatiewe konnotasie aangesien die linguiste dit beskou as 
so na moontlik aan die bronteks, of 'n herkodering van die bronteks in die sin van woord-tot-woord- of 
letterlike vertaling. McFarlane sê dat die strewe na akkuraatheid nie letterlike vertaling tot gevolg hoef en 
behoort te hê nie en dat die betekenis van woorde bepaal moet word uit die konteks waarin hulle voorkom. 
Hy sê ook dat letterlikheid (literalism) juis nie as 'n standaard vir akkuraatheid beskou moet word nie (Hermans 
1999:18). 

26
 Net soos die term "akkuraatheid" problematies is, soveel te meer "ekwivalensie". Die problematiek wat 

betref die begrip ekwivalensie begin by die kwessie dat daar nie absolute ooreenstemming tussen tale bestaan 
nie en die vraag ontstaan of daar ooit werklik deur middel van vertaling ekwivalensie tussen tale bewerkstellig 
kan word. Want wat behels ekwivalensie werklik? As 'n idioom in een taal met 'n idioom in 'n ander taal 
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wees om in sy doel te slaag nie. Aangesien letterkunde hoofsaaklik op 'n basis van algemene 

betekenis27 vertaal moet word, eerder as om te sorg dat elke woord in die bronteks 'n 

                                                                                                                                                  
vervang word, is die woorde tog nie ekwivalent nie, maar die betekenis daarvan in die doelteks stem wel 
ooreen met dié van die bronteks. Kan hierdie ooreenstemming op betekenisvlak steeds as ekwivalensie 
beskou word as die bronteks en doelteks tog in 'n groot mate verskil?  
 
'n Verdere probleem is die polisemiese aard van baie woorde. Dit behels dat dieselfde woordvorm in 'n sekere 
taal verskillende semantiese waardes het, met ander woorde verskillende betekenisonderskeidinge het, 
afhangende van die konteks en koteks daarvan. Die omgekeerde hiervan is ook waar. Sinonimie behels dat een 
betekeniswaarde verskillende woorde kan hê wat dit voorstel (Shiyab 2007:1).  
 
Dit is nie net op woordvlak waar ekwivalente gesoek word nie, maar ook op pragmatiese en kulturele vlak. 
Verder moet daar ook bepaal word of dit werklik nodig is om sodanige ekwivalent te kry en of die doel van 
vertaling is om kommunikasie tussen die teks en die doelteksleser te bewerkstellig, of eerder om getrou aan 
die bronteks te bly. Hieruit vloei die volgende kwessie, naamlik of ekwivalensie 'n voorvereiste vir die sukses 
van 'n vertaling is, al dan nie. 
 
Vertaalwetenskaplikes verskil oor wat die begrip ekwivalensie behels en wat die belang daarvan is. Die twee 
hoofprobleme wat ekwivalensie betref, is dus of die term nog geldig is en of dit altyd geldig is vir dit wat 
daardeur verteenwoordig word en of ekwivalensie soos dit tradisioneel gesien word, steeds vooropgestel is vir 
vertaling. Theo Hermans (1997:217 in Shuttleworth & Cowie 1997:49) beskou ekwivalensie dus tereg as 'n 
"troubled notion".  
 
In die benaderings waar vertaling absolute ooreenstemming behels en die benadering is om 'n doelteks te 
produseer wat so na moontlik aan die bronteks is, kan die term "ekwivalensie" goed werk. In 'n nuwe 
benadering tot vertaling waar vertaling dikwels herskrywing behels en ekwivalensie op verskillende vlakke 
geïnterpreteer word, moet daar moontlik 'n nuwe term vir byvoorbeeld ekwivalensie op pragmatiese vlak 
gevind word, wat nie 'n simmetrie tussen bronteks en doelteks impliseer nie. Aangesien ekwivalensie egter so 
'n gevestigde term binne die vertaalteorie is, is die beste oplossing moontlik om verskillende vlakke of tipes 
ekwivalensie te onderskei, deur die tipe ooreenkoms wat bewerkstellig word, of aanwesig is, met die woord 
"ekwivalensie" te koppel, byvoorbeeld tekstuele ekwivalensie, dinamiese ekwivalensie en funksionele 
ekwivalensie. Nida (Nida & Taber 1974:12,13) onderskei byvoorbeeld tussen formele en dinamiese 
ekwivalensie, waar formele ekwivalensie gemoeid is met die idee dat die vorm en betekenis in die doeltekstaal 
so na as moontlik aan die verskillende elemente in die brontekstaal moet wees en dinamiese ekwivalensie 
behels dat die betekenis eerder as die eksakte woorde aan die doelteksleser oorgedra word en dat daar steeds 
na die naaste ekwivalent gestreef moet word, maar dat dit die naaste natúúrlike ekwivalent moet wees 
(Schäffner 2003:4). Van Leuven-Zwart (1992:21) noem dat funksionele ekwivalensie (Nida noem sy dinamiese 
ekwivalensie later so) behels dat daar ekstralinguisties sowel as ekstratekstueel na die bronteks gekyk word 
om 'n vertaling voort te bring. Dit gaan om meer as die teks, want om die doelteks te produseer moet daar ook 
gekyk word na aspekte soos konteks, kultuur, historiese gegewens en milieu, aangesien taal wel die medium is 
waardeur 'n teks aangebied word, maar daar tog ook taalonafhanklike betekenisse is wat in 'n teks bestaan. 
 
Uiteindelik moet vertaalwetenskaplikes ook besef dat dit nie soseer om die term gaan nie, maar eerder meer 
oor wat die term impliseer. Gevolglik, indien ekwivalensie, in watter mate en in watter vorm ook al, 
bewerkstellig word, sodat 'n vertaling daargestel word wat effektief met die doelteksleser kommunikeer en die 
doelteksleser toegang tot 'n vreemde teks verleen, kan die vertaling as geslaag beskou word [Oorgeneem en 
verwerk uit Spies, 2010:47-52.] 

27
 Dit is hier egter belangrik om in ag te neem dat daar nie net een uitsluitlike betekenis vir 'n teks is nie. Die 

vertaler lewer ook net een interpretasie van 'n moontlike betekenis van die bronteks. Hermans (1999:18) merk 
op dat taal nooit slegs op die vlak van betekenis funksioneer nie en dat ander aspekte van taal ook uiteraard in 
die vertaling van letterkunde in ag geneem moet word, al word betekenis vooropgestel. 
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"korrekte ekwivalent" in die doelteks het, is hierdie benadering veral op literêre vertalings 

toegepas.  

 

Die idee van teksherskrywing en/of -manipulasie is dus ook 'n fokuspunt van die 

deskriptiewe vertaalbenaderings. Die idee van herskrywing het binne die deskriptiewe 

paradigma ontstaan en is in die sogenaamde manipulasieteorie gekonsolideer (sien ook 

afdeling 2.4.2.3). Volgens die manipuliste is ekwivalensie (soos uit die linguistiese 

perspektief gesien) tussen die bronteks en die doelteks nie iets wat nágestreef word nie, 

maar eerder 'n gevólg, of resultaat, wat uit vertaling spruit. Die doel wat eintlik deur 

vertaling nagestreef moet word, is om die boodskap korrek, oftewel op 'n aanvaarbare 

wyse, aan die doelteksleser oor te dra sodat hy/sy die boodskap kan interpreteer soos die 

bronteksleser dit oorspronklik sou begryp het. Die oordrag van die boodskap moet ook vir 

die doelteksleser in sy of haar doelkultuur toeganklik wees. Indien die vertaling in hierdie 

opsig slaag, word dit as "ekwivalent" aan die doelteks beskou. Lefevere (1982:243), wat 'n 

groot bydrae tot die manipulasieteorie gelewer het, voer aan dat 'n "goeie" vertaling dus 

een is wat tot die doelteksgehoor spreek.  

 

In teenstelling met die linguistiese en tekslinguistiese benaderings tot vertaling en die 

tradisionele idee van "ekwivalensie" waar 'n vertaling as 'n spieëlbeeld van die bronteks 

beskou is, beywer die teoretici binne die manipulasieskool hulle vir die idee dat tekste deur 

middel van vertaling in heel nuwe tekste omskep of herskep kan word, deurdat dit herskryf 

of gemanipuleer word om by nuwe doeltekslesers aanklank kan vind. En om dit te doen, 

word kontekstuele en kulturele faktore deurgaans tydens vertaling in ag geneem. Daar word 

dus nie net na die teks gekyk nie, maar ook na die instellings wat die produksie daarvan 

beïnvloed (sien onder andere afdeling 2.2). Hermans (1996) beskryf dit as "recasing and re-

packaging a source text for a new recipient in a different cultural circuit". 

 

'n Verdere fokus van die deskriptiewe vertaalbenaderings is om vertalings te beskryf soos 

hulle in die mens se leefwêreld manifesteer – iets wat sterk deur Holmes (1988, in Van 

Leuven-Zwart 1992:60) as 'n onderafdeling van die vertaalwetenskap beklemtoon word. 

Toury (2000:2) argumenteer ook dat daar altyd binne 'n dissipline of wetenskap 'n gaping is 

tussen die toegepaste (die praktyk) en die onderliggende faktore wat dit beïnvloed (die 
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teorie). Tot en met die ontwikkeling van die deskriptiewe benaderings tot, en denke oor 

vertaling, is die klem grootliks slegs op die praktiese sy van hierdie wetenskap geplaas. Hy sê 

daar was 'n "[...] overriding orientation towards practical applications, which has marked – 

and marred – scholarly work ever since the sixties" (Toury 2000:2) en dat daar binne die 

deskriptiewe vertaalstudies pogings aangewend word om hierdie gaping te oorbrug om die 

teorie en die praktyk nader aan mekaar te bring. Toury (1985:16) is van mening dat geen 

empiriese wetenskap (soos dié van die vertaalwetenskap) volledig en (relatief) outonoom 

kan wees sonder 'n goed ontwikkelde deskriptiewe vertakking nie28 en beywer hom dus vir 

'n meer prominente deskriptiewe tak van die vertaalwetenskap.  

 

In hierdie afdeling gaan daar gefokus word op twee benaderings wat binne die deskriptiewe 

vertaalperspektief gekategoriseer word. Eerstens sal deskriptiewe vertaalstudies bespreek 

word om as kontekstualisering te dien vir die benadering wat in hierdie proefskrif ten 

opsigte van die teks- en prosesanalises gevolg gaan word. Toury se konsep van norme binne 

die DTS29 sal ook bespreek word om sekere vertaaltendense aan te dui. Tweedens sal die 

polisisteemteorie bespreek word, om aan te dui hoe die onderskeie faktore, magte en 

persone in die literêre sisteem saamwerk om die produksie en resepsie van vertalings te 

beïnvloed. Hiermee saam sal daar kortliks na Lefevere se sisteemteorie verwys word, veral 

met betrekking tot die manipulasieteorie. Hierdie sisteemkonsepte sluit aan by Bourdieu se 

sosiologiese konsep "veld", wat in die volgende afdeling bespreek sal word. 

 

2.4.1 Deskriptiewe vertaalstudies 

'n Baie prominente teorie binne die deskriptiewe benaderings tot vertaling, is deskriptiewe 

vertaalstudies (DTS). In reaksie op die eeuelange spekulatiewe en preskriptiewe 

verslaggewing oor vertaling (Brownlie 2009:77), het teoretici tydens die ontwikkeling van 

                                                
28

 "No empirical science can make a claim for completeness and (relative) autonomy unless it has developed a 
descriptive branch." (Toury 1985:16). 

29
 Die afkorting DTS word gebruik aangesien dit 'n bekende term in die vertaalwetenskap is. Dit verwys na die 

Engelse term vir deskriptiewe vertaalstudies, naamlik Descriptive Translation Studies. 
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DTS in die sewentigerjare dit ten doel gestel om vertaalnavorsing as 'n empiries en histories 

georiënteerde vakrigting te vestig. 

 

Hermans (1985:10,11) som DTS soos volg op: 

 

[The precepts of DTS consists in] a view of literature as a complex and dynamic system; a 

conviction that there should be continual interplay between theoretical models and practical 

case studies; an approach to literary translation which is descriptive, target-oriented, functional 

and systemic; and an interest in the norms and constraints that govern the production and 

reception of translation, in relation between translation and other types of text processing, and 

in the place and role of translations both within a given literature and in the interaction 

between literatures (Hermans 1985:10,11, eie beklemtoning). 

 

Toury word vandag as die vader van DTS beskou, aangesien hy die raamwerk vir die 

deskriptiewe tak van die vertaalwetenskap voorgestel en ontwikkel het en die mees 

prominente bydrae tot die ontwikkeling van die deskriptiewe tak van die vertaalwetenskap 

gelewer het. Toury het die meeste van sy sleutelbegrippe wat Hermans in die aanhaling 

hierbo noem, van sy leermeester Even-Zohar oorgeneem, onder andere norme, modelle, 

sisteme en teoretiese teenoor deskriptiewe navorsing.30  

 

Daar is reeds genoem dat Toury van mening is dat geen empiriese wetenskap werklik 

onafhanklik kan bestaan sonder 'n deskriptiewe tak nie. Hy is van mening dat hierdie 

deskriptiewe tak belangrik is, aangesien 'n empiriese vakgebied (soos vertaling) aanvanklik 

gevind word om die objek wat ter sprake is, as 'n segment van die "werklike wêreld" (real 

world) te bestudeer, te beskryf, te verduidelik en moontlik te voorspel. Hierdie handelinge 

moet op 'n sistematiese en gekontroleerde manier geskied (Toury 1985:16). Hy is verder van 

mening dat deskriptiewe studies die beste manier is om die onderliggende teorie in 'n 

vakdissipline te toets, te weerlê en (veral) te wysig en te verbeter (Toury 1985:16). Met sy 

fokus op die vertaalwetenskap as 'n empiriese wetenskap, verwerp Toury eksplisiet die idee 

dat die doel van vertaalteorie is om die gehalte van vertalings te verbeter en beweer dat 

                                                
30

 Even-Zohar word in afdeling 2.4.2 bespreek. Toury en Even-Zohar se werk het bygedra tot die wegbeweeg 
van 'n unilaterale en eng beskouing van vertaling en van 'n preskriptiewe benadering tot 'n deskriptiewe, 
omvattende beskouing van vertaling (Lambert 1995:115) 
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DTS dit ten doel stel om, 'n empiriese, deskriptiewe verslaggewing van bestudeerde 

vertalings te wees. Die metodologie wat in hierdie studie gevolg word, is ook deskriptief, 

histories en empiries van aard (hoofstuk 4).  

 

Volgens Toury (1991:182) stel die rolspelers binne DTS hulle dus ten doel om rekenskap te 

gee van die verskynsel van vertaling as sodanig, van dié van die vertaalde teks, van die 

prosesse wat plaasvind in die oorkoepelende proses om hierdie tekste te skep en om 

rekenskap te gee van die maniere waarop funksie,31 proses en produk mekaar kán bepaal en 

in die praktyk wél bepaal. Hy beskryf dit as navorsing wat op 'n "hoop-om-te-verstaan"-basis 

(wish-to-understand basis) uitgevoer word (Toury 2006:55). In hierdie studie gaan daar ook 

verkennend te werk gegaan om te bepaal hoe die proses van literêre vertaling as geheel 

(met ander woorde nie net die vertaler se proses van vertaling nie) verloop. 

 

Hierdie klem wat Toury op die deskriptiewe lê, is afkomstig van Holmes se interne 

organisasie van DTS binne die oorkoepelende vakgebied van die vertaalwetenskap. Volgens 

Holmes ressorteer DTS onder die "suiwer" tak van die vertaalwetenskap, wat in nog drie 

verdere vertakkings, naamlik die produkgeoriënteerde, prosesgeoriënteerde en 

funksiegeoriënteerde onderafdelings verdeel (verwys terug na figuur 1). 

 

Uit Holmes se indeling kan 'n mens 'n paar afleidings maak. Eerstens is dit belangrik om 

waar te neem dat Holmes die vertaalwetenskap as 'n sisteem uitbeeld waarvan al die 

onderafdelings (vertakkings) in wisselwerking met mekaar is. Die vertaalwetenskap word 

uitgebeeld as 'n empiriese vakgebied met drie hoofvertakkings, naamlik die teoretiese 

vertakking, die deskriptiewe vertakking en die toegepaste vertakking. Die doel van DTS is 

om, soos genoem, die verskynsels van vertaling en vertalings te beskryf soos hulle hulle in 

ons leefwêreld voordoen, terwyl die teoretiese vertaalwetenskap (ThTS: Theoretical 

Translation Studies) dit volgens Holmes ten doel stel om algemene beginsels te vestig 

waardeur hierdie verskynsels verduidelik en voorspel kan word. 32  Die toegepaste 

                                                
31

 Die term "funksie" word binne DTS in die semiotiese sin gebruik, as die "waarde" wat toegeken word aan die 

item wat aan 'n sekere sisteem behoort (Toury 1995:12). 

32
 Let wel: dit wil voorkom of Toury hierdie doelstellings ook by die doelstellings van DTS inreken. 
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vertaalwetenskap (ATS: Applied Translation Studies) behels die didaktiese elemente van 

vertaling, naamlik vertaalopleiding, vertaalhulpmiddele, vertaalbeleid en vertaalkritiek 

(Ulrych & Bosinelli 1999:221). Holmes (1972:183) beskryf hierdie vertakkings as 

interafhanklik en merk op: "each of the three branches [are] supplying materials for the 

other two, and making use of the findings which they in turn provide it". 

 

Nog 'n belangrike afleiding wat uit hierdie model gemaak kan word, is dat vertaling as 'n 

proses én 'n produk, met 'n spesifieke funksie wat dit moet vervul, beskou kan word en dat 

DTS daarop fokus om vertaling met betrekking tot hierdie drie aspekte te beskryf (2000:10). 

Holmes beskryf die drie benaderings wat in die deskriptiewe vertaalstudies gevolg kan word, 

soos volg: 

 

'n Produkgeoriënteerde analise behels 'n teks-gefokusde beskrywing van die vertaalproduk 

(die doelteks). Verskillende vertalings van dieselfde bronteks kan ook vergelykend bespreek 

word, in een doeltaal, of verskillende doeltale (Holmes 2000:176). Daar word met ander 

woorde histories na vertalings gekyk en Holmes (1972:177) noem dat die uiteindelike doel 

met hierdie benadering is om moontlik 'n "algemene geskiedenis van vertaling"33 op te 

stel.34 

 

'n Prosesgeoriënteerde analise bemoei hom met die proses of handeling van vertaling self. 

Dit konsentreer met ander woorde op die vertaler se besluitneming tydens vertaling 

(Holmes 1976: 177). In 1972 merk Holmes (1972:177) op dat daar op daardie stadium nog 

min studies van dié aard uitgevoer is op 'n sistematiese wyse en in 'n "laboratoriumopset". 

Met die opbloei van korpusstudies het hierdie studierigting (wat Holmes 2000:177 as 'n 

moontlike "vertalingsielkunde" of "psigovertaalwetenskap" beskryf) ontwikkel en soos 

vroeër genoem, word "screen-recording", "eyetracking", "keystroke-logging" en "think-

aloud protocols" ingespan om prosesgeoriënteerde studies in vertaling aan te pak.  

 

                                                
33

 Navorser se vertaling. 

34
 Hy erken egter dat dit moontlik te ambisieus klink (Holmes1972:177). 
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'n Funksiegeoriënteerde analise behels nie 'n beskrywing van die vertalings self nie, maar 

kyk na hoe die doelteks in die doelteksleser se sosiokulturele omgewing funksioneer 

(Holmes 2000:177). Holmes (2000:172) sê dit is dus eerder die bestudering van konteks, as 

die teks as sodanig. Daar word byvoorbeeld gekyk na watter tekste in 'n sekere tyd en plek 

vertaal is en watter nie. Holmes (2000:177) merk op dat sodanige studies tydens die 

vestiging van DTS (in die sewentigerjare) nog slegs as 'n subtema in historiese ondersoeke 

van vertalings en in letterkunde ondersoek is, en dat groter klem op hierdie tipe studies en 

sosiologiese aspekte van vertaling tot 'n navorsingsgebied van "vertaalsosiologie" kan lei. 

Daar is reeds in die proefskrif genoem dat so 'n vertaalsosiologie tans besig is om te vestig. 

Hierdie proefskrif poog ook om by te dra tot die ontwikkeling van 'n vertaalsosiologie deur 

nie slegs na die teks te kyk nie, maar ook na die konteks daarvan, spesifiek met betrekking 

tot die wisselwerking tussen die produksieagente betrokke by die produksieproses van 

literêre vertalings. 

 

Toury (2000) dui aan dat hierdie drie oriënterings egter nie onafhanklik van mekaar staan 

nie, maar dat dit as geïntegreer beskou kan word. Hy noem byvoorbeeld dat 'n 

funksiegeoriënteerde analise met betrekking tot produk én proses uitgevoer kan word. 

Hierdie onderlinge verhoudings word soos volg deur Toury (2000:13) uitgebeeld: 

 

 

Die (prospektiewe) sistemiese posisie en funksie van 'n vertaling 

sy toepaslike oppervlak-totstandkoming 
(= tekstueel-linguistiese samestelling) 

die strategieë waardeur 'n doelteks (of dele daarvan)  
afgelei word van die bronteks, en derhalwe die verhoudings  

wat hulle almal saamsnoer 

BEPAAL 

BEHEERS 

Figuur 6: Die verhouding tussen funksie, produk en proses in vertaling (Toury, in Spies 2010:76) 
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Soos uit Holmes (2000) se drie oriënterings binne DTS gesien kan word, behels deskriptiewe 

studies nie juis om die bronteks en die doelteks met mekaar te vergelyk om die gehalte van 

'n vertaling te bepaal of te beoordeel nie. Die deskriptiviste werk dus baie doelteksgerig en 

beklemtoon die status van die doelteks as 'n onafhanklike, selfstandige teks wat binne sy 

nuwe konteks moet kan funksioneer. 'n Belangrike probleem waarmee 

vertaalwetenskaplikes binne DTS hulle dus bemoei, is dus die status van die doelteks 

(vergelyk ook die lojaliteit aan die doelteks en doelteksleser by die funksionalistiese 

benaderings in afdeling 2.3). Dit impliseer egter nie dat die doelteks nie in 'n verhouding tot 

die bronteks staan nie – want dit sal altyd onvermydelik en meestal noodsaaklik wees (soos 

ook in afdeling 2.3 binne die funksionalisme bespreek is) – maar eerder dat die doelteks op 

gelyke voet met die bronteks kan staan en in sekere gevalle selfs as meer prominent as die 

bronteks beskou kan word. So kan vertalings ook in die kern van 'n literêre sisteem voorkom 

(vergelyk Even-Zohar in afdeling 2.4.2.2). In hierdie proses van oordrag van een sisteem na 

'n ander, word die vertaler volgens Bassnett (2002:6) as 'n "bevryder" beskou wat die 

doelteks van sy vaste oorspronklike vorm bevry en dit nie meer ondergeskik aan die 

bronteks maak nie. Die doelteks word nou sigbaar as 'n teks in eie reg. Daniel Hugo, skrywer 

en vertaler uit Nederlands en Vlaams in Afrikaans, merk tereg op "'n [v]ertaling is 'n stuk 

skeppende werk in eie reg" (De Vries 2010:13). Hierdeur word die gaping tussen die 

bronteksouteur, bronteks en bronkultuur asook die doelteksleser en doelkultuur oorbrug en 

inter-, oftewel transkulturele kommunikasie kan plaasvind. Lefevere fokus ook veral op 

hierdie entiteite en die mag daarvan wat 'n invloed op die vertaalproses uitoefen (sien 

afdeling 2.4.2.3).  

 

Nie net word die doelteks binne DTS vooropgestel nie, maar daar word ook aan die hele 

doeltekskultuur en die doelteksleser aandag gegee. Dit is omdat die deskriptiviste vertaling 

as 'n sistemiese benadering beskou (met ander woorde daar word op meer as slegs die teks 

gefokus – die konteks, ensovoorts word ook in ag geneem en bestudeer), asook aangesien 

hulle vertaling as 'n teleologiese 35  aktiwiteit beskou. Hulle is van mening dat die 

vertaalaktiwiteit tot 'n groot mate gekondisioneer word deur die funksie wat dit moet vervul 

en hoe die voornemende teikengehoor (doelteksleser) dit ontvang. Daarom word daar 

                                                
35

 Waar funksie binne hedendaagse verskynsels bestudeer word. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



51 
 

binne DTS geredeneer, dat vertalings eerstens aan die belange van die kultuur 

waarin/waarvoor vertaal word, moet voldoen en vertalers behoort nie in belang van die 

bronteks, en veral nie die bronkultuur nie, te handel (Toury 1985:19).36 (Vergelyk wel 

afdeling 3.5 oor die literêre vertaler wat tog tot 'n mate getrou aan die bronteks moet 

vertaal.) Toury (1985:21-25) plaas dan ook groot klem op die feit dat hierdie doeltekste 

aanvaarbaar moet wees binne die doelkultuur en vir die doelteksleser. DTS stem in hierdie 

opsigte baie ooreen met die funksionalisme.37 

 

Na aanleiding van Holmes (2000) wat nie die vergelyking van die bron- en doelteks in sy 

deskriptiewe tak van die vertaalwetenskap insluit nie, en die status wat die doelteks binne 

DTS beklee, merk Toury (1985:23,24) ook op dat dit nie nodig is om binne DTS vergelykende 

studies (waar die bronteks en doelteks vergelyk word) te doen nie. Volgens hom handel 

studies binne die DTS oor of die doelteks vir die doelteksleser aanvaarbaar is, ongeag wat in 

die bronteks staan en hoe die doelteks met die bronteks vergelyk. Deskriptiewe studies 

maak egter dikwels gebruik van bron- en doelteksvergelyking om vas te stel en te beskryf 

wat die vertaler se besluite oor vertaalbenaderings en -strategieë tydens die vertaalproses 

was. So ook moet daar na die bronteks terugverwys word wanneer 'n studie rakende die 

ontwikkeling van die bronteks tot die doelteks deur die bemiddeling van verskeie agente 

(soos daar in hierdie studie uitgevoer word) onderneem word. 

 

Na aanleiding van observasies van hoe vertalings tot stand kom en hoe hulle werklik in die 

wêreld manifesteer, beskryf vernaam Toury in DTS 'n stel norme en wette vir vertaling. 

 

Toury (2000:61) beskou vertaling as 'n aktiwiteit wat deur norme beheers word. Hierdie 

norme bepaal weer die tipe en reikwydte van ekwivalensie/aanvaarbaarheid/geskiktheid 

                                                
36

 Dit is egter 'n groot veralgemening, aangesien bron- en doelteksgerigtheid juis afhang van wat vir die 
doelteksleser aanvaarbaar is en waartoe die spesifieke genre wat vertaal word dit leen. Soms wil 'n leser van 'n 
vertaalde teks júis die vreemde in die teks ervaar en bewus wees daarvan dat hy/sy 'n vertaling lees en by die 
vertaling van byvoorbeeld 'n egodokument soos 'n biografie of dagboek (vergelyk die Afrikaanse vertaling van 
Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis in Spies 2010), is bronteksoriëntering juis vooropgestel. 

37
 Die verskil tussen die funksionalisme en DTS is egter dat die funksionalisme meer praktykgerig en 

preskriptief te werk gaan deur riglyne daar te stel vir hoe vertaal behoort te word, terwyl die DTS dit daarvoor 
beywer om terugskouend te kyk na vertalings wat reeds bestaan en hulle te beskryf.  
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wat in werklike vertalings na vore kom. Hierdie norme is nie slegs van toepassing op die 

vertaling self nie, maar ook op die redigering en/of revisie van vertalings, aangesien 

redigering en revisie ook normgedrewe aktiwiteite kan wees deurdat dié aktiwiteite dikwels 

behels om 'n teks te verwerk deur taalreëls en -norme en stylreëls en -norme toe te pas 

(vegelyk byvoorbeeld Kotze en Verhoef 2001 en Van de Poel 2003b).  

 

Toury gebruik volgens Baker (2009:189) die gebruik die term "norme" om te verwys na die 

reëlmatigheid van vertaalgedrag binne 'n sekere sosiokulturele situasie. Binne die 

deskriptiewe paradigma kan norme dus gebruik word om die keuses en besluite wat 

vertalers maak, te verduidelik (Hermans 1999:79). Hermans (1999:79) noem egter dat Toury 

hoofsaaklik in sy bespreking van norme op die praktiese toepassing/rol van norme fokus 

deurdat hy norme vanuit 'n vertaler se oogpunt benader, in plaas daarvan om na die 

teoretiese sy van die konsep van norme te kyk. Dit word bevestig deur Toury (2000:55) se 

definisie van die konsep "norm": 

 

Norms are the translation of general values or ideas shared by a community – as to what is 

right and wrong, adequate or inadequate – into performance instructions appropriate for and 

applicable to particular situations (eie beklemtoning). 

 

Deur die norme waarna hy in die aanhaling hierbo verwys, waar te neem, kan daar bepaal 

word watter materiaal vir 'n bepaalde doelkultuur vertaal moet word, deur wie dit vertaal 

moet word, hoe dit vertaal moet word en 'n vooruitskatting kan gemaak word van hoe dit 

gevolglik ontvang sal word deur die doeltekslesers binne hulle kultuur. Dit sinspeel ook op 

die idee dat daar 'n stel "reëls" binne 'n sisteem daargestel (moet) word, waarvolgens 

vertaal (moet) word vir 'n vertaling om in 'n bepaalde kultuur aanvaar te word en as geskik 

beskou te word.38  

 

                                                
38

 Alhoewel hierdie riglyn-gerigtheid nie werklik binne die raamwerk van deskriptivisme val nie, beskou Pym 
(2010:75) dit as positief, aangesien hy sê dat die konsep van norme help om van die gaping tussen 
deskriptivisme en preskriptivisme te oorbrug en só verskillende benaderings tot vertaling help versoen. 
Raadpleeg ook Agorni (2007) wat die spanning tussen en versoening van deskriptivisme en preskriptivisme 
ondersoek. 
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Toury bestempel volgens Hermans (1999:79) norme hoofsaaklik as beperkinge (constraints) 

in plaas daarvan om hulle rol as template vir reeds opgestelde oplossings vir spesifieke 

vertaalprobleme te beskou. Hierdie beperkinge manifesteer op sosiokulturele en 

sosiologiese vlak, aangesien daar tydens vertaling voortdurend 'n uitruiling tussen kulture 

en mense plaasvind.  

 

Volgens Toury (2000:55) word norme dus as sosiokulturele beperkinge eie aan 'n kultuur, 

gemeenskap en tyd beskou. Aangesien die doel van 'n vertaling is om suksesvolle 

interkulturele kommunikasie te laat plaasvind, moet vertaalde tekste volgens Chesterman 

(1997:163), wat hom ook met norme bemoei, in 'n doelkultuur ingebed word, op welke 

manier ook al, om as geskik beskou te word. Die mate waarin (bestaande) norme gevolg of 

geïgnoreer word, kan bepaal of 'n geskikte of aanvaarbare vertaling binne die doelkultuur 

geskep kan word, al dan nie. 'n Mens kan hier dus die belangrikheid van norme waarneem, 

naamlik om te verduidelik watter vertaaltendense binne 'n bepaalde kultuur as aanvaarbaar 

beskou word, om uiteindelik 'n riglyn daar te stel van watter norme gevolg moet word 

wanneer 'n teks vir daardie spesifieke doelkultuur vertaal word.39 

 

Vertaalgedrag word ook as sosiale gedrag beskou en daarom kan vertaalnorme verder 

beskou word as geïnternaliseerde gedragsbeperkinge (internalised behavioural constraints) 

wat gekoppel is aan die waardes van 'n gemeenskap.40 Alle besluite tydens die vertaalproses 

word dus primêr deur sodanige norme binne 'n groter konteks/sisteem beheers en nie 

hoofsaaklik of eksklusief deur die twee taalsisteme wat in die vertaalproses teenwoordig is 

nie (Schäffner 1998:6).  

 

Daar kan gevolglik uit twee oogpunte na norme gekyk word: (1) proskriptief: 

beginsels/riglyne wat dien as 'n aanduiding of gids van hoe 'n vertaling aangepak behoort te 

word, hoe vertaalprobleme opgelos moet/kan word en wat aanvaarbaar is in 'n sekere 

konteks, al dan nie en (2) retrospektief: as 'n verduideliking van die tendense of verskynsels 

                                                
39

 Weer eens kan daar gesien word dat norme hier preskriptief van aard raak. 

40
 'n Mens kan ook tussen norme van 'n bepaalde kultuur/gemeenskap/sisteem versus 'n vertaler se 

individuele norme onderskei. 
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binne die vertaalpraktyk deur na reeds bestaande vertalings te kyk. Die eerste definisie 

behels dus 'n vooruitwysing, of aanbeveling, terwyl die tweede 'n historiese benadering 

(tipies van die deskriptiviste) behels en terugverwys na reeds bestaande tendense. In die 

eerste benadering bepaal norme dus hoe vertalings aangepak kan word en daar kan uitsien, 

terwyl norme in die tweede geval beskryf hoe vertalings aangepak word/voorkom. Slegs 

Toury se retrospektiewe norme sal in hierdie afdeling bespreek word, aangesien daar 

restrospektief in hierdie studie te werk gegaan word om die drie produksieprosesse van 

literêre vertalings te analiseer. Die deskriptiewe model in hoofstuk 6 wat die 

produksieproses van vertaalde literêre werke by NB-Uitgewers gaan voorstel, sal egter ook 

proskriptief gebruik kan word wanneer dit byvoorbeeld deur ander navorsers gebruik word 

om vertaalprosesse te toets. 

 

Toury (1995:200-204) onderskei tussen drie hoofnorme in vertaling, naamlik aanvanklike 

(initial) norme, voorlopige (preliminary) norme en operasionele (operational) norme. 

 

(1) Aanvanklike norme behels die vertaler se besluitneming ten opsigte van 'n algehele 

strategie/benadering of oriëntering teenoor vertaling. Dit behels of daar met die vertaling 

gestreef word na 'n vertaling wat geskik (adequate) is in verhouding tot die bronteks, of 

aanvaarbaar (acceptable)41 vir die doelteksleser is (Toury 1995:200,201). 

 

(2) Voorlopige norme behels die norme wat bepaal watter tekste vertaal word. Daar is 

sekere norme (faktore) wat bepaal watter tekstipes of individuele tekste na 'n spesifieke 

taal-/kultuur-/literêre sisteem op 'n spesifieke tydstip ingevoer word. Voorlopige norme 

bepaal ook byvoorbeeld die keuse of daar vertaal word uit 'n oorspronklike bronteks 

(direkte vertaling) of uit 'n bestaande vertaling (indirekte vertaling) (Toury 1995:202).  

 

                                                
41

 'n Geskikte (adequate/suitable) vertaling behels dat daar sover moontlik na die bronteks as riglyn vir 'n 
vertaling gekyk word en aanvaarbaarheid (acceptability) behels dat daar sover moontlik op die doelteksleser 
en sy/haar kultuur gefokus word as riglyn vir die vertaling. In die eerste geval word daar getrou, of lojaal aan 
die bronteks gebly, terwyl die tweede benadering 'n wegbeweeg van die vertaalnorme van die 
brontekssisteem na die norme van die doelteksisteem behels (Toury 1995:200,201). Toury (1995:57) sê: "[…] 
whereas adherence to source norms determines a translation's adequacy as compared to the source text, 
subscription to norms originating in the target culture determines acceptability". 
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(3) Operasionele norme behels die besluitneming om werklik 'n vertaling te produseer wat 

op hierdie voorafgaande norme en besluite gebaseer is. Twee tipes norme word hier 

onderskei, naamlik grondbeginselnorme (matrix norms) en tekslinguistiese norme (Toury 

1995:202,203). Grondbeginselnorme bepaal strategieë en benaderings wat op makrovlak, of 

in die makrostruktuur van die vertaling, toegepas word. Dit behels byvoorbeeld uitlatings, 

byvoegings en of 'n teks in die vertaling gemanipuleer word. Tekslinguistiese norme bepaal 

strategieë en benaderings wat op mikrovlak, of in die mikrostruktuur van die vertaling, 

toegepas word. Dit behels byvoorbeeld keuses ten opsigte van woordkeuse, of 

sinskonstruksie. 

 

Saam met sy norme, beskryf Toury (2000) ook die konsep "wette". Toury stel hiermee voor 

dat daar vérder as norme beweeg word na 'n stel universele vertaalnorme, wat hy "wette" 

noem. Hierdie wette impliseer volgens Toury dat spesifieke gedrag onvermydelik binne 

spesifieke vertaalsituasies voorkom. Die eerste wet is dié van toenemende standaardisering 

en die tweede dié van interferensie.42  

 

Die (1) wet van toenemende standaardisering behels dat daar dikwels in vertaling sekere 

aspekte van die bronteks, soos tekstuele verhoudings, tot so 'n mate verander word dat dit 

later heeltemal geïgnoreer word ten gunste van meer konvensionele (of habitual) opsies 

wat deur die doeltaalrepertorium gebied word (Toury 2000:27-274). Dit verwys na die 

ontwrigting van brontekspatrone en 'n geneigdheid tot meer gestandaardiseerde taal met 

minder variasie (Munday 2001:116, 117). Hierdie wet strook met die tendens by 

redigeerders en/of reviseurs om as hekwagter van die teks te dien en dikwels geneig is om 

meer konserwatief te werk te gaan en te standaardiseer eerder as om kreatiewe of 

afwykende taal te behou soos die skrywer of vertaler dit gebruik het (in afdeling 3.5 word 

hierop met betrekking tot redigering en revisie uitgebrei). Onnodige standaardisering in 'n 

literêre teks kan ook as só 'n tendens beskou word wat dan volgens Toury se wet van 

toenemende standaardisering nie net deur redigeerders en/of reviseurs ingevoer word nie, 

                                                
42

 Pym (2010:83) noem ook dat daar 'n gebrek aan belangstelling in die bestudering van die sogenaamde 
"wette" is en meer klem geplaas moet word op die bestudering van tendense van vertalings. 
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maar ook deur vertalers. Dit kan ook as 'n risikovermydingstrategie beskou word, 

byvoorbeeld eksplisering (Kruger 2013). 

 

Wat (2) die wet van interferensie betref, merk Toury (2000:274-279) op dat daar altyd 

tydens die vertaalproses inmenging van die brontekstaal plaasvind. Vroeër is opgemerk dat 

vertaling in der waarheid 'n dúbbel (of meer) bemiddelde teks is, aangesien verskillende 

produksieagente (byvoorbeeld die vertaler, reviseur en/of redigeerder) aan die teks werk. 

Inmenging kan byvoorbeeld deur die bronteks wees waar die bronteks 'n invloed op die 

keuse van doeltaalvertaalekwivalente uitoefen. Die vertaler kan byvoorbeeld geneig wees 

om doeltaalekwivalente te gebruik wat nader aan die brontaal is as wat dit idiomaties in die 

doeltaal is (Toury 2000:274). Hierdie inmenging, asook die toleransie wat daarmee 

saamgaan, hang volgens Toury (2000:278) af van sosiokulturele faktore, byvoorbeeld die 

prestige van die literêre sisteem en die aansien van die doel- en brontaal. Sosiologiese 

faktore wat met die produksie van vertalings inmeng en dit kan beïnvloed, is byvoorbeeld 

die individuele norme van die agente betrokke by die produksieproses van vertalings, die 

norme van 'n uitgewery, literêre sisteem (afdeling 2.4.1) en veld (2.5.1) waarin hierdie 

produksie plaasvind en die status van die agente betrokke by die proses, die bronteks en die 

uitgewery (simboliese kapitaal, afdeling 2.5.1.3). Hierdie faktore sal deur die loop van die res 

van die hoofstuk bespreek word.43  

 

Alhoewel dikwels gekritiseer, word Toury se normteorie (insluitend sy teorie oor 

vertaal-"wette" steeds geldig geag en bestudeer binne die deskriptiewe paradigma van 

vertaalteorie. Toury het bewerkstellig dat daar meer aandag geskenk word aan die 

beskrywing van vertalings en hoe hulle in ons alledaagse werklikheid voorkom – en hiermee 

saam hoe norme manifesteer en optree binne 'n vertaalkonteks.  

 

DTS is nie slegs deskriptief is nie, maar ook sistemies van aard. Die konteks waarin literêre 

vertaling plaasvind, waarin norme voorkom en waarin die produk van vertaling, naamlik die 

doelteks, ontvang word, word deeglik in Even-Zohar se polisisteemteorie beskryf. Dit is 

                                                
43

 Hierdie twee wette weerspreek mekaar eintlik, aangesien wet 1 aandui dat vertaalprodukte hoofsaaklik 
eienskappe van die doeltaal sal nastreef en wet 2 aandui dat die taal in vertaalprodukte aspekte van die 
brontaal sal toon. 
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aangesien Toury DTS ontwikkel het na aanleiding van die konsepte wat Even-Zohar in sy 

werk oor onder andere die literêre polisisteem gepostuleer het. Hierdie polisisteemteorie 

sal vervolgens bespreek word. 

 

2.4.2 Sisteemteorie binne die vertaalwetenskap 

Aangesien daar in die deskriptiewe tak van die vertaalwetenskap sterk klem geplaas word 

op die konteks waarin vertalings voorkom en geproduseer word en die verskeie faktore wat 

'n invloed hierop het, vorm die sisteemteorie 'n kerndeel van hierdie denkraamwerk. 

Hermans (1999) verwys hierna as die "sisteemparadigma" binne die deskriptiewe 

vertaalbenadering. 

 

2.4.2.1 Die literêre (poli)sisteem 

'n Sisteem kan gedefinieer word as 'n geordende verhoudingsnetwerk wat uit 'n bepaalde 

stel waarneembare, veronderstelde faktore bestaan (Even-Zohar 1997c:27). Die 

waarneembare faktore wat in hierdie definisie veronderstel word, is gewoonlik van 'n 

linguistiese, tekstuele, literêre, kulturele en/of sosiale aard.  

 

Die Russiese Formalis Jurij Tynjanov, wat as die vader van die sistemiese benadering tot 

letterkunde beskou kan word (Even-Zohar 1997c:29), het rondom 1929 die term "sisteem" 

begin gebruik om 'n multilaagstruktuur van elemente wat in verhouding met mekaar staan 

en onderling saamwerk, binne die literêre milieu voor te stel (Shuttleworth 2009:197). 

Tynjanov en sy vennoot, Boris Ejxenbaum, wat letterkunde begin beskou het as iets méér as 

net teks, se benaderings tot die letterkunde het gelei tot latere werke waar letterkunde 

bespreek, geanaliseer en beskryf is met betrekking tot die intrinsieke netwerk verhoudings 

wat dit beïnvloed en bepaal. Alhoewel Tynjanov voorgestel het dat letterkunde sowel 

outonoom as heteronoom is, dus dat dit sowel selfregulerend as gekondisioneer deur ander 

sisteme is, het hy egter nooit werklik hierdie heteronimiteit verduidelik nie. Volgens 

Ejxenbaum se beskouing van die literêre sisteem, bestaan hierdie sisteem uit ver meer as 

slegs die faktore of aangeleenthede wat gewoonlik in "standaard" literêre studies bespreek 
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word. Hy sluit aan by Bourdieu se champs littéraire (literêre velde), wat letterkunde as 'n 

versameling aktiwiteite voorstel, wat in terme van sistemiese verhoudings as 'n geheel 

(sisteem) optree/handel, alhoewel elke afsonderlike aktiwiteit terselfdertyd deel kan wees 

van 'n ánder geheel (sisteem), wat deur ánder reëls beheer word en met ander faktore 

korreleer (Even-Zohar 1997c:30,31). Uit hierdie benaderings tot die letterkunde het die idee 

ontwikkel dat die teks nie meer as die énigste belangrike faktor in die literêre sisteem 

beskou word nie, maar dat eksterne faktore wat hierdie teks beïnvloed en wat deur hierdie 

teks beïnvloed word, ook in ag geneem word by die bestudering van vertaalde literêre 

werke. 

 

Die kulturele navorser Itamar Even-Zohar (1997a:16,17) maak gebruik van die term 

"dinamiese funksionalisme" om te verwys na die ontwikkeling wat op die Russiese 

formaliste, soos Tynjanov en Ejxenbaum, se werk met betrekking tot sisteemteorie gevolg 

het en noem dat sy polisisteemteorie 'n voortsetting hiervan is. Even-Zohar het Tynjanov se 

konsep van 'n hiërargiese literêre sisteem as beginpunt gebruik en geïnkorporeer met die 

data wat hy versamel het uit sy waarnemings van hoe vertalings in verskillende 

gemeenskappe funksioneer. Hy noem dat die grondwerk wat Tynjanov gelê het met 

betrekking tot die verskuiwing van grense van letterkunde, as "a institutionalized field of 

action, where spesific features that operate in, and by, this field of action are constantly 

changing" dit vir hom moontlik gemaak het om "bevry" te word van 'n verbintenis aan 

"objects marked by the institution of society" (Even-Zohar 1997a:16). In sy reeks artikels 

tussen 1970 en 1977, wat uiteindelik in 1978 as Papers in Historical Poetics gepubliseer is, 

het Even-Zohar (1997b, c, d en e) die eerste keer die term "polisisteem" gebruik om na die 

versameling literêre sisteme as geheel (insluitend "hoë" of "gekanoniseerde" en "lae" of 

"niegekanoniseerde" letterkunde) te verwys en te verduidelik hoe hierdie verskillende 

literêre sisteme in wisselwerking met mekaar voorkom. Dit is 'n ontwikkeling uit die 

Russiese formaliste se teorieë wat hoofsaaklik oor gekanoniseerde en "hoë" vorme van 

letterkunde gehandel het. Even-Zohar (1997b:1) noem dat hy die polisisteemteorie 

ontwikkel het om sekere baie spesifieke kwessies in die vertaalwetenskap wat hy ondersoek 

het, te bespreek en kwessies oor die intrinsieke historiese struktuur in Hebreeuse 

letterkunde te hanteer – albei tekstipes wat tradisioneel in die laer strata van die literêre 

sisteem voorkom. 
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Even-Zohar (1997b:11) beweeg met sy idee van 'n polisisteem weg van die enkele literêre 

sisteem wat tot op daardie stadium gepostuleer is. Hy sê dat daar baie selde slegs 'n enkele 

sisteem teenwoordig is, maar dat 'n veelvuldige, of polisisteem, meestal die konteks vir die 

produksie en resepsie van literêre werke vorm. Hy sê hierdie polisisteem behels 'n sisteem 

bestaande uit onderskeie sisteme wat mekaar deurkruis en oorvleuel, maar tog as 'n 

gestruktureerde geheel funksioneer, waarvan die "lede" betrokke in die sisteme 

interafhanklik is. So 'n polisisteem is dus onderskeie sisteme wat tot 'n mate onafhanklik is, 

maar ook saam funksioneer om een groot sisteem te vorm. Gentzler (2001:115) merk ook 

op dat die begrip "polisisteem" dus na die algehele netwerk van korrelerende sisteme 

verwys. Even-Zohar (1997b:12) beskryf hierdie sisteem as dinamies, heterogeen en 

kompleks, teenoor die literêre sisteem wat deur ander as sinchronisties beskou of benader 

word. Hiermee bedoel hy dat faktore wat 'n invloed op die sisteem uitoefen, nie 

noodwendig tegelykertyd hoef plaas te vind nie, maar dat die faktore wat nou 'n invloed op 

die produksie van byvoorbeeld 'n literêre vertaling het, reeds 'n paar jaar gelede kon 

plaasgevind het. Faktore wat 'n rol in die polisisteem speel, is dus nie plek- en tydgebonde 

nie en die polisisteem kan dus as 'n "oop" sisteem beskou word waarin enige iets 'n invloed 

kan uitoefen op die funksionering daarvan.44 

 

Even-Zohar (1997b:13) noem dat die polisisteem ontwerp is met die doel om integrasie van 

verskeie faktore in die literêre sisteem te ondersoek en om, soos vroeër genoem, toe te laat 

dat niegekanoniseerde of niestandaard literêre genres, byvoorbeeld jeuglektuur, rillers en 

sentimentele romans nie afgeskryf word as iets wat "nie werklik as letterkunde bestempel 

kan word nie",45 maar eerder ook bestudeer moet word aangesien dit 'n bepaalde en 

funksionele posisie binne die literêre polisisteem beklee. Deurdat hierdie werke ook in die 

polisisteem voorkom, beteken dit hulle is ook deel van dieselfde sisteem waarin 

gekanoniseerde werke voorkom en dus in wisselwerking met dié "hoër" letterkunde. Even-

Zohar (1997b:13) noem dat 'n historiese bestudering van die literêre sisteem nie slegs die 

                                                
44

 Volgens Genztler (2001:115) is Even-Zohar se definisie van 'n polisisteem in werklikheid dieselfde as 
Tynjanov se konsep van 'n sisteem en sluit die literêre, semiliterêre asook ekstraliterêre strukture in. 

45
 Navorser se vertaling. 
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sogenaamde "meesterstukke" kan insluit nie, net soos 'n bestudering van die geskiedenis 

nie net "die lewensverhale van konings en generaals" kán (of behoort) in(te)sluit nie. Hierdie 

denkwyse sluit aan by die ideologiese wending in vertaling waarin vroeër gemarginaliseerde 

en minderheidsgroepe, -kulture en -tale toenemend erkenning kry. 

 

Tradisioneel kom die sogenaamde "meesterstukke" in die kern van die literêre sisteem voor 

en die ander werke lê op die periferie. Dié wat in die kern voorkom, word geklassifiseer as 

die gekanoniseerde tekste en dié op die periferie as randliteratuur (sien figuur 7). Even-

Zohar (1997b:14) noem dat hierdie verhoudinge nie staties is nie, maar dinamies en dat 

daar 'n voortdurende stryd en spanning tussen hierdie verskillende strata van die literêre 

polisisteem is – binne sisteme self (intrasistemies) en sisteme tussen mekaar 

(intersistemies). Hiermee saam vind 'n dinamiese proses van evolusie deurgaans in die 

polisisteem plaas, wat behels dat daar deurlopend hiërargieverskuiwings plaasvind. Dit 

behels 'n (her)posisionering en interaksie van tekste en literêre genres op 'n bepaalde 

historiese oomblik in die verskillende strata van die polisisteem. As die hoogste posisie deur 

'n innoverende literêre tipe in beslag geneem word, sal die laer strata volgens Even-Zohar al 

hoe meer deur konserwatiewe tipes ingeneem word. As die konserwatiewe vorme weer 

hoër is, sal innovering en hernuwing waarskynlik van die laer strata kom. As gevolg van 

hierdie voortdurende vloei en wedywering, is die posisie van vertaalde letterkunde ook nie 

vasgestel nie – dit kan 'n primêre of 'n sekondêre posisie in die polisisteem beklee 

(Even-Zohar 1997d). 

 

 

Literêre sisteem 

Periferie 

Interaksie 

Kern 

Figuur 7: Interaksie tussen die kern en die periferie in Even-Zohar se polisisteem (Spies 2010:65) 
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2.4.2.2 Die posisie van vertaalde letterkunde in die literêre 
(poli)sisteem 

Even-Zohar (1997d:49) is van mening dat die normale, of konvensionele posisie van 

vertaalde literatuur op die periferie van die polisisteem is, maar dat vertaalde literêre werke 

ook tussen posisies in die sisteem verdeel is deurdat party vertaalde werke meer prominent 

as ander is . Volgens hom is daar drie hoofredes waarom vertaalde letterkunde die primêre 

posisie in die polisisteem kan inneem en dus in die kern van die literêre sisteem kan 

voorkom (Even-Zohar 1997d): 

 

 Wanneer 'n "jong" literatuur besig is om gevestig te raak en dit probeer om so veel 

moontlik "vername" werke en literêre tipes/genres in sy eie taal oor te plaas om die 

taal as 'n literêre taal nuttig vir die opkomende leserspubliek te maak (Even-Zohar 

1997d:47). 

 As 'n literatuur binne 'n sisteem "swak" of op die periferie is en literêre werke van 

gehalte ingevoer word. Dit kan gebeur wanneer 'n kleiner nasie gedomineer word 

deur die kultuur van 'n groter een (Even-Zohar 1997d:48). In so 'n geval kan alle 

literatuur in die kern uit vertaalde letterkunde bestaan (vergelyk ook Munday 

2001:110). 

 Wanneer daar 'n kritieke wending in 'n literêre geskiedenis is waar gevestigde 

modelle nie meer as genoegsaam beskou word nie, of wanneer daar 'n vakuum in 

die werke in die literêre sisteem ontstaan. In so 'n vakuum is dit maklik vir vreemde 

modelle om die sisteem te infiltreer en sodoende 'n sentrale posisie in daardie 

sisteem in te neem (Even-Zohar 1997d:48). 

 

Vertaalde werke van vername literêre brontekste of vername skrywers sal dus 'n meer 

primêre posisie as ander inneem en 'n vertaling kan sentraal in die polisisteem (of 'n sisteem 

in die polisisteem) staan indien dit aktief deelneem om die literêre tradisie van daardie 

spesifieke sisteem se kern te vorm. Vertaalde tekste kan op hierdie manier dieselfde (en 

soms meer) gewig as die bronteks dra (Even-Zohar 1997d:46). 
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Die ontvangs van die doelteks deur die doelteksleser en met ander woorde hoe 'n bepaalde 

literêre vertaling in 'n sisteem en 'n mark vaar, kan ook bepaal hoe vertalings ten opsigte 

van mekaar en ander literêre werke in die literêre (poli)sisteem staan. Vertaalde goeie 

gewilde literatuur, byvoorbeeld Marita van der Vyver en Deon Meyer se Afrikaanse tekste 

wat in Engels vertaal is, sal nader aan die kern van die (Engelse) Suid-Afikaanse literêre 

sisteem lê omdat hulle baie mediablootstelling kry. Hierdie tipe vertaalde literatuur word 

dus in die huidige Suid-Afrikaanse literêre sisteem goed ontvang en saam met "oorspronklik 

geskrewe" tekste gekanoniseer as goeie gewilde literatuur. So ook lê dié vertalings se 

brontekste nader aan die (Afrikaanse) Suid-Afrikaanse literêre sisteem se kern as dié van 

ander Afrikaanse goeie gewilde tekste, vanweë die bykomende blootstelling deur vertaling. 

Vertaling verhoog dus ook die status van brontekste. 'n Vertaling van 'n "klassieke" of baie 

bekende teks, of die werk van 'n bekende skrywer soos Shakespeare sal ook byvoorbeeld 

vinniger, en/of makliker, 'n sentrale posisie in 'n bepaalde sisteem inneem. Even-Zohar 

(1997d:46) merk ook op dat die posisie van vertaalde letterkunde bepaal word deur die 

spesifieke konstellasie/samestelling van die betrokke polisisteem op 'n spesifieke tyd en 

plek. Hy sê: 

 

One would be tempted to deduce from the peripheral position of translated literature in the 

study of literature that it also permanently occupies a peripheral position in the literary  

polysystem, but this is by no means the case. Whether translated literature becomes central or 

peripheral, and whether this position is connected with innovatory ("primary") or conservatory 

("secondary") repertoires, depends on the specific constellation of the polysystem under study 

(Even-Zohar 1997d:46). 

 

'n Ander voorstelling wat Even-Zohar gebruik om die literêre sisteem te verduidelik en wat 

by die vorige voorstelling aansluit, is sy aanpassing van Roman Jakobson se 

kommunikasiemodel en die toepassing daarvan op literêre kommunikasie. In figuur 8 word 

hierdie aangepaste model (met Jakobson se terme tussen vierkantige hakies) uitgebeeld. 

Dié skema bevat die faktore wat volgens Even-Zohar (1997c:31) in die literêre polisisteem 

teenwoordig is: 
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Figuur 8: Even-Zohar se aangepaste weergawe van Jakobson se kommunikasie-en-taalmodel (Even-
Zohar 1997c:31, navorser se vertaling) 

 

Even-Zohar (1997c:34) argumenteer dat hierdie raamwerk nie voorafbepaalde (a priori) 

hiërargieë van belangrikheid tussen die elemente/faktore benodig nie. Die 

interafhanklikheid van hierdie faktore (wat hulle in staat stel om te funksioneer) moet wel 

erken word. Die verbande kan soos volg opgesom word: 'n GEBRUIKER "gebruik" 'n PRODUK 

geproduseer deur 'n PRODUSENT, maar vir die "produk" (byvoorbeeld 'n "teks") om 

gegenereer te word, moet 'n gemeenskaplike REPERTORIUM bestaan, waarvan die 

bruikbaarheid deur die een of ander INSTELLING bepaal word. Ook moet daar 'n MARK 

bestaan waar sodanige produk oorgedra/versend kan word. Even-Zohar (1997c:34) merk op 

dat geeneen van hierdie faktore in isolasie kan funksioneer nie en dat die tipe verbande wat 

opgemerk word in enige kombinasie met mekaar (en ander faktore) kan voorkom. 

 

Verder, net soos Jakobson se kommunikasiemodel se uitgangspunt is dat 'n teks nie binne 'n 

vakuum voorkom nie, maar dat faktore soos konteks, skrywer en leser ook deel van die hele 

kommunikasie-"sisteem" uitmaak, beklemtoon Even-Zohar se model ook dat die literêre 

teks nie onafhanklik binne die literêre (poli)sisteem staan nie (Even-Zohar 1997c:33) en dat 

daar faktore is waardeur dit beïnvloed word en wat die teks op sy beurt beïnvloed.46  

                                                
46

 Weer eens 'n vooorbeeld van die doelbewuste wegbeweeg van 'n teksgeoriënteerde benadering. 

INSTELLING [konteks] 

REPERTORIUM [kode] 

PRODUSENT [spreker] 
("skrywer") 

PRODUK [boodskap] 

MARK [kontak/kanaal] 

GEBRUIKER [aangesprokene] 
("leser") 
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Wat die posisie van literêre werk, of 'n versameling literêre werke in 'n sekere polisisteem 

kan bepaal, is die faktore, of "magte" (uitgebeeld in figuur 8), wat 'n invloed op die 

produksie en ontvangs van hierdie werke uitoefen. Hierdie faktore kan ook beïnvloed hoe 

vertaalde literêre tekste produseer en ontvang word en is daarom van belang vir hierdie 

studie. Even-Zohar (1997c:34-43) maak melding van die volgende magte in sy aangepaste 

skema van Jakobson se kommunikasiemodel: 

 

 Produsent(e) 

 Gebruiker(s)  

 Instelling (institusie) 

 Mark 

 Repertorium 

 Produk 

 

Hierdie magte sal vervolgens aan die hand van vertaalde letterkunde bespreek word. 

 

Even-Zohar (1997c:34) verkies die term (1) produsent(e) bo "skrywer" om na die agent(e) 

wat die teks produseer te verwys, aangesien die term skrywer volgens hom "very specific 

images, which may be quite inappropriate" kan voortbring (Even-Zohar 1997c:34). In die 

geval van vertaalde tekste kan die vertaler byvoorbeeld ook as die produsent geklassifiseer 

word. So ook die redigeerder en/of reviseur. Even-Zohar (1997c:34) noem dat daar 

voorheen binne die vertaalwetenskap hoofsaaklik gefokus is op die gedrag en verstaan van 

'n teks (hy verwys na hierdie benadering as 'n "texocentric mode") binne 'n sekere konteks, 

terwyl die produsent van daardie teks nie ondersoek is nie. Met 'n meer sistemiese en 

prosesgeoriënteerde benadering tot die bestudering van vertalings, moet die produsent van 

die teks ook in ag geneem word en nie net deur te kyk na wat hy/sy oor die skepping van 

sy/haar teks te sê het nie (Even-Zohar 1997c:34). Daar moet byvoorbeeld ook gekyk word na 

die magsposisie wat die literêre produsent beklee en onder andere hoe dit 'n invloed op die 

vertaalde literêre teks se posisie, ontvangs, ensovoorts in die literêre (poli)sisteem kan hê. 

Even-Zohar (1997c:35) noem dat hierdie mag of status van 'n produsent nie noodwendig 
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afhang van gehalte of die hoeveelheid tekste wat hy/sy al geproduseer het nie, maar dat 'n 

hele aantal ander faktore dit kan bepaal. Die produsent se posisie in die literêre 

(poli)sisteem en die status en mag wat daarmee gepaard gaan, hang ook af van ander 

aktiwiteite as bloot dié van teksproduksie waaraan hy/sy deelneem. Voorbeelde hiervan kan 

wees om by 'n boekskou aan fokusgesprekke deel te neem en praatjies te lewer. (Hierdie 

aktiwiteite kan volgens Even-Zohar (1997c:35) soms onversoenbaar wees met mekaar.)  

 

Even-Zohar (1997c:35) noem verder dat daar nie slegs "'n produsent" of "individuele 

produsente" is nie, maar dat daar groepe, of sosiale gemeenskappe van produsente bestaan 

wat in wisselwerking met mekaar binne die sisteem tekste produseer (en aan ander 

aktiwiteite deelneem). Die implikasie hiervan moet ook, soos Even-Zohar (1997c:36) noem, 

in ag geneem word by die bestudering van literêre werke (ook vertalings). Dit sal behels om 

te kyk na die omstandighede waarbinne en beperkinge waaronder produsente in die literêre 

(poli)sisteem optree. In hierdie studie gaan daar na 'n netwerk van produsente gekyk word 

deur die wisselwerking tussen die verskillende agente betrokke by die produksie van literêre 

vertalings te bestudeer.  

 

Die (2) gebruiker(s) van die teks verwys volgens Even-Zohar (1997c:36) in die literêre 

(poli)sisteem gewoonlik na die leser, in die geval van vertaalde literêre werke na die 

doelteksleser – die entiteit waarvoor letterkunde geproduseer word. Even-Zohar (1997d:36) 

noem dat die gebruiker se enigste modus van ontvangs egter nie net lees is nie en dat die 

gebruiker/s, net soos die produsent(e), aan 'n verskeidenheid aktiwiteite in die literêre 

(poli)sisteem kan deelneem. Even-Zohar (1997c:36) noem die voorbeeld van 'n gebruiker 

wat 'n befaamde skrywer ontmoet en selfs in 'n gesprek met hom/haar tree, sonder om een 

van sy/haar boeke te geléés het (dieselfde kan vir vertalers geld, alhoewel vertalers nie so 

aktief, prominent of bekend is in die openbare sfeer van die literêre polisisteem soos 

skrywers nie).  

 

Soos met die produsente, noem Even-Zohar (1997c:37) dat daar nie slegs 'n enkele 

gebruiker in die literêre (poli)sisteem is nie, maar dat gebruikers ook 'n groep kan vorm, 

waarna meestal verwys word as die "publiek". In die geval van die vertaalde teks, moet 

hierdie gebruikersgroep, soos dikwels al genoem, in ag geneem word tydens die produksie 
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van die doelteks. Alhoewel daar nie in hierdie studie op die resepsie van die doeltekste deur 

die doeltekslesers gefokus word nie, word die inagneming van die doeltekslesers deur die 

produksieagente van literêre vertalings (die produsente) wel deurgaans bespreek.  

 

Die doelteksleser as gebruiker kan, as implisiete agent, die doelteksproduk beïnvloed, 

aangesien ander agente betrokke by die publikasieproses dikwels besluite neem en take 

uitvoer met die doelteksleser in gedagte. Die doelteksleser is ook die agent wat die sukses 

van 'n vertaling bepaal en beoordeel (sien afdeling 2.3 waar die rol van die doelteksleser 

binne die funksionalistiese benadering tot vertaling beskryf word). Alhoewel 'n literêre 

vertaler nie altyd met 'n doelteksleser in gedagte vertaal nie, het die uitgewery altyd 'n 

goeie idee van die teikenmark waarop 'n vertaling gemik word. In sekere literêre tekste sal 

die doeltekslesers swaarder in besluitneming weeg as ander. In die geval van die vertaling 

van jeugboeke soos Vaselinetjie (Von Meck 2009b) is dit byvoorbeeld nodig om in ag te 

neem hoe volwasse en opgevoed die kinders is wat die boek gaan lees om te bepaal watter 

verwysings en woordkeuses gebruik kan word, sodat die doeltekslesers die boek sal 

verstaan, daarby aanklank sal vind, en nie aanstoot sal neem nie. 

 

Even-Zohar (1997c:37) bespreek die (3) instelling (institusie) as die "totale aantal faktore 

wat betrokke is by die behoud van letterkunde as 'n sosiokulturele aktiwiteit"47: Die 

instelling beheers norme wat binne hierdie aktiwiteit voorkom deur dit óf goed te keur, óf 

te verwerp en deurdat die instelling deel vorm van, en bemagtig word deur, ander 

dominerende sosiale instellings, kan dit die produsente en agente binne die literêre 

(poli)sisteem beloon of teregwys. 

 

Faktore wat as "instellings" gekategoriseer kan word, is uitgewerye, produsente, kritici, 

tydskrifte, klubs, groepe skrywers, regeringsliggame, opvoedkundige instellings, die 

massamedia, en vele meer (Even-Zohar 1997c:38). Even-Zohar (1997c:38) merk op dat dit 

vanweë hierdie groot verskeidenheid faktore wat 'n invloed op die literêre (poli)sisteem 

uitoefen, dit onmoontlik is dat 'n homogene liggaam gevorm word waarin ál die instellings 

in harmonie saamwerk. Ook is daar gevolglik nie slegs een stel voorkeure, byvoorbeeld met 

                                                
47

 Navorser se vertaling. 
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betrekking tot die keuse van brontekste vir vertaling, wat op die literêre (poli)sisteem 

afgedwing kan word nie. Die groot instelling as geheel (met al hierdie faktore wat deel 

uitmaak daarvan) is daar dus volgens Even-Zohar (1997c:38) nie 'n saamgebinde geheel nie 

en daar is gedurig 'n wedywering om dominansie, mag en status. Die konsep "instelling" 

stem dus ooreen met Bourdieu se konsep kapitaal (wat onder andere simboliese kapitaal, 

naamlik status) binne die veld van kulturele produksie (wat met die literêre sisteem vergelyk 

kan word). Hierdie teorie word bespreek in afdeling 2.5.1.  

 

Die groep of instelling wat in die kern van die literêre (poli)sisteem op 'n gegewe tyd en plek 

staan, sal uiteraard die magsposisie inneem en volgens Even-Zohar (1997c:38) die 

heersende orde (establishment) vorm. Dit beteken volgens hom egter nie dat die ander 

instellings nié 'n invloed op die sisteem uitoefen nie. Verskillende instellings kan met ander 

woorde terselfdertyd in verskillende dele van die sisteem optree en mag uitoefen (Even-

Zohar 1997c:38). Besluitneming oor aspekte soos wat vertaal word en hoe vertaal word, sal 

dus deur hierdie instellings beïnvloed en beperk word. 

 

In hierdie studie sal die uitgewery as instelling (NB-Uitgewers, drukname Human & 

Rousseau Fiksie en Tafelberg Kinder- en Jeugboeke) in die analises in ag geneem word, met 

'n besondere fokus op die uitgewer en opdraggewende redakteur as die verteenwoordiger 

van hierdie instelling. 

 

Die (4) mark behels die faktore wat by die koop en verkoop, asook die bemarking van 

literêre produkte betrokke is (Even-Zohar 1997c:38). Hierdie mark behels nie net die 

boekwinkels, boekklubs en biblioteke wat die literêre werke aan gebruikers beskikbaar stel 

nie, maar ook faktore betrokke by die semiotiese (simboliese) verwisseling wat met die 

literêre aktiwiteite in die (poli)sisteem gepaard gaan (Even-Zohar 1997c:38). Even-Zohar 

(1997c:38,39) noem dat die mark en die instelling nie noodwendig van mekaar geskei kan 

word nie en op sekere plekke kruis. Boekwinkels is byvoorbeeld beide instellings én markte 

(Even-Zohar 1997c:39). 
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Die mark skep volgens Even-Zohar (1997c:39) 'n "sosiokulturele ruimte waar énige aspek 

van die literêre aktiwiteite enige veld kan wen"48 en in 'n oop mark (wat verskeie faktore in 

die konsep "mark" betrek) kan letterkunde tot 'n sosiokulturele aktiwiteit ontwikkel. Even-

Zohar (1997c:39) merk op dat 'n uitbreiding van die mark dus van belang is vir die literêre 

sisteem. 

 

Die mark binne die literêre sisteem kan onder andere bepaal wat vertaal word. Daar word 

byvoorbeeld in Suid-Afrika meer uit Afrikaans in Engels vertaal, as wat Afrikaanse vertalings 

verskyn, aangesien baie Afrikaanse lesers boeke in Engels, of die Engelse vertaling daarvan, 

lees. Suid-Afrika het ook nie 'n groot lesersmark in vergelyking met byvoorbeeld die 

Nederlandse leserspubliek nie. Annemarié van Niekerk, boekresensent by die Nederlandse 

koerant Trouw en vryskutwerker vir Suid-Afrikaanse koerante (onder andere as vertaler), 

merk op "[e]nige literatuur, ook vertaalde literatuur, word soos soetkoek verslind deur die 

Nederlandse leser" (Van Niekerk & Swart 2010).  

 

Die mark kan ook bepaal hóé vertaal word, byvoorbeeld ten opsigte van domestikering en 

vervreemding. Daniel Hugo noem byvoorbeeld dat die doeltekslesersgroep van sy vertaling 

van Pieter Aspe se Die vierkant van die wraak 'n "gesofistikeerde lesersgroep" is "wat hulle 

nie laat afskrik deur buitelandse omgewings en name nie" (De Vries 2010:13). Annemarié 

van Niekerk sê sy dink die Nederlandse leserpubliek wil 'n gevoel raak lees van die vreemde 

brontekskultuur. "As iets wat esteties goed is, boonop 'n 'eksotiese' klank het, het dit 

sommer dubbele markwaarde!" (Van Niekerk, in Van Niekerk & Swart 2010). Dit is teenoor 

die Anglo-Amerikaanse tradisie waar daar meer dikwels gedomestikeer word om by die 

doelkultuur aan te pas (vergelyk Anguilar-Amat & Santamaria 1998 en Venuti 2008). 

 

'n Suid-Afrikaanse voorbeeld van waar die mark die motivering vir vertalings is, is Deon 

Meyer se spanningsromans (uitgegee deur Tafelberg). Meyer se uitgewer, Etienne 

Bloemhof, merk op dat daar by hulle ook oorweeg word of die boek by 'n mark in 'n ander 

taal aanklank sal vind. Die besluit om 'n werk te vertaal, word vir hierdie doeleinde 

gesamentlik deur die redaksionele en bemarkingspan geneem (Bloemhof 2011). 
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Die mark vir die vertaalde literêre werke wat in hierdie proefskrif bestudeer word, sal nie 

sorgvuldig ondersoek word nie, maar sal saam met die gebruiker (doelteksleser) ook in ag 

geneem word in die analise van die onderskeie produksieagente se besluitneming en 

strategieë tydens die produksieproses. 

 

Die (5) repertorium is volgens Even-Zohar (1997c:39) die "reëls en materiaal wat die maak 

en die gebruik van enige produk beheers".49 Hierdie reëls (wat met Toury se norme en 

ander tendense vergelyk kan word) is volgens Even-Zohar (1997c:39) dus noodsaaklik vir die 

produksie en die gebruik van 'n produk. In die geval van teksproduksie is die literêre 

repertorium dus die somtotaal van reëls en faktore wat betrokke is en 'n invloed uitoefen 

wanneer 'n teks (in die geval van vertaalde werk die doelteks) geproduseer en 

geïnterpreteer word (Even-Zohar 1997c:40).  

 

Even-Zohar (1997c:39) noem dat die agente betrokke by die produksieproses (van tekste) 

van hierdie reëls en faktore bewus moet wees en moet aanvaar of daaroor moet ooreenkom 

sodat die betrokke kommunikasie-uitruiling kan plaasvind. Hy sê dat die repertorium dus 

kan verwys na die gedeelde kennis wat benodig word vir die produksie en verstaan van 'n 

spesifieke teks, asook die produksie en verstaan van ander produkte van die literêre 

sisteem. So bepaal die "aard, inhoud en omvang" van 'n repertorium die gemak en vryheid 

waarmee die produsent en/of gebruiker in die sosiokulturele omgewing kan "rondbeweeg" 

(Even-Zohar 1997c:40). (Vergelyk ook wat Nord oor vryheid en verantwoordelikheid sê in 

afdeling 2.3.3.) 

 

Even-Zohar (1997c:40) merk egter op dat dit nie die repertorium sélf is wat hierdie aspekte 

bepaal nie, maar eerder die wisselwerking daarvan met ander heersende faktore in die 

sisteem. Hy merk op dat 'n "jong" stelsel se repertorium byvoorbeeld beperk is en dit dus 

meer sal gebruik maak van die invloed van ander sisteme (hy noem byvoorbeeld ander tale 

en kulture), terwyl 'n "ouer" stelsel met 'n "ryk" repertorium eerder sal hou by die reëls en 

materiaal wat reeds tot sy beskikking is (Even-Zohar 1997c:40). Die gevolg wat dit moontlik 
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vir die produksie van vertaling inhou, is dat daar moontlik in "jong" stelsels meer vervreem 

sal word ten opsigte van kulturele verwysings en taalgebruik, terwyl "ouer" stelsels meer 

domestikerende tekste sal produseer. 'n Mens kan dit aflei deur die hoofsaaklik 

vervreemdende benadering wat in Suid-Afrikaanse uitgewerye gevolg word, terwyl Britse 

uitgewerye hulle beywer om sover moontlik, veral met betrekking tot taalgebruik, te 

domestikeer (Paul 2009).  

 

Die idee van 'n sosiaalgegenereerde repertorium sluit ook aan by Bourdieu se konsepte 

habitus en kapitaal (afdeling 2.5.1.1 en 2.5.1.3). 

 

Even-Zohar (1997c:42) noem dat Bourdieu van mening is dat die norme of reëls wat die 

gedrag van agente in die literêre produksieproses (ook van vertalings) beïnvloed of beheer, 

dus nie noodwendig slegs ekstern is nie, maar ook intern binne die agent self kan wees, as 

gevolg van agente se geïnternaliseerde werkplanne of vooropstellings wat deur byvoorbeeld 

ervaring opgedoen is. Hierdie werkplanne of vooropstellings is egter nie staties en 

onveranderlik nie, maar kan volgens Even-Zohar dinamies (Even-Zohar beskryf immers die 

polisisteem as "oop" en "dinamies") en plek- en tydafhanklik wees. 

 

Even-Zohar (1997c:42) definieer habitus gevolglik soos volg en skakel dit met die konsep 

"repertorium": 

 

This repertoire of models acquired and adopted (as well as adapted) by individuals and groups 

in a given milieu, and under the constraints of the prevailing system relations dominating this 

milieu, is labelled habitus. 

 

Besluitneming binne die produksieproses van literêre vertalings sal dus altyd beïnvloed 

word deur interne en eksterne repertoriums wat in wisselwerking met mekaar is om die 

uiteindelike produk van hierdie produksieproses te beïnvloed. 

 

Daar sal deurgaans in hierdie studie gekyk word na die faktore wat die produksie van die 

betrokke doeltekste wat in hierdie studie ontleed word, beïnvloed – met ander woorde na 

die repertorium(s), soos die heersende norme, wat deur die onderskeie agente in ag 
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geneem word. Daar sal ook gekyk word of die agente noodwendig bewus is van die 

heersende repertoriums en die repertoriums wat ingebed is in hulle medewerkers, asook of 

almal oor hierdie repertoriums saamstem en dit konsekwent toepas – as individue en as 'n 

span wat sáám verantwoordelik is vir die produksie van 'n enkele teks. 

 

Die laaste faktor in die literêre (poli)sisteem waarna Even-Zohar (1997c:43,44) verwys, is die 

(6) produk. Hierdie produk is in die geval van literêre vertaling die doelteks, maar Even-

Zohar (1997c:43) wys daarop dat wat tydens die literêre produksieproses geproduseer 

word, veel meer as slegs die teks behels. Hy sê uit 'n literêre (literaturological) oogpunt is dit 

dalk voldoende om tekste se komposisie, stories, ensovoorts te ontleed, maar dat daar op 'n 

kulturele (culturological) of semiotiese vlak ook gekyk moet word na die realiteitsmodelle 

(models of reality) as die magtigste produk van "letterkunde" wat deur die produksie van 

tekste daargestel word (Even-Zohar 1997c). Hierdie realiteitsmodelle kan as agtergrond dien 

waarteen nuwe tekste gegeneer en vergelyk kan word (Even-Zohar 1997c:44).  

 

Even-Zohar (1997c:44) verwys hier na "fragmente" van tekste wat in die literêre 

(poli)sisteem voorkom, byvoorbeeld aanhalings uit tekste wat reeds gekanoniseer en 

"weggebêre" is in die historiese kanon (kritici beskou hulle as "integrale tekste"). 'n 

Semiotiese aanslag beskou hierdie fragmente nie bloot net as "neutrale voorraad" (neutral 

stock) nie, maar ook as faktore wat die samelewing help om die realiteitsmodelle te 

handhaaf. Hierdie modelle beheers dan op hulle beurt die modelle van interpersoonlike 

interaksie binne die literêre (poli)sisteem en dien dus as 'n bron vir die verskillende tipes 

habitus wat in die verskillende vlakke van die samelewing voorkom en help om dit te behou 

en te stabiliseer (Even-Zohar 1997c:44).  

 

Volgens Even-Zohar (1997c:44) is die teks as entiteit wel die "formele medium" waardeur 

hierdie ánder produkte van literêre produksie oorgedra word en hy beskou hierdie konsep 

as die "selfgeoriënteerdheid" van literêre kommunikasie. Die implikasie hiervan is dat tekste 

dus self normerend kan wees deurdat dit "standaarde", of "reëls", of "norme" daarstel, 

waarvolgens nuwe tekste geproduseer word. By vertaling sal daar gekyk kan word na die 

wyse waarop 'n soortgelyke vertaling vertaal is as waarmee die vertaler op daardie stadium 

besig is, en hierdie "patroon" of "resep" wat dit reeds bewys het, dan nagevolg word. 
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Die vertaalproduk is vir hierdie studie van belang aangesien daar deurgaans met 

verskillende weergawes van die vertaalproduk gewerk word – van konsepvertaling tot die 

uiteindelike doelteks wat gepubliseer word, om te kyk hoe die vertaling van konsep- tot 

doelteks ontwikkel het deur die bemiddeling van verskeie agente. 

 

2.4.2.3 Lefevere se sisteemteorie en die herskryf-/manipulasieteorie 

Die ontstaan van die polisisteemteorie het 'n nuwe, sistemiese dimensie tot die 

vertaalwetenskap gevoeg. Na aanleiding van Even-Zohar se polisisteemteorie, het André 

Lefevere, ook 'n deskriptivis, sy eie sisteemkonsep, met sy eie kategorieë en terme, 

gedefinieer. Addisioneel tot Even-Zohar se polisisteemteorie, plaas Lefevere se 

sisteemteorie volgens Hermans (1999:125) meer klem op die interaksie tussen die sisteem 

en die omgewing, op die sisteem se interne organisasie en op beheermeganismes. Hermans 

(1999:125) is van mening dat die grootste verskil tussen Lefevere en Even-Zohar se 

sisteemteorie is dat Lefevere die interaksie tussen die sisteem en sy omgewing en die 

sisteem se interne organisasie en beheermeganismes, plaas. Hy postuleer ook die idee van 

"vertaling as herskrywing", wat nie in Even-Zohar se teorie voorkom nie (Hermans 

1999:125). Volgens Lefevere (1992:vii) is álle vorme van vertaling ook 'n vorm van 

heskrywing en vir Hermans (1985:11) toon alle vorme van vertaling tot 'n mindere of 

meerdere mate manipulasie. 

 

Mossop (2007) maak ook binne die redigeerteorie melding van die konsepte van 

herskrywing (rewriting) en aanpassing (adapting) en noem dat redigering behels om van 'n 

bestaande teks af te werk en veranderinge aan die bewoording daarvan aan te bring. Hy 

noem dat dit soms nodig is, wanneer 'n teks werklik "sleg geskryf" is, om die teks se inhoud 

op 'n nuwe manier uit te druk (to re-express) met nuwe sinne en moontlik 'n nuwe struktuur 

(Mossop 2007:30). In die vertaalteorie word die nosie van manipulasie of herskrywing as 'n 

vertaalstrategie/benadering deur Lefevere 1982,1985,1992) aangebied, waarin hy beskryf 

hoe tekste deur middel van manipulasie en herskrywing aangepas word vir verskillende 

doelwitte (sien afdeling 2.4.2.3).  
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Herskrywing en aanpassing as take wat binne die omvang van die redigeerder se pligte val, 

hang af van die opdrag wat aan die redigeerder opgelê word en ook wat die teks benodig 

om van 'n goeie gehalte te wees, of sy funksie beter te vervul. Dit is in die geval waar 

herskrywing nodig is, belangrik vir die redigeerder om in oorleg met die 

vertaler/skrywer/uitgewer te werk om hulle daaroor in te lig dat die teks meer as slegs 

kopieredigering (sien afdeling 3.3.1.1 en 3.3.1.2) benodig en dan saam te besluit hoe die 

herskrywing aangepak sal word. Dit is ook van belang as die opdraggewer 'n herskrywing of 

aanpassing verlang, of juis nie, om die redigeerder daaroor in te lig. Hierdie kommunikasie is 

belangrik sodat al die betrokke partye weet wat met die teks tydens die redigeerproses gaan 

en moet gebeur en hulle insette daaroor kan lewer.  

 

Lefevere (1985:224) beklemtoon soos Even-Zohar (1997b:12) veral die idee van 'n "oop 

sisteem" en dat die literêre sisteem nie in 'n vakuum voorkom nie, maar in interaksie met 

die omgewing is en dat daar verskeie aspekte is wat 'n invloed op vertaling uitoefen (soos 

wette en sensuur 'n invloed op Dantons Tod se redigering uitgeoefen het). Hy sê, soos Even-

Zohar en die Russiese formaliste, 'n mens kan nie slegs na die teks kyk nie, maar moet ook 

die instellings wat die produksie daarvan beïnvloed het, in ag neem, byvoorbeeld die 

pragmatiek en kulturele data, om te bepaal hoe 'n teks vertaal moet word. 50  Die 

hoofkonsepte in Lefevere se sisteembenadering, wat volgens hom die produksie van veral 

herskrywings beïnvloed en beperk, is die (1) patronaat (vernaam ideologie) en (2) poëtika. 

 

Die (1) patronaat (patronage) is faktore, instellings of persone wat die vertaling van tekste 

kan beïnvloed. Hieronder ressorteer die ideologie, politiek, sosiale kwessies, ekonomie en 

status (van die outeur, bronteks en vertaler) (Lefevere 1985:227, vergelyk ook Levefere 

1992:11-25).  

 

Wanneer daar oor (a) ideologie en vertaling gepraat word, is dit belangrik om na die 

verband tussen ideologiese oorwegings en benaderings tydens die koloniale en 
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 Hy sê egter ook dat hierdie faktore nie onvoorwaardelik is nie en dat individue, soos vertalers, kan besluit of 
hulle dit sal navolg of nie (Lefevere 1985:237). 
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postkoloniale eras te verwys (vergelyk ook afdeling 2.1 waar daar genoem word dat die 

ideologiese wending gepaard gegaan het met postkoloniale denke). 

 

Tydens die koloniale era is taal as 'n instrument van dominansie gebruik. Die 

gekolonialiseerdes is deur taalbeleid en mag gedwing om die tale van die kolonialiseerders 

aan te neem en te gebruik. Hierdie gekolonialiseerdes, en dan ook die inheemse tale wat 

hulle gepraat het, is onderdruk deur die tale van dié wat oor hulle mag uitgeoefen het, 

byvoorbeeld Frans, Engels, Portugees en Duits in Afrika en Engels en Nederlands in Indië. 

Werke wat tydens die koloniale era vertaal is, is só vertaal dat die doeltekste aangepas het 

by die kultuur en konvensies van die kolonialiseerders en dus vreemd was vir die 

gekolonialiseerdes. Tydens die koloniale era is Indiese tekste byvoorbeeld om en by in 1783 

deur sir William Jones in Engels vertaal en dit is tot so 'n mate in die Engelse/Britse kultuur 

gedomestikeer dat hy dit in 'n "province of European learning" verander het. Indiese 

eienskappe is dus nie in hierdie vertalings weerspieël nie en daar is so ver van die 

brontekselemente wegbeweeg dat die doelteksleser glad nie meer kon herken dat sodanige 

teks (die bronteks) oorspronklik Indies was nie. Hierdeur het daar 'n al groter 

magswanbalans ontstaan en die onderdrukte tale het "minderheidstale" geword, terwyl die 

tale van die kolonialiseerders al magtiger geword het (Aguilar-Amat & Santamaria 2000:74).  

 

Volgens Meylaerts (2002:95) word die klem in postkoloniale denke daarop geplaas om die 

kulturele identiteit van alle groepe in ag te neem. Daar word gefokus op taalheterogeniteit, 

taalpluraliteit en veeltaligheid (Meylaerts 2002:85). Volgens Aguilar-Amat & Santamaria 

(2000:79) is die universele riglyn vandag om respek te hê vir diversiteit en vir die individuele 

eienskappe van tale en kulture. Binne postkoloniale denke het daar dus 'n verskuiwing 

plaasgevind na 'n inagneming van die gekolonialiseerdes se kultuur en konvensies 

(Meylaerts 2002:95). Net soos die kolonialiseerders onthef is van die mag oor hulle kolonies, 

is daar by vertaling ook ontslae geraak van die beperkinge wat die kolonialiseerders op 

vertalings (asook oorspronklike vorme van letterkunde) geplaas het. Waar vertalings vroeër 

aan die norme en bepalings van die (hoofsaaklik) Westerse kolonialiseerders moes voldoen, 

kan vertalings nou meer "etnies" wees (vergelyk ook afdeling 2.1 en 2.4.2.3).  
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Achebe (in Snell-Hornby 2006:93-95) noem dat postkolonialistiese Engelse literatuur (dit 

sluit vertalings in) nie Engels hoef te gebruik wat soos die moedertaalspreker s'n klink nie. 'n 

"Nuwe" Engels kan as 't ware ontstaan, wat die uniekheid van verskillende 

Engelssprekendes se kultuur weerspieël. 'n Engels wat eens universeel was, kan nou meer 

divers raak en en by sy nuwe omgewing aanpas. 'n Hibridiese teks kan ook geproduseer 

word wat elemente van sowel die brontaal en bronkultuur as die doeltaal en doelkultuur 

bevat. Deur die postkolonialistiese benaderings is die homogeniteit van die Anglo-

Amerikaanse Engels, wat lank geheers het, verbreek en 'n heterogene Engels het tot stand 

gekom wat nie slegs as die norme en konvensies van Amerikaanse en Britse Engels aanvaar 

word nie. 'n Voorbeeld hiervan is Suid-Afrikaanse Engels wat in literêre vertalings soos My 

name is Vaselinetjie en ander literêre werke, soos Herman Charles Bosman se boeke, 

teenwoordig is. 

 

Nog 'n verandering wat na die koloniale era in die vertaalwetenskap teweeggebring is, is dat 

daar nie slegs meer in Europese (kolonialiseerders se) tale vir Europeërs vertaal word nie. 

Vertaling uit Engels en Frans word ook byvoorbeeld in tale van voormalig gekolonialiseerde 

lande en in minderheidstale vertaal. Dit stel (dikwels prominente) tekste vir voorheen 

gekolonialiseerdes in hulle eie taal beskikbaar (Bassnett & Trivedi 1999, in Snell-Hornby 

2006:96). 'n Interessante voorbeeld hiervan is die Franse kinderverhaal La Petit Prince, deur 

Antoine de Saint-Exupery, wat in 2005 in Toba, (vertaalde boek se naam: So Shiyaxauolec 

Nta'a) 'n inheemse taal van Noord-Argentinië (vroeër 'n Spaanse kolonie) vertaal is. Dit is 

die eerste boek, sedert die Bybel se Nuwe Testament wat in hierdie taal vertaal is 

(Wikipedia 2012b).  

 

Tans is die neiging dat daar uit minderheidstale vertaal moet word, deur byvoorbeeld 

prominente werke in minderheidstale, minder prominente tale, of dialekte te vertaal en dat 

die minderheidsgroepe se kultuur in die tekste wat uit hierdie minderheidstale vertaal word, 

behoue moet bly deur middel van vervreemding –byvoorbeeld om die Afrikaanse kultuur in 

'n Engelse vertaling van 'n Afrikaanse boek behoue te laat bly. 

 

(b) Politieke en/of sosiale omstandighede kan bepaal watter tekste vertaal word, asook hóé 

dit vertaal sal word. Politieke en sosiale omstandighede sal ook nie net die vertalings as 
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sodanig beïnvloed nie, maar vertalings kan op hulle beurt ook 'n politieke of sosiale impak 

hê. 

 

Die (c) ekonomie speel veral 'n rol by die seleksie van watter tekste vertaal word. Hoe meer 

finansiering beskikbaar is, hoe meer tekste sal vertaal word en hoe vollediger kan 'n teks 

vertaal word. Tekste sal byvoorbeeld verkort word indien daar nie genoeg geld is om die 

vertaling te finansier nie (Lefevere 1982:245). Befondsing speel dus 'n rol by wat en die 

omvang van wat, vertaal word. In Suid-Afrika is vertalings nie werklik winsgewend nie, maar 

in byvoorbeeld Nederland word geleenthede vir literêre vertalers geskep deurdat hulle 'n 

werkbeurs by Het Fonds voor de Letteren kan aanvra (Van Niekerk & Swart 2010). Die 

finansiële beperking stem ooreen met Bourdieu se konsep van ekonomiese kapitaal (sien 

afdeling 2.5.1.3). 

 

(d) Status (wat by Bourdieu as "simboliese kapitaal" geklassifiseer word [sien afdeling 

2.5.1.3]) speel ook 'n rol by vertalings met betrekking tot kanonisering. Volgens Lefevere 

(1982:236) sal gekanoniseerde tekste, of die werk van gekanoniseerde skrywers, 

waarskynliker vertaal word as dié van onbekendes. Uit respek vir 'n gekanoniseerde of 

bekende skrywer sal daar ook deur sekere vertalers minder aan sy/haar teks verander word 

en die teks sal dus tot 'n mindere mate aangepas word wanneer dit vertaal word. Hierdie 

uitgangspunt kan ook vir die redigering en/of revisie van vertaalde tekste geld, waar die 

status van die vertaler en/of skrywer kan bepaal hoeveel veranderinge tydens redigering 

en/of revisie aan die teks aangebring word (sien hoofstuk 3). Verder speel die status van die 

vertaler ook 'n rol met betrekking tot byvoorbeeld hoe ingrypend 'n redigeerder aan 'n 

vertaling sal verander. Sekere vertalers geniet prominensie binne literêre sisteme. Riet de 

Jong-Goossens (wat Niggie in Nederlands vertaal het) en Robert Dorsman oorheers 

byvoorbeeld die Afrikaans-Nederlandse literêre vertaalgebied (Van Niekerk & Swart 2010). 

Elsa Silke, wie se vertalings in hierdie proefskrif ontleed word, is tans een van die 

prominente Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaanse literêre vertalers in Suid-Afrika. Soms is 

skrywers ook die vertalers van hulle eie werk, soos in die geval van Antjie Krog,51 Breyten 
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 Sien Vosloo (2010) se proefskrif oor Antjie Krog as vertaler en skrywer. 
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Breytenbach en André P. Brink, wat weer 'n ander magsdimensie in die vertaalproses ter 

sprake laat kom. (Vergelyk ook simboliese kapitaal in afdeling 2.5.1.3.) 

 

(2) Norme, konvensies en poëtika as mags-"agente" sluit aan by ideologie, aangesien 

ideologie beskou kan word as die "konseptuele raamwerk" (grid) wat bestaan uit menings 

en houdings wat op 'n sekere tydstip (binne 'n sekere kultuur, ensovoorts) as aanvaarbaar 

beskou word en waaruit vertalers en lesers 'n teks benader. Dit kan vergelyk word met die 

"tekstuele raamwerk" wat die versameling wyses beskryf waarop iets gesê kan word 

(Lefevere 1998: 48,49, in Munday, 2007). Volgens He Xianbin (2007:25) hang dit van 'n 

gemeenskap, of 'n literêre sisteem af, óf en in watter mate, norme of konvensies verbreek 

of verontagsaam word.  

 

Vosloo (2010:18) merk op: "Een van die dryfvere agter die institusionalisering van die 

literatuur en die normatiewe hantering van kanons binne 'n bepaalde paradigma, is die 

poëtika of literatuuropvatting van die individu binne sy of haar kollektiewe ruimte." Poëtika 

behels die teorieë oor letterkunde en bepaal onder andere die geskikte metodes, styl, 

uitdrukking en inhoud in letterkunde. Dit behels ook die kreatiewe beginsels waarvolgens 

enige literêre, sosiale of kulturele konstruksie gevorm word (of 'n teoretiese studie daarvan) 

(OED 2012). Lefevere (1992:26) noem dat poëtika uit twee komponente bestaan: eerstens 

die literêre tegnieke, genres, motiewe, prototipiese karakters en situasies en simbole, en 

tweedens die konsep van wat die rol van letterkunde is, of behoort te wees, in die sosiale 

sisteem as geheel. Binne die vertaalwetenskap sluit die poëtika aan by die norme en 

konvensies binne 'n bepaalde kulturele/literêre sisteem, wat bepaal hoe 'n teks vertaal 

word, met ander woorde hoe 'n literêre werk gekonstrueer word. 'n Mens moet egter ook in 

ag neem dat afgesien van hierdie norme, konvensies en poëtika van 'n groep, of kultuur, 

ensovoorts die vertaler as magsagent ook sy/haar éie norme het waarvolgens hy/sy besluite 

neem, byvoorbeeld om doelbewus die norme en konvensies van die doelkultuur tydens 

vertaling te verbreek (vergelyk Bourdieu se habitus). 

 

Die diskoersuniversum, naamlik die spesifieke eienskappe, byvoorbeeld die kennis, 

geleerdheid, asook objekte en gebruike van 'n sekere tyd of kultuur (Lefevere 1985:232, 
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233, 235), sowel as taal word ook vlugtig deur Lefevere as beperkinge op teksproduksie in 

die literêre sisteem genoem. 

 

Dit is uit Lefevere se idee van vertaalde tekste wat interaktief met hulle omgewing omgaan, 

dat die konsepte patronaat, ideologie, poëtika, ensovoorts geëkstraheer is: almal faktore 

wat die skryf of vertaal, of redigering en revisie van 'n literêre teks in die sisteem) kan 

beïnvloed en beperk. Die manipuliste beskou literêre werke (ook vertaalde letterkunde) as 

deel van sisteme en subsisteme wat in wisselwerking met mekaar en hulle omgewing is. 

(Binne hierdie sisteme en subsisteme self vind daar ook wisselwerking plaas.) Daar word 

verby die geïsoleerde tekste beweeg en gekyk na die tekste in verhouding tot ander tekste 

en tot ander kontekstuele faktore soos kollektiewe norme, die verwagtinge van die 

doelteksleser, die tydperk waarin die vertaling geproduseer word, die sisteem waartoe die 

teks behoort, asook interverhoudings met omliggende literêre sisteme, sowel as nieliterêre 

sisteme. Hiermee probeer die manipuliste om 'n breër kontekstuele raamwerk vir 

individuele verskynsels te verskaf, asook om grootskaalse en langtermynpatrone en 

tendense te ontdek (Hermans 1985:13-14). 

 

Hierdie konsep sluit aan by ander deskriptiviste en Even-Zohar (soos in die vorige twee 

afdelings bespreek) se idee van aanpassing by die omgewing, kultuur of sisteem waarvoor 

daar vertaal word. Die manipulasieteorie vorm, soos die polisisteemteorie, deel van die 

deskriptiewe benaderings, aangesien dit ook daarop fokus om vertalings te beskryf, eerder 

as om preskriptief te wees.52 

 

Verder volg die manipuliste ook 'n funksionele53 benadering. Dit behels hoofsaaklik om te 

probeer om op 'n funksionele manier rekenskap te gee van die tekstuele strategieë wat 

bepaal en aangewend word vir hoe 'n bepaalde vertaling lyk, asook watter funksie die 

vertaling in die doelkultuur en sy literêre sisteem verrig en behels dus die impak van 'n 

                                                
52

 Van Leuven-Zwart (1992:89), ook 'n belangrike manipulis, beskou die manipuliste se benaderingswyse as 
deskriptief, met ander woorde beskrywend en nie voorskriftelik nie, sowel as nienormatief. 

53
 "Funksionele" word hier verstaan as om toe te voeg tot die literêre doelsisteem. 
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vertaling in sy nuwe omgewing – byvoorbeeld of dit aanvaar, of verwerp word deur die 

nuwe doelsisteem (Hermans 1985:13). 

 

'n Belangrike bydrae wat Lefevere tot die manipulasieteorie en die vertaalteorie as 'n geheel 

gelewer het, met sy voorstelling van refraksie teenoor refleksie, is dat 'n baie meer 

omvattende en komplekse vertaalmodel daargestel is as wat in die verlede bestaan het 

(Bassnett 2002:8), wat meer veranderlikes in ag neem.  

 

Hy vergelyk die vertaalproses met lig wat deur 'n spektrum opgebreek, of gefrakteer word 

en dan aan die ander kant steeds as dieselfde lig, maar in 'n ander vorm, weerspieël word 

(teenoor refleksie waar 'n eksakte spieëlbeeld gevorm word) (Lefevere 1982:234). Dit is dus 

nie meer presies dieselfde beeld wat in 'n spieël reflekteer word nie, maar eerder 'n 

verwringing van daardie beeld; 'n herskepping, of ander uitbeelding daarvan. Dit kan behels 

dat die boodskap, betekenis en funksie van die bronteks verander of behoue bly, solank dit 

vir die doelteksleser aanvaarbaar en verstaanbaar in sy/haar doelkultuur is en die funksie 

vervul wat daar van die doelteks in daardie bepaalde situasie verwag word. Daar moet ook 

gestreef word daarna om op taalvlak op so 'n manier te vertaal dat dit idiomaties in die 

doeltaal sin maak.  

 

Lefevere (1982:237) noem dat 'n refraksie (wat hy later herbenoem na "herskrywing") wat 

poog om 'n letterkundige werk uit een sisteem in 'n ander oor te dra, 'n kompromie tussen 

daardie twee sisteme verteenwoordig. Op hierdie manier raak hierdie herskrywing 'n goeie 

aanduider van die dominante beperkinge (constraints) – vernaam die patronaat, ideologie 

en poëtika – in albei sisteme. Die gaping tussen hierdie twee hiërargieë van beperkinge 

verduidelik waarom sekere werke wel in 'n nuwe sisteem opgeneem, of aanvaar, of selfs net 

verdra kan word, en ander nie. 

 

Wat ook hier na vore kom, is 'n verwerping van enige liniêre benadering tot die 

vertaalproses wat volgens Bassnett (2002:8) inherent is aan Lefevere se beskouing van 
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vertaling as refraksie. Hierdie benadering korrespondeer met Nord se idee van 'n 

lusverbindingsmodel vir vertaling (afdeling 2.3.4) wat die liniêre vertaalproses verwerp.54 

 

Vertaling is nie die enigste manier waarop tekste herskryf of gemanipuleer word nie; dit kan 

ook deur redigering en/of revisie geskied, soos vroeër genoem. Party redigeeropdragte 

(revisieopdragte sal dit meestal nie vereis nie) behels juis dat 'n teks herskryf moet word 

deur dit in dieselfde taal vir 'n ander konteks te herkonseptualiseer. Daar kan ook na hierdie 

tipe redigering as "intratalige vertaling" verwys word.  

 

2.4.2.4 Samevatting 

Even-Zohar se polisisteemteorie, en Lefevere se bykomende sosiologiese faktore wat hy 

daarby voeg, is van besondere waarde vir die vertaalwetenskap. Even-Zohar se idee van die 

interaksie tussen aspekte binne enkele literêre sisteme en interaksie van literêre sisteme 

met mekaar om een groot polisisteem te vorm, werp lig op hoe en onder watter beperkinge 

literêre vertalings geproduseer word, asook hoe hulle ontvang word en die rol wat hulle in 

die literêre (poli)sisteem as 'n geheel vervul. 

 

Die polisisteemteorie word dikwels in studies benut om die posisie van literêre vertalings in 

die literêre sisteem te beskryf, te verduidelik en te regverdig, asook om die sosiologiese 

aktiwiteite en die sosiologiese implikasies van die vertaalproses en vertaalproduksie te 

beskryf. Dit word ook gebruik om die seleksie van brontekste vir vertaling te ondersoek en 

te verduidelik hoekom sekere literêre werke vertaal word en ander nie. In hierdie proefskrif 

word die idee van die polisisteem as 'n sisteem waarin verskillende faktore, of magte (onder 

andere sosiologiese magte, soos die agente se status), voortdurend in wisselwerking én 

kompetisie/in 'n stryd met mekaar is, om die produksie van literêre vertalings te beïnvloed, 

veral benut. 

 

                                                
54

 Die manipulasieteorie gaan nie vir die doel van hierdie studie verder bespreek word nie. Bronne soos 
Lefevere (1982, 1985, 1992a en 1992b) kan hieroor geraadpleeg word. 
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2.4.3 Slotgedagte 

Die deskriptiewe/sistemiese/manipulasieparadigma van vertaling, soos Hermans dit 

bestempel, het 'n groot rol gespeel, nie net in die vestiging van 'n uitgebreide en 

standvastige deskriptiewe tak van vertaalteorie nie, maar ook in die vestiging van die 

vertaalwetenskap as 'n selfstandige, outonome wetenskaplike en akademiese vakgebied 

(sien ook Brownlie 2009:78).  

 

Verder het die ontwikkeling van deskriptiewe benaderings tot vertaling, veral die DTS 

(Toury) en die polisisteemteorie (Even-Zohar), daartoe bygedra dat vertaling as 'n 

interdissiplinêre en sistemiese (eerder as 'n linguistiese) vakgebied beskou en bestudeer 

word. Daar word nie net meer op die teks en die taal waarin die teks geskryf is, gefokus nie, 

maar ook op al die faktore én persone binne en buite die literêre sisteem wat 'n invloed op 

vertalings uitoefen (en op hulle beurt deur vertalings beïnvloed word). Hierdie aspek is 

belangrik vir redigeerders en/of reviseurs om in ag te neem aangesien hulle die risiko loop 

om té taalgefokus te werk te wil gaan, of te veel op mikro-aspekte wil fokus en sodoende 

die kultuur of (sosiale) konteks van 'n teks, asook aspekte soos struktuur, wat 'n teks 

toegankliker vir die doelteksleser maak, buite rekening laat of ondergeskik aan die 

taalprobleme stel (sien besprekings in hoofstuk 2). Redigeerders en/of reviseurs kan ook die 

vertaler en sy/haar doelbewuste (soms vertaalteoretiesgedrewe) besluitnemingsproses 

misken. By literêre vertalings is dit egter baie belangrik dat die redigeerder en/of reviseur al 

die faktore om 'n vertaling, insluitend die magte van die betrokke agente, die 

vertaalspesifikasie/-opdrag (sien afdeling 2.3.2), doeltekslesers, kultuur en sisteme in ag 

neem om 'n doelteks te lewer wat aanvaarbaar en geskik vir sy doel en doelteksgehoor is. 

Die redigeerder en/of reviseur moet wyer kyk as net die doeltaalnorme en ook fokus op die 

vertaalnorme wat geskik is. 

 

Al het 'n verskuiwing van die linguistiese na die kontekstuele en sistemiese plaasgevind, het 

die linguistiek en die linguistiese benaderings tot vertaling volgens Fawcett (in Ulrych en 

Bosinelli 1999:231) wel baie om te bied op die gebied van vertaling. Hy redeneer dat sonder 

'n basis van linguistiese/taalkundige kennis, is die vertaalwetenskaplike, vertaler as 

taalpraktisyn en opvoeder/opleier in vertaling en/of vertaalteorie, en ek voeg hierby die 
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redigeer-/revisiewetenskaplike, redigeerder en/of reviseur as taalpraktisyn en opvoeder in 

redigering en/of redigeer- en revisieteorie, iemand wat werk sonder 'n volledige 

gereedskapstel.55 Linguistiek kleur egter hoegenaamd nie die volledige prentjie in nie en 

deskriptiewe vertaalstudies bewys dat vertaling (vanuit 'n vertaalteoretiese perspektief) nie 

gereduseer kan word tot 'n blote linguistiese aktiwiteit nie (Ulrych & Bosinelli 1999:231). 

 

Pym (2010:86) merk op dat daar binne die deskriptiewe raamwerk van die vertaalwetenskap 

talle studies oor literêre vertalings gedoen is en 'n groeiende korpus navorsing daargestel is 

wat die onderskeie sosiale agente binne vertaling integreer en empiriese studies deur 

middel van korpusstudies, "think-aloud protocols", "key-stroke recording" en "eye tracking" 

insluit, asook genderstudies, postkoloniale studies, studies oor vertaling en 

minderheidsgroepe, en so meer. Hy merk egter op dat geen van hierdie verskeie 

studieterreine met enige nuwe standpunte op die vlak van vertaalteorie vorendag gekom 

het nie. Daar word binne hierdie paradigma baie oor die vertaalwetenskap geteoretiseer, 

maar die meeste van die konsepte is afkomstig van ander dissiplines en word toegepas op 

vertaling, in plaas daarvan dat nuwe vertaalteorieë ontwikkel word (Pym 2010:86). Pym 

(2010:86) sê dit maak vertaalteorie "an importer rather than an exporter of ideas" (eie 

beklemtoning). Hy sê dat die potensiaal van die deskriptiewe paradigma, wat op 'n stadium 

beskou is as die kragtigste teoretisering van vertaling, nie gerealiseer is nie. Dit het egter, 

soos hierbo opgesom, 'n belangrike bydrae gelewer om 'n vertaalteorie vir vertaling daar te 

stel, of 'n grondslag vir die ontwikkeling van nuwe vertaalteorieë te lê, wat nooit voorheen 

bestaan het nie.  

 

'n Belangrike grondslag wat die deskriptiewe vertaalbenaderings ook gelê het en waarop 

verder gebou kan word, is dat dit vir die eerste keer ook klem geplaas het op die 

sosiologiese aspekte van vertaling en in die besonder die rol wat die vertaler as sosiale agent 

in die vertaalproses speel. Hierdie sosiologiese aspekte van vertaling word verder in die 

volgende afdeling bespreek aan die hand van hoofsaaklik Bourdieu se teorie oor die veld van 

literêre produksie. 

 

                                                
55

 "[...] someone who is working with an incomplete toolkit [...]" (Fawcett, in Ulrych en Bosinelli 1999:231). 
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2.5 Magsverhoudinge en netwerke binne die 
sosiologiese benadering tot literêre vertaling 

Ideologie, dikwels as manifestering van "mag", het deur die loop van die ontwikkeling van 

die vertaalwetenskap, toenemend sentraal in hierdie vakgebied geraak (Cunico & Munday 

2007:141). Dit is ook waarom daar dikwels na die ideologiese wending as die 

"magswending" verwys word. Hierdie mag kan volgens Lefevere (1992:8) ideologiese 

motiverings en/of beperkinge (constraints) behels wat 'n invloed op die produksie van 

vertalings uitoefen (afdeling 2.4.1). Soos vroeër genoem (afdeling 2.2), het die sosiologiese 

wending uit die ideologiese wending gevloei, waarin die sosiologiese aspekte van die 

vertaalpraktyk en -wetenskap benadruk word. (In afdeling 2.2 is inleidend oor die 

sosiologiese benadering in die vertaalwetenskap gepraat.) 

 

In die afdeling 2.4.2.1 en 2.4.2.2 is daar verwys na die verskillende aspekte wat binne die 

literêre (poli)sisteem "mag" uitoefen deur die produksie en resepsie van vertaalde literêre 

werke binne 'n bepaalde sisteem te beïnvloed, te bepaal en te beperk. Hierdie magte kan 

abstrakte konsepte soos instellings, die patronaat en die mark, of persone (of groepe 

persone) soos die produsente en gebruikers van tekste insluit. Hierdie magte is, soos vroeër 

genoem, in 'n gedurige stryd met mekaar waar hulle om magsposisies wedywer, maar tog 

ook saamwerk binne die literêre (poli)sisteem. Hierdie wedywering en samewerking 

impliseer 'n netwerk (wat ook deur die literêre polisisteem geïmpliseer word) van 

verhoudinge tussen rolspelers soos agente en instellings. 

 

Om die magsverhoudinge, samewerking en wedywering in die produksieproses van literêre 

vertalings te bestudeer, sal daar saam met die vertaalteorieë gebruik gemaak word van 

aspekte relevant tot hierdie studie in twee sosiologiese teorieë, naamlik Bourdieu se teorie 

oor die veld van kulturele produksie en Latour se akteur-netwerk-teorie (voortaan na 

verwys as ANT). 
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 2.5.1 Bourdieu se veld van kulturele produksie 

Aanvullend tot Even-Zohar se polisisteemteorie en Lefevere se uitbreiding daaroor, kan 

Bourdieu se sosiologies gekonstrueerde teorie oor die veld van kulturele produksie, wat die 

literêre veld en artistieke veld insluit, benut word om die sosiologiese aspekte van die 

sistemiese aard van die literêre landskap (wat literêre vertalings insluit) te bespreek. Dit is 

veral om, in teenstelling met die sisteemteorieë in die vertaalwetenskap, die oordrag tussen 

faktore binne sisteme en tussen sisteme self, te verduidelik. Even-Zohar en Lefevere verwys 

ook deurgaans in hulle sisteemteorieë na Bourdieu en die aanknopingspunt tussen hierdie 

teorieë is dus reeds gevestig. Even-Zohar en Lefevere se sisteemteorieë word egter steeds in 

hierdie studie saam met Bourdieu se teorie oor die veld van kulturele produksie benut, 

aangesien daar waardevolle aanknopingspunte en spesifieke vertaalimplikasies in die 

(poli)sisteemteorie uitgewys word, byvoorbeeld die fokus op die doelteksleser as gebruiker, 

wat nie in die Bourdiaanse perspektief of die ANT baie aandag geniet nie. 

 

Soos die (poli)sisteemteorie, postuleer Bourdieu se teorie oor die veld van kulturele 

produksie ook die idee van 'n sisteem waarin verskillende faktore of magte in wisselwerking 

met mekaar is, mekaar dus beïnvloed en beperk en op daardie manier die produksie van 

byvoorbeeld literêre vertalings beïnvloed. Die waarde wat Bourdieu se teorie tot die 

sisteembenadering toevoeg, is veral dat hy meer op die agente as belangrike rolspelers in 

die sisteem fokus, en die besluitneming van individuele agente (met ander woorde 

intrapersoonlike faktore wat 'n rol speel) in ag neem. Hermans (1999) sê juis dat die 

polisisteemteorie gebrekkige aandag gee aan die agente betrokke by die vertaalproses en 

dat dit hoofsaaklik fokus op die kontekstuele, eerder as die kognitiewe, faktore betrokke by 

vertaling.  

 

Volgens Bourdieu (1977, 1993) geskied alle praktyke en prosesse binne sosiale kontekste. 

Een van hierdie praktyke waarop Bourdieu fokus, is die praktyk van die produksie van 

kulturele produkte, naamlik literêre tekste en kunswerke (Bourdieu 1993). Om die konteks 

te beskryf waarin hierdie produkte geproduseer word, (vergelyk Even-Zohar se 

polisisteemteorie), postuleer Bourdieu (1993) die konsep "veld van kulturele produksie", 
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onder andere die "literêre veld"56 waarin hy noem dat daar verskillende agente, sfere en 

sisteme voorkom wat in wisselwerking met mekaar is in die vorm van magsverhoudings. 

Hierdie literêre veld is dus 'n sosiaalgestruktureerde of gekonstrueerde ruimte, waarbinne 

agente optree om 'n kulturele produk van die een of ander aard, byvoorbeeld 'n literêre 

vertaling, voort te bring. 

 

Hierdie literêre veld vorm deel van 'n groter sosiale formasie van verskeie velde wat volgens 

Johnson (in Bourdieu 1993:6) hiërargies (vergelyk die kanon, kern en periferie in 

polisisteemteorie, afdeling 2.4.2.1 en 2.4.2.2) georden is en elk gedefinieer word as 'n 

"gestruktureerde ruimte" met sy eie interne wette van hoe om te funksioneer en sy eie 

interne magsverhoudings, wat onafhanklik is van die politieke en ekonomiese velde wat 'n 

invloed op die literêre veld uitoefen. In hierdie studie gaan daar ook baie afgebaken te werk 

gegaan word binne 'n spesifieke gestruktureerde ruimte. (Sien afdeling 2.5.2.2 oor 

lokalisering.) Hierdie struktuur van 'n bepaalde veld word bepaal deur die verhoudings 

tussen en posisionering van agente binne 'n bepaalde veld (Bourdieu 1993). 

 

Bourdieu (1993:30) definieer die veld van kulturele produksie, wat hierdie struktuur 

aanneem, soos volg: "The literary or artistic field is a field of forces, but also a field of 

struggles tending to transform or conserve this field of forces." Die "veld" word dus deur 

Bourdieu beskou as 'n sosiale omgewing waarin agente en instellings as magstrukture 

wedywer om hierdie ruimte te verander waarin hulle optree, of die status quo te handhaaf. 

'n Voorbeeld van sodanige veld is die uitgewery waarin die produksie van literêre vertalings 

plaasvind. Die produk wat uiteindelik geproduseer word, is die doelteks, en hierdie 

produksie geskied deur middel van 'n aantal agente wat hierdie produksie bewerkstellig. 

Daar is moontlik 'n standaardmanier hoe die produksie van 'n vertaling gewoonlik plaasvind, 

of sekere norme waarvolgens 'n bronteks vir vertaling gekies word, of die doelteks 

geproduseer word, maar afhangende van die spesifieke agente betrokke by die proses, hulle 

insette, hulle afdwing van mag tydens die proses, kan hierdie proses van projek tot projek 

verskil en kan die manier hoe doeltekste geproduseer word, telkens verskillend wees. 

Foucault (aangehaal in Bourdieu 1993:33) praat van die "veld van strategiese 

                                                
56

 Mens kan met betrekking tot vertalings 'n "vertaalveld" (translation field) insluit. 
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moontlikhede"57 om te verwys na 'n gereguleerde sisteem waarin elke individuele werk 

ditself definieer. Bourdieu (1993:32,33) hou egter vol dat geen kulturele produk op sy eie 

staan nie en dat daar altyd verhoudings van interafhanklikheid tussen produkte binne velde 

bestaan.  

 

Bourdieu verwerp egter die idee dat sosiale verhoudings in terme van 

interaksie/wisselwerking tussen agente bespreek moet word (in teenstelling met ANT, 

afdeling 2.5.2), maar dat daar eerder na die objektiewe verhoudings tussen posisies in die 

veld gekyk moet word (Johnson in Bourdieu 1993:6). Dát agente in die veld van kulturele 

produksie mekaar beïnvloed, en wátter agente mekaar beïnvloed, word dus in ag geneem, 

maar daar word nie intensief gekyk na hóé hierdie agente mekaar beïnvloed nie. Hy 

ondersoek sosiale verhoudings in die produksie van kuns en letterkunde binne die 

relasionele denkraamwerk (na aanleiding van Cassirer en Weber) in teenstelling met die 

"substantialist mode of thought" (volgens Ernst Cassirer) waarin die individu en die sigbare 

skakels tussen individue vooropgestel word en die strukturele verhoudinge (soos Bourdieu 

[1993:29] daarna verwys) tussen elemente in die sisteem geïgnoreer word. Bourdieu 

(1993:29) noem dat hierdie strukturele verhoudinge verskuil is, of slegs sigbaar is vanweë 

hulle uitwerking (byvoorbeeld op die produk). Hierdie strukturele verhoudinge kom voor 

tussen sosiale posisies wat deur sosiale agente, naamlik individue, groepe, of instellings, 

ingeneem en gemanipuleer kan word. Daar sal dus in Bourdieu se teorie eerder gekyk word 

na die globale faktore (soos die mark, die repertorium [insluitend norme], of die patronaat 

[soos ideologie, ekonomie, of status], vergelyk sisteemteorie in afdeling 2.4.2) wat 'n invloed 

op 'n vertaling uitoefen as om te kyk hoe byvoorbeeld die redigeerder en die vertaler 

mekaar beïnvloed. 

 

Hy plaas wel sterk klem op die posisie van agente binne die veld, asook die wedywering 

tussen hierdie agente en kritiseer die sisteemteorie van die Russiese formaliste, en Even-

Zohar polisisteemteorie dat hulle 'n té abstrakte benadering tot die verhoudings binne die 

literêre sisteem volg (Bourdieu 1993:33, 34). Hy sê dat die polisisteemteorie nalaat om raak 

te sien dat die samestelling en verwikkelinge in die sisteem nie slegs afhanklik is van die 

                                                
57

 Navorser se vertaling. 
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hulpbronne en veranderlikes wat dit gebied word nie, maar ook van die balans van magte 

tussen agente wat wérklike belange op die spel het wat van hierdie veranderlikes afhang en 

wat strategieë toepas om hierdie belange te dien (Bourdieu 1993:34). Hierdie optrede 

veronderstel dan konflik en wedywering (om sekere belange, dikwels dié van die agent, te 

dien) wat deur die posisionering van die betrokke agent binne die veld bepaal word.  

 

Die struktuur van hierdie veld word dus bepaal deur die posisie van agente en die aantal 

magsverhoudinge wat in die veld teenwoordig is (Jenkins 1992:84, aangehaal in Kung 

2010:167). Hoe en of prosesse in die literêre veld plaasvind, hang dus grootliks af van die 

posisionering van hierdie sosiale agente. Hierdie posisies moenie as fisiese posisies beskou 

word wat die agente inneem nie, maar as metafisiese posisies. Die posisies van hierdie 

sosiale agente en gevolglik die mag en invloed, of gebrek daaraan, wat daarmee gepaard 

gaan, word hoofsaaklik deur drie faktore bepaal, naamlik hulle habitus, hulle doxa en hulle 

kapitaal.  

 

2.5.1.1 Habitus 

'n Agent se habitus verwys volgens Bourdieu (1977:82) na die volgende: 

 

The system of dispositions – a past which survives in the present and tends to perpetuate itself 

into the future by making itself present in practices structured according to its principles, an 

internal law relaying the continuous exercise of the law of external necessities […] – is the 

principle of the continuity and regularity which objectivism discerns in the social world without 

being able to give them a rational basis. 

 

Dit is met ander woorde, soos vroeër genoem (afdeling 2.2), die "sisteem van volhoubare, 

oordraagbare disposisies"58 wat deur 'n individu (byvoorbeeld 'n vertaler) aangeleer is en 

sy/haar gedrag, besluitneming, werkswyse, ensovoorts beïnvloed (Bourdieu 1977:72). 

 

                                                
58

 Navorser se vertaling. 
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Dit word ook volgens Bourdieu (1984:467, aangehaal deur Even-Zohar59 [1997c:43]) soos 

volg beskryf: 

 

[A] system of internalized embodied schemes which, having been constituted in the course of 

collective history, are acquired in the course of individual history and function in their practical 

states, for practice (and not for the sake of pure knowledge). 

 

"Habitus" beteken dus vir sowel Even-Zohar as Bourdieu die stel norme en disposisies wat 

deur 'n individu, of 'n groep (volgens Even-Zohar) aangeneem word, as gevolg van eksterne 

faktore wat 'n invloed op hom/haar/hulle uitoefen. Hierdie norme en disposisies sal dan 'n 

invloed uitoefen op die individu (of groep) se besluitneming en hoe hy/sy/hulle take in die 

praktyk sal aanpak en uitvoer. 

 

Wat hieronder verstaan word, is dat Bourdieu sê dat 'n agent op 'n sekere manier sal werk 

of optree na aanleiding van vorige ervaring, vooropgestelde idees, voorkeure, ensovoorts 

("internal law") en dat dit die besluitneming en optrede van 'n agent binne 'n sekere sosiale 

konteks sal bepaal. 'n Vertaler as sosiale agent se keuse ten opsigte van 'n vertaalstrategie 

kan dus byvoorbeeld beïnvloed word deur sy/haar habitus. Hierdie habitus vind dan 

neerslag in die vertaler se aanvanklike en operasionele norme (bespreek in afdeling 2.4.1) 

om te besluit hoe 'n vertaling aangepak word en watter strategieë tydens die vertaalproses 

gevolg word. 

 

Bourdieu noem ook dat besluite en optrede van agente nie op 'n rasionele wyse geskied nie, 

maar dat hulle slegs volgens intuïsie optree. Johnson (in Bourdieu 1993:5) beskryf dit as die 

"gevoel vir die spel" of "'n praktiese aanvoeling" wat 'n agent beïnvloed om onder sekere 

omstandighede op sekere maniere te laat optree. Hy sê verder die vorming van die habitus 

is iets wat oor 'n lang verloop van tyd in die agent gevestig raak en dat optrede na 

aanleiding daarvan as 't ware instinktief, of intuïtief, raak. Bourdieu (1996:125) sê dat daar 

gekyk moet word na hoe 'n "kreatiewe projek", soos 'n literêre vertaling onstaan deur die 

                                                
59

 Verwys ook na afdeling 2.4.2.2 vir Even-Zohar se eie definisie van habitus, naamlik: "This repertoire 
of models acquired and adopted (as well as adapted) by individuals and groups in a given milieu, and 
under the constraints of the prevailing system relations dominating this milieu, is labelled habitus" 
(Even-Zohar 1997d:42). 
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kulminasie van die bepaalde disposisies wat 'n produsent (of groep produsente) tot die veld 

(Bourdieu verwys hier ook na die artistieke of literêre tradisie), met sy "geïnskribeerde 

[voorafbepaalde] ruimte van moontlikhede"60 bring. In hierdie studie sal daar ook gekyk 

word na hoe agente besluite intuïtief neem en waar hulle rasionele denke toepas en hulle 

besluitneming (kan) regverdig.  

 

Studies oor agente se habitus moet uitgebreide navorsing oor die hele lewensverloop 

(persoonlik en professioneel) van 'n agent behels om te bepaal watter posisie die agent 

binne die literêre veld sal inneem en hoe 'n agent in 'n spesifieke konteks of situasie sal 

optree. 61 

 

2.5.1.2 Doxa 

Die tweede aspek wat die posisionering van 'n agent in die literêre veld bepaal, is doxa. 

Waar habitus na die persoonlike, of intrapersoonlike vooropstellings, oortuigings, 

ensovoorts van agente verwys, verwys doxa na die oortuigings, norme, idees, ensovoorts 

wat gemeenskaplik is van al die agente binne 'n bepaalde konteks. Bourdieu (2005:37) 

onderskei tussen twee tipes doxa, naamlik die globale, filosofiese, en die meer 

gespesifiseerde beskouing van die term. Die globale, filosofiese interpretasie van die term is 

die geïmpliseerde, of standaardvooropstellings wat al die lede van 'n bepaalde gemeenskap 

het. Om die term meer op die veldteorie van toepassing te maak, beskryf Bourdieu 

(2005:37) doxa as die vooropstellings wat inherent is aan die lede van 'n sekere/spesifieke 

veld, byvoorbeeld die literêre veld. In die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf is die 

vooropstelling, of die norm (vergelyk Toury se operasionele norme in afdeling 2.4.1) 

byvoorbeeld om hoofsaaklik te vervreem wanneer literêre tekste vertaal word.  

 

                                                
60

 Navorser se vertaling. 

61
 Vir gevallestudies oor habitus van vertalers, raadpleeg onder andere Simeoni (1998), Inghilleri (2003), Vosloo 

(2010) en Liu (2012). Hierdie proefskrif is nie 'n habitusstudie nie en daarom sal daar nie verder hierop 
uitgebrei word nie. Dit is egter belangrik om ter wille van kontekstualisering kennis te neem van die konsep 
habitus wat in elke agent teenwoordig is. 
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Benson en Neveu (2005:3) noem dat lede van 'n sekere veld, nes spelers in 'n wedstryd, 

hulle (meestal) aan die doxa, of die reëls (spelreëls), sal onderwerp. Die teenwoordigheid 

van hierdie doxa impliseer egter nie dat daar altyd volgens hierdie reëls opgetree sal word 

nie. Soos in Bourdieu (1993:30) se definisie van die veld van kulturele produksie vroeër 

gesien kan word, wedywer agente om sekere belange, wat ook 'n verandering in die veld 

teweeg kan bring. Hierdie wedywering kan ook 'n verandering in die afsonderlike agente se 

denkwyses veronderstel, wat daarop dui dat habitus nie noodwendig altyd deterministies is 

en dat 'n agent altyd daarvolgens sal optree nie. Johnson (in Bourdieu 1993:6) noem ook dat 

die veld 'n dinamiese konsep is en dat agente van posisie van verander. Dit sal dan 'n 

verandering in die veld se struktuur teweegbring. Anders as in 'n wedstryd, is die reëls wat 

in die literêre veld geld, meer buigsaam. Die aard van letterkunde leen dit tot 'n meer 

buigsame benadering, selfs ten opsigte van die verbreking van die standaardtaal om 

byvoorbeeld natuurlike, geloofwaardige dialoog oor te dra (sien onder andere ook afdeling 

3.5). Reëls word dus dikwels in die skryf, vertaling en redigering en/of revisie van literêre 

werk verbreek en daarom vind daar gedurig ontwikkeling in die literêre en vertaalteorie (en 

die redigeer- en revisieteorie wat daarmee verband hou) plaas. Dit word byvoorbeeld deur 

die wendinge in die vertaalwetenskap geïllustreer waar die standaardmanier van doen, of 

die norm, voortdurend aan die verander is, asook dat daar nie slegs één "reël" is om te volg 

nie, maar verskillende benaderings, afhangende van aspekte soos die funksie van die 

vertaling en die opdrag/spesifikasie, soos daar in die funksionalisme (afdeling 2.3) aangedui 

word.  

 

Verskuiwings en veranderinge in 'n veld vind volgens Johnson (in Bourdieu 1993:6,7) plaas 

as gevolg van die wedywering tussen agente om beheer oor die belange en hulpbronne 

binne 'n spesifieke veld te kry. Hy gee die voorbeeld van die ekonomiese veld waarin agente 

om ekonomiese kapitaal (wat ook in die sisteemteorie as 'n belangrike mag beskou word, 

afdeling 2.4.2) wedywer deur verskillende beleggingstrategieë toe te pas om hierdie 

ekonomiese kapitaal te verkry. In die veld van kulturele produksie is ekonomiese kapitaal 

egter nie die enigste kapitaal ter sprake nie en daar is ook wedywering tussen agente om 

erkenning, "heiligverklaring" en prestige (Johnson in Bourdieu 1993:7). Hierdie aspekte 

ressorteer onder die twee hoofvorme kapitaal wat volgens Johnson (in Bourdieu 1993:7) 

van belang is vir die veld van kulturele produksie, naamlik simboliese kapitaal en kulturele 
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kapitaal. Sosiale kapitaal speel ook myns insiens 'n rol in die literêre veld en sal dus ook 

bespreek word onder die verskillende vorme van kapitaal. 

 

2.5.1.3 Kapitaal 

Volgens Johnson (1993:7) is daar in elke bepaalde veld, byvoorbeeld die veld van kulturele 

produksie, sekere belange en hulpbronne teenwoordig en op die spel wat nie materieel van 

aard is nie (soos ekonomiese kapitaal [naamlik kontant, beleggings, ensovoorts]). Voorts 

word wedywering tussen agente (wat volgens Bourdieu 'n universele, onveranderlike 

eienskap van velde is) nie altyd rasioneel of bewus bereken nie. Agente het dikwels 

simboliese mag wat 'n rol speel in hoe agente in wisselwerking met mekaar binne 'n 

bepaalde veld optree en beïnvloed hoe produksie binne daardie bepaalde veld geskied. 

Hierdie simboliese mag is gebaseer op 'n verskeidenheid vorme kapitaal (nie slegs 

ekonomies, wat tradisioneel aan die begrip "kapitaal" gekoppel word nie), met ander 

woorde enige bates, belange en hulpbronne wat bydra tot die produksie van 'n produk. 

Belangrike vorme van kapitaal binne die veld van kulturele produksie (onder andere die 

vertaalveld), naamlik (1) kulturele, (2) sosiale en (3) simboliese kapitaal, sal vervolgens 

bespreek word. 

 

(1) Kulturele kapitaal kom in drie vorme voor: beliggaam, geobjektiveer en 

geïnstitusionaliseer (Bourdieu 1986). In die beliggaamde vorm behels kapitaal die 

hulpbronne, byvoorbeeld kennis en vaardighede, wat 'n agent self kan inwin of aanleer om 

hom/haar 'n voorsprong in die samelewing te gee. Bourdieu (1986:48) beklemtoon dat 

hierdie vorm van kulturele kapitaal nie deur iemand anders as die agent self ingewin kan 

word nie, en dus deur die agent self verwerf moet word.62 'n Belegging in tyd, en soms geld 

(met ander woorde 'n opoffering van die een of ander aard), is nodig om hierdie tipe 

kapitaal in te win, maar wanneer hierdie kapitaal ingewin is, kan dit geïnstitusionaliseer 

word en op hierdie manier simboliese en ekonomiese kapitaal vir die agent verseker 

(Bourdieu 1986:48,49). 'n Voorbeeld van sodanige kapitaal is opvoeding (wat ook as 

                                                
62

 Teenoor byvoorbeeld met sosiale kapitaal hieronder, waar kapitaal besit kan word deur bloot deel van 'n 
groep te wees waarvan bepaalde hulpbronne aan al die lede beskikbaar is. 
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akademiese kapitaal gekwalifiseer kan word [Johnson 1993:7]).63 'n Aspirantvertaler studeer 

byvoorbeeld vir 'n nagraadse diploma in vertaling en belê tyd en geld in die verwerwing van 

kennis en vaardighede om 'n suksesvolle vertaler te wees. Kulturele kapitaal word 

"geobjektiveer", of "geïnstitusionaliseer", wanneer die kwalifikasie verwerf word (Bourdieu 

1986:50,51). Hierdeur kry die gekwalifiseerde 'n "sertifikaat van kulturele bevoegdheid" wat 

aan hom/haar "konvensionele, konstante en wettig gewaarborgde waarde met betrekking 

tot kultuur" toeken (Bourdieu 1986:50, navorser se vertaling). Hierdie kulturele kapitaal 

verdien dan vir die agent simboliese kapitaal as gekwalifiseerde vertaler en ekonomiese 

kapitaal sodra die vertaler begin geld verdien deur vertaalprojekte aan te pak.  

 

Kulturele kapitaal kom ook in 'n geobjektiveerde (objectified) vergestalting voor. Kulturele 

ware (cultural goods), soos boeke, skilderye, monumente en musiekinstrumente (om 'n paar 

te noem) kan op twee maniere vergestalt word, naamlik materieel en simbolies. Die 

materiële vorm (met ander woorde die fisiese objek self), byvoorbeeld 'n versameling boeke 

van 'n bekende outeur, kan altyd in ekonomiese kapitaal omgeskakel word, aangesien dit 

finansiële waarde het en dus verkoop kan word vir geld. Om 'n kulturele produk te besit, het 

'n mens slegs ekonomiese kapitaal nodig. Om dit egter te benut, of aan te wend, is kulturele 

kapitaal nodig. Hier kom die simboliese waarde van 'n kulturele objek in die spel – die 

niefinansiële waarde daarvan. Die beliggaamde vorm van kulturele kapitaal as hulpbron is 

nodig om kulturele waarde uit die produk te put (Bourdieu 1986:50). 'n Mens moet 

byvoorbeeld leer lees het (beliggaamde kapitaal) om 'n boek te benut en simboliese en 

kulturele waarde daaruit te put. 'n Mens het ook eers kulturele kapitaal in die vorm van 

kennis nodig om ekonomiese waarde uit 'n kulturele produk te put. Indien 'n persoon nie 

kennis dra van die simboliese waarde van 'n bekende skildery nie, sal hy/sy nie weet wat die 

ekonomiese kapitaal van daardie produk is nie en sodoende nie die kulturele kapitaal in die 

regte waarde van ekonomiese kapitaal kan omskakel nie, of selfs net nie bewus wees van 

die kulturele én ekonomiese waarde van die kulturele produk in sy/haar besit nie. 

 

                                                
63

 Akademiese kapitaal word volgens Johnson (1993:7) verwerf deur formele opvoeding en kan gemeet word 
aan grade of diplomas wat 'n persoon vewerf. 
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Bourdieu (1986:51) beskryf (2) sosiale kapitaal as die (bestaande of potensiële) hulpbronne 

wat aan alle lede van 'n groep beskikbaar is. (Hierdie groep, noem hy, moet bestendig wees 

en die verhoudings binne die groep moet tot 'n mate geïnstitusionaliseer wees.) Sosiale 

kapitaal word dus bestempel as "kollektiewe besit", wat alle lede van die groep in staat stel 

om dié kapitaal te benut en voordeel daaruit te put. Die omvang van sosiale kapitaal 

waaroor 'n bepaalde agent beskik, sal bepaal word deur die grootte van die netwerk van 

kennisse wat hy/sy effektief kan mobiliseer en die omvang van die kapitaal (ekonomies, 

kultureel of simbolies) waaroor hy/sy self beskik of waaroor sy/haar kennisse beskik 

(Bourdieu 1986:51). Dit illustreer dat sosiale kapitaal altyd in 'n verhouding tot die ander 

vorme van kapitaal staan, aangesien daar deurgaans wisselwerking tussen hierdie vorme 

van kapitaal plaasvind.  

 

Bourdieu beklemtoon verder dat 'n netwerk van kennisse nie noodwendig, natuurlik of 

sosiaal, 'n gegewe is nie. Dit is die produk van voortdurende inspanning deur 'n instelling, of 

'n agent as individu, om so 'n netwerk op te bou en te handhaaf. Die herproduksie van 

sosiale kapitaal behels voortdurende pogings tot interaksie en uitruiling met ander agente 

waartydens erkenning voortdurend bevestig en herbevestig moet word. Slegs wanneer 

sosiale kapitaal in die vorm van byvoorbeeld 'n ampstitel of 'n sosiale klas 

geïnstitusionaliseer word (en dus in simboliese kapitaal omskep word), sal 'n spesifieke 

vorm van sosiale interaksie met die agent wat hierdie simboliese kapitaal verwerf het, 

(meestal) permanent verseker wees (Bourdieu 1986:51-53). Vertalers, redigeerders en 

reviseurs win byvoorbeeld sosiale kapitaal in deur hulle met professionele organisasies soos 

die Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) of die Professional Editors' Group (om twee Suid-

Afrikaanse voorbeelde te noem) te assosieer en as lede by hierdie organisasies aan te sluit. 

Om deel van die groep te bly, moet ledegeld betaal word (ekonomiese kapitaal belê word) 

en om die voordele (sosiale kapitaal) verbonde aan 'n groep te benut, moet lede 

vergaderings en werksessies van die instellings bywoon en professionele verbintenisse met 

ander lede bou. 'n Lid kan byvoorbeeld simboliese kapitaal verkry deur 'n bestuurslid van 

een van hierdie instellings te word of deur die instelling geakkrediteer te word. 'n Lid kan 

ook hierdie sosiale en/of simboliese kapitaal in ekonomiese kapitaal omskep, deurdat hy/sy 

geld verdien met die vertaalprojek wat hy gekry het op grond van sy/haar assosiasie met die 

professionele instelling en/of geakkrediteerde status as vertaler. 
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Teenoor sosiale kapitaal, wat aan alle lede in 'n bepaalde groep behoort, is (3) simboliese 

kapitaal individuele besit. Simboliese kapitaal word beskou as die geïnstitusionaliseerde 

vorme van kapitaal (hetsy ekonomies, sosiaal, kultureel, ensovoorts). Dit behels die status, 

prestige, roem, outoriteit, ensovoorts wat 'n agent vanweë sy/haar ánder kapitaal, 

byvoorbeeld rykdom (ekonomies), of akademiese kwalifikasies (deur middel van opvoeding, 

of opleiding [kulturele kapitaal]) verwerf (Bourdieu 1997, 1986, 1993). Simboliese kapitaal 

stel onmiddellik sekere voorwaardes daar wat bepaal en kan verseker hoe daar met 'n 

sekere agent omgegaan kan word.  

 

Bourdieu (1993:75) noem dat simboliese kapitaal eintlik "miserkende" ekonomiese of 

politiese (byvoorbeeld) kapitaal is en op daardie manier 'n ander "waarde" toegeken en 

gelegitimeer word, en gevolglik ekonomiese wins kan toon. Simboliese kapitaal is dus nie 

tasbaar nie, maar kan wel in tasbare, ekonomiese kapitaal (terug)omskep word. Simboliese 

kapitaal is egter nie noodwendig blywend nie, en daar moet gedurig daaraan gewerk, en 

daarin "belê" word om die status te behou. 'n Uitgewery wat aansien verwerf het, maar dan 

ophou om boeke te publiseer en gevolglik bankrot speel, sal saam met die ekonomiese 

kapitaal ook simboliese kapitaal inboet. 'n Uitgewery sal byvoorbeeld simboliese kapitaal hê 

omdat dit die opdraggewer en bestuurder van 'n vertaalprojek is en die ekonomiese kapitaal 

vir die projek verskaf om voort te gaan. 'n Skrywer wat bekroon is met 'n groot literêre prys 

soos die Hertzogprys sal as gevolg van die institusionalisering van sy/haar uitnemendheid as 

skrywer 'n dominante posisie in die vertaalproses inneem en daar sal outomaties meer ag 

op sy/haar insette geslaan word as byvoorbeeld 'n debuutskrywer wat hom/haar nog nie in 

die bedryf gevestig het nie. 'n Uitgewery se assosiasie met bepaalde skrywers en pryse wat 

deur hulle skrywers/vertalers gewen word, verhoog ook uitgewer(y) se simboliese kapitaal, 

afgesien van die verhoogde ekonomiese kapitaal wat hierdeur verwerf (kan) word. 

 

Elsa Silke (Vraelyste 2011) merk byvoorbeeld op dat sy uit respek vir prominente skrywers 

en wat hulle al vermag het, versigtig is om met 'n té swaar hand te redigeer. Sy sê egter ook, 

"dit behoort seker nie so te wees nie", maar sê realisties gesproke werk dit so (Vraelyste 

2011). 
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Hoe meer ervare en suksesvol 'n vertaler weer is, hoe groter is die invloed wat hy/sy 

waarskynlik tydens die vertaalproses sal hê. 'n Gesoute vertaler behoort byvoorbeeld die 

gesag te hê om nadat sy/haar vertaling geredigeer en/of gereviseer is, aspekte waarmee 

hy/sy nie saamstem nie, terug te verander, met dien verstande dat 'n goeie rede daarvoor 

verskaf kan word. In Translation in Practice word genoem dat die vertaler die finale doelteks 

moet goedkeur voor dit gedruk word om te verseker dat foute en waninterpretasies (wat 

tydens die redigeer- en/of revisieproses ingevoer is) reggestel kan word (Paul 2009:21). 

Hierdeur ken Paul status (simboliese kapitaal) aan die vertaler as magsagent tydens die 

produksieproses van vertalings toe. 

 

Simboliese kapitaal is dikwels iets waarna gestreef word, omdat status mag aan 'n individu 

of groep kan toeken (vergelyk ook status wat binne die sisteemteorie as 'n belangrike mag 

beskou word, afdeling 2.4.2). Buzelin (2207:141) kom in haar studie oor uitgewerye in 

Quebec tot die gevolgtrekking dat literêre vertalings (binne die konteks waarin sy werk) 

dikwels 'n risiko en duur is (oftewel so beskou word) en nie altyd winsgewend nie (wat met 

ander woorde tot 'n verlies in ekonomiese kapitaal lei), maar dat uitgewerye steeds literêre 

vertaalprojekte bedryf aangesien dit die primêre voortbringer van simboliese kapitaal is. 

 

Kulturele en sosiale kapitaal stel dus agente in die veld van kulturele produksie in staat om, 

as individu (kultureel) of as deel van 'n groep (sosiaal), toegang tot sekere hulpbronne te 

kry, wat aan hulle ander vorme van kapitaal, soos ekonomiese en simboliese kapitaal, kan 

verleen. Hierdie vorme van kapitaal kan weer hulpbronne aan agente beskikbaar stel om in 

die veld van kulturele produksie te wedywer om magsposisies te verkry en sodoende die 

struktuur van die veld te verander deur herposisionering om hulle eie belange, of belange 

van ander wat hulle verteenwoordig, te dien. 

 

Binne die veld van die produksie van literêre vertalings kan 'n uitgewery wat baie kulturele 

ware gelewer het, met ander woorde baie boeke gepubliseer en verkoop het, byvoorbeeld 

as gevolg van sy status en ekonomiese kapitaal daarin slaag om bekende skrywers se werk 

te publiseer en te laat vertaal. Die kulturele produkte wat gevolglik geproduseer word, bou 

voort aan die status en mag van die betrokke uitgewery. So ook kan simboliese kapitaal van 

'n vertaler, deurdat hy/sy al vertaalpryse gewen het (geïnstitusionaliseerde kulturele 
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kapitaal) hom/haar van meer werk verseker en in staat stel om mag uit te oefen deur te 

besluit watter boeke hy/sy wil vertaal.  

 

2.5.1.4 Terkortkominge van die veldteorie vir die ondersoek van die 
produksieproses van literêre vertalings 

Alhoewel Bourdieu se teorie oor die veld van kulturele produksie nuttig is om te verduidelik 

watter magte 'n rol speel in die literêre veld, en tot 'n groter mate as die polisisteem op die 

menslike agente betrokke in die proses fokus, plaas sy teorie meer klem op die habitus, of 

disposisies, en op die kapitaal van die afsónderlike agente in plaas daarvan om te 

verduidelik hoe hierdie agente aan mekaar verbind is en mekaar beïnvloed tydens die 

werklike produksieproses van kulturele produkte, soos in hierdie proefskrif ondersoek word.  

 

In Bourdieu se teorie oor die veld van kulturele produksie, beklemtoon hy wel deurgaans 

dat dié produksie deur die bemiddeling van agente plaasvind. Hy verwys nie spesifiek na die 

produksie van literêre vertalings nie, maar 'n mens kan onder die begrip "agente" die 

vertaler, uitgewer, redigeerder, reviseur en enige ander partye betrokke by die 

produksieproses van literêre vertalings verstaan. So ook word daar in die funksionalisme, 

deskriptivisme en sisteemteorieë binne die vertaalteorie klem gelê op die agente betrokke 

by die produksie van vertalings. 

 

Onder andere Kung (2010:168) noem dat Bourdieu se teorie nie heeltemal voldoende is om 

die skakels tussen mense (byvoorbeeld in die produksieproses van literêre vertalings) te 

verduidelik nie. Dit is volgens haar veral moeilik om Bourdieu se teorie toe te pas in 'n studie 

(soos die een in hierdie proefskrif) oor 'n agentskap wat uit verskeie agente bestaan wat as 

'n span saamwerk. 'n Verdere tekortkoming van die teorie is, soos Wolf (2007b:109) aandui, 

dat die teorie nie voldoende is om die mediëringsproses tussen verskillende velde (en 

agente), naamlik die vertaalprosedure, uit te beeld nie. Sy teorie van die veld van kulturele 

produksie is ook nie volgens haar heeltemal voldoende om die mediëringsruimte te 

kontekstualiseer nie (Wolf 2007b:109). Daarom is die Bourdieuaanse perspektief beperkend 

om die vertaalveld te konseptualiseer (Wolf 2007b:110) aangesien vertaling 'n voortdurende 
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proses van interaksie en bemiddeling is. 'n Te groot klem word geplaas op die wedywering 

om magsposisies (wat wel relevant is tot vertaling) en bemiddeling en samewerking word 

afgeskeep. 'n Verdere kritiek wat teen Bourdieu uitgespreek kan word, is dat hy, net soos 

die polisisteemteorie té deterministies is (Hermans 1999 noem dit ook as een van die 

gebreke van die polisisteemteorie) deur byvoorbeeld sy beklemtoning van besluite wat 

hoofsaaklik voorafbepaald is. Verder skenk Bourdieu meer aandag aan die agente betrokke 

by die produksie van literêre tekste, maar fokus hoofsaaklik op die individu as lokus vir 

besluitneming en wedywering, in plaas daarvan om na die samewerking tussen agente te 

kyk. 'n Netwerk van agente wat mekáár beïnvloed, is grootliks afwesig. Bourdieu stel dus 

wel 'n raamwerk daar wat nuttig gebruik kan word om die magte en faktore te identifiseer 

en te analiseer wat 'n invloed op die produksieproses van literêre vertalings uitoefen, maar 

die teorie ontbreek in die raamwerk van hoe om na die wisselwerking tussen faktore en 

magte (veral agente) binne die produksieproses self te kyk. 

 

Daarom stel Buzelin (2005), Bogic (2009) en Kung (2010) Latour se akteur-netwerk-teorie 

(ANT, ontwikkel saam met Michel Callon en John Law) voor om aanvullend tot Bourdieu se 

teorie gebruik te word om as 'n raamwerk te dien om die netwerk en verhoudinge tussen 

agente (asook "niemenslike" akteurs [Latour 2007]) in die produksieproses van vertalings te 

verduidelik. (Jones [2009] het ook onlangs hierdie teorie op vertaling begin toepas.) Kung 

(2009:126) sê dat ANT 'n nuttige raamwerk vir die bestudering van "produksie as 'n proses 

van onderhandeling en spanning"64 tussen agente is en Buzelin (2005) merk op dat alhoewel 

die teorie oor die veld van kulturele produksie en die ANT tradisioneel onversoenbaar is, dit 

wel in die vertaalwetenskap gekombineer kan word om vanuit 'n sosiologiese perspektief 

die produksie van vertalings te bestudeer. 

 

2.5.2 Latour se akteur-netwerk-teorie (ANT) 

ANT is in 1990 deur Bruno Latour in samewerking met Michel Callon (albei uit die 

tegnologiese wetenskap) en John Law ('n sosioloog) ontwikkel vanuit navorsing en teorieë 

                                                
64

 Navorser se vertaling. 
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waaraan daar in vorige jare deur die onderskeie akademici gewerk is. Law (2007:3) noem 

dat die term "akteur-netwerk" rondom 1982 deur Callon gemunt is (alhoewel Latour ook dié 

konsep in sy werk voor die "amptelike" vorming van ANT gebruik). 

 

Om ANT te bespreek, sal daar eerstens na die teorie en dan na die toepassing daarvan as 

metodologiese raamwerk gekyk word. 

 

2.5.2.1 Die teorie 

ANT is oorspronklik vir die toepassing op die tegnologiese wetenskap, 65  spesifiek 

ingenieurswese, ontwikkel om te kyk hoe wetenskaplike prosesse deur middel van 

verskillende agente se inmenging of betrokkenheid verloop om uiteindelik 'n produk of 'n 

resultaat te bewerkstellig. Latour (1987) verwys hierna as "la science en action" 66 

(wetenskap in aksie). Die ANT-teoretici bring die tegnologiese en sosiologiese bymekaar om 

te verduidelik hoe dié twee sisteme, of netwerke, wat vroeër as afsonderlik beskou en 

bestudeer is, sáám funksioneer (o.a. Latour 2007). Hierdie benadering skakel met die 

materiële semiotiek (vergelyk die werk van filosowe soos Deleuze en Guattari [Law 2007:2]) 

en Law (2007:2) noem dat die sosiale en die natuurlike wêreld in beide hierdie benaderings 

(ANT en materiële semiotiek) gesien word as 'n iets wat voortdurend gegenereer word deur 

die netwerk van verhoudinge waarin hulle verkeer (of gelokaliseer is). Law (2007:2) 

verduidelik verder dat daar aanvaar word dat niks "realiteit" of "vorm" kan aanneem buite 

die bepalings van daardie spesifieke verhoudings nie; met ander woorde dat alles binne 

sodanige netwerke van verhoudings gesitueer moet wees om te kan funksioneer. Hierdie 

netwerke en praktyke word dan ondersoek en gekarakteriseer en, soos ander materieel-

semiotiese benaderings, beskryf ANT hoe materieel en diskursief heterogene verhoudings 

bepaal word, wat onderskeie akteurs (daar word voortaan na akteurs as agente verwys, 

                                                
65

 Alhoewel die teorie oorspronklik ontwikkel is vir die tegnologiese wetenskap, is dit al ruimskoots in ander 
vakgebiede toegepas, byvoorbeeld die biologiese wetenskap en die regte. Dit is ook onlangs, soos genoem, in 
die vertaalwetenskap begin toepas, omrede die toepassingsmoontlikhede wat reeds aangedui is en deur die 
loop van die bespreking uitgelig gaan word. 'n Mens moet egter besef dat ál die konsepte van ANT nie 
toepaslik op vertaalwetenskap is nie en dat die konsepte wat wél nuttig is vir toepassing vir vertaling, veral 
binne die konteks van hierdie spesifieke studie, bespreek sal word. 

66
 Ook die Franse titel van sy boek hieroor. 
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alhoewel dit in ANT as "akteurs" bekend staan)67 produseer en rondskuif (Law 2007:2). Net 

soos Bourdieu se veldteorie, beskou ANT dus ook die onderlinge verhoudings tussen 

rolspelers as 'n kernaspek van die produksieproses.  

 

Die hoofkonsepte in ANT is die akteurs, die netwerk (of saam beskou as die "akteur-

netwerk") en die konsep "vertaling". Agente vorm saam 'n netwerk en terselfdertyd vorm 

die netwerk hulle en hierdie proses waardeur die netwerk "gebou" word, word as 

"vertaling" bestempel. As gevolg van hierdie gebruik van die term, word ANT ook dikwels 

verwys na die "sociology of translation" (Blok & Elgaard Jensen 2011:167). 

 

Die agente binne ANT word, in teenstelling met ander sosiologiese teorieë, uitgebrei na 

niemenslike agente. Binne die akteur-netwerk is daar dus sowel menslike as niemenslike 

agente – wat beteken dat enige iets waaruit 'n aksie, of handeling in die proses voortvloei, 

as 'n agent beskou word (Latour 1990:2). Deur hierdie hibriede aard van agente, kan daar 

dus na 'n heterogene netwerk verwys word, wat volgens Law (2003:2) die kern van ANT 

vorm. Hy sê: "[this] is a way of suggesting that society, organisations, agents and machines 

are all effects generated in patterned networks of diverse (not simply human) materials". 'n 

Produk word dus vervaardig deur 'n netwerk van menslike en niemenslike agente wat 

saamwerk. Law (2003:2) sê dat dele van die sosiale, tegniese, konseptuele en tekstuele alles 

saamgevoeg word en omgesit (of vertaal) word tot 'n versameling heterogene 

(wetenskaplike) produkte. Hierdie konsep kan ook op die produksie van literêre vertalings 

toegepas word, waar die agente, die tegnologie (die rekenaars waarop hulle die werk doen, 

die telefone waarmee hulle kommunikeer), die tekste (die manuskripte en 

korrespondensiedokumente) alles saam 'n netwerk vorm om die doelteks te vervaardig.68 'n 

Belangrike niemenslike agent in die vertaalproses is die vertaalopdrag/-spesifikasie wat 

direk 'n invloed kan uitoefen op die wyse waarop die produksieproses van 'n vertaling 

verloop en hoe die doelteks (die produk) uiteindelik daar sal uitsien (afdeling 2.3.2). 

                                                
67

 Alhoewel die term "akteur" in die bespreking van ANT gebruik word, na aanleiding van Latour, Callon en 
Law, word die term "agent" in hierdie proefskrif verkies om na die rolspelers/persone/medewerkers/partye 
betrokke by die produksieproses van literêre vertalings te verwys. 

68
 In die polisisteemteorie en die teorie oor die veld van kulturele produksie is faktore, byvoorbeeld die 

repertorium (Even-Zohar) en kapitaal (Bourdieu), ook genoem, wat die produksie van vertalings kan beïnvloed, 
maar nie so direk gekoppel is aan die produksieproses nie. 
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In hierdie produksieproses is daar volgens Kung (2009:126) voortdurend onderhandeling en 

spanning tussen die betrokke agente en dus 'n wedywering om mag. Hierdie 

magsverhoudings word volgens ANT deur middel van "vertaling" onderhou of bestuur. 

Hierdie "vertaling" verwys na die interferensie (volgens Serres,69 aangehaal in Blok en 

Elgaard Jensen [2011:173] uit wie se werk hierdie konsep afgelei is) wat tegelykertyd 'n sein 

oordra en verwring (met betrekking tot die vertaling van tekste, kan hierdie 

begrip/nosie/voorstelling met Lefevere se refraksie [afdeling 2.4.2.3] vergelyk word). 

Hierdie interferensie kan ook vergelyk word met Toury (2002) se wet van interferensie 

(afdeling 2.4.1), naamlik dat die brontekstaal altyd tydens die vertaalproses inmeng met die 

doeltekstaal. Die sein word dus ook volgens hom oorgedra vanaf die bronteks na die 

doelteks, maar ook verwring, byvoorbeeld deurdat die invloed van die brontekstaal 

moontlik die boodskap in die doelteks minder toeganklik vir die doelteksleser kan maak. 

 

'n Aanknopingspunt hier met die vertaalwetenskap en die redigeer- en revisieteorie, is die 

idee dat vertalers, redigeerders en reviseurs as bemiddelaars beskou word (soos vroeër 

genoem). Hierdie agente word as teksbemiddelaars beskou, maar ook, soos ANT hier 

illustreer, en Bourdieu, Even-Zohar en Lefevere ook uitwys, onderhandel hulle ook onder 

mekaar. Daar sal in hierdie proefskrif gekyk word na of wisselwerking, bemiddeling, 

onderhandeling en kommunikasie noodwendig altyd 'n invloed op die teks wat geproduseer 

word, het en of dit slegs 'n sosiologiese uitwerking op die produksieproses het. Daar sal ook 

gekyk word na die wyse waarop hierdie wisselwerking geskied. 

 

Volgens Blok en Elgaard Jensen (2011:173,174) is "vertaling" vir Latour binne ANT ook 

sinoniem met assosiasie en hibridisering. Dit hou verband met die wisselwerking tussen die 

menslike en die niemenslike agente, teenoor ander teorieë, soos die diffusiemodel wat 

veronderstel dat daar nie bemiddeling en wisselwerking tussen niemenslike agente en 

menslike agente is nie (Latour 1987:133).70 Latour (1986:276) verduidelik die verskuiwing 

                                                
69

 Die filosoof Michel Serres ondersoek veral die kwessie van orde en wanorde in 'n samelewing (Law 2007:5).  

70
 "First, it seems that as people so easily agree to transmit the object, it is the object itself that forces them to 

assent. It then seems that the behaviour of people is caused by the diffusion of facts and machines. It is 
forgotten that the obedient behaviour of people is what turns the claims into facts and machines; the careful 
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van "diffusie" na "vertaling" soos volg: "No matter how much power one appears to 

accumulate, it is always necessary to obtain it from others who are doing the action". Die 

afleiding wat hy hieruit maak, is dat dit nie die samelewing is wat mense bymekaarhou nie, 

maar mense wat die samelewing in stand hou. Daarom, sê hy, is assosiasies en 

wisselwerking tussen mense nodig en is dit belangrik om voortdurend te ondersoek en te 

herdefinieer wie werk verrig (of aksies uitvoer), waarom dit nodig is om saam te werk, wat 

die beperkinge van die kollektiewe (hy verkies hierdie term bo "samelewing") is,71 hoe 

verantwoordelikheid toegeken moet word, ensovoorts. In plaas daarvan om die 

"samelewing" (wat redelik wyd en abstrak beskou kan word) te bestudeer, stel hy voor dat 

die assosiasies tussen lede van hierdie samelewing eerder bestudeer moet word om vas te 

stel hoe hierdie netwerk van mense (die samelewing) funksioneer. So ook kan netwerke 

tussen mense op 'n kleiner skaal bestudeer word, byvoorbeeld die assosiasies tussen agente 

binne die produksieproses van literêre vertalings. ANT kan gevolglik toegepas word in 

empiriese studies as 'n navorsingsmetode. 

 

2.5.2.2 Die toepassing 

Callon (1999:182) noem dat ANT eintlik nie as 'n "teorie" beskou moet word nie, aangesien 

dit nie verduidelik hoe, of waarom netwerke ontstaan of vorm nie, maar eerder 'n 

metodologiese raamwerk daarstel waarvolgens sodanige netwerke beskryf kan word. 

Crawford (2005:3) beskryf ANT ook as 'n konseptuele raamwerk waarbinne sosiotegniese 

                                                                                                                                                  
strategies that give the object the contours that will provide assent are also forgotten […]. The model of 
diffusion invents a technical determinism, paralleled by a scientific determinism. Diesel's engine leaps with its 
own strength at the consumer's throat, irresistibly forcing itself into trucks and submarines, and as to the 
Curies' polonium, it freely pollinates the open minds of the academic world. Facts now have a vis inertia of 
their own. They seem to move even without people. More fantastic, it seems they would have existed even 
without people at all. The second consequence is as bizarre as the first. Since facts are now endowed with an 
inertia that does not depend on the actions of people or on that of their many non-human allies, what propels 
them? To solve this question adepts of the diffusion model have to invent a new mating system. Facts are 
supposed to reproduce one another!" (Latour 1987:133). Daar sal nie verder oor hierdie kwessie uitgebrei 
word nie, aangesien daar in hierdie proefskrif binne die vertaalwetenskap en nie die tegnologiese wetenskap 
gewerk word nie. Daar word binne 'n sosiolinguistiese, sosiokulturele, of sosioliterêre konteks gewerk, wat tot 
'n groot mate verskil van die sosiotegniese waarna ANT meestal verwys. 

71
 Verwys ook na Blok en Elgaard Jensen (2011:104): "[…] Latour does not aim to fragment society into 

individual actors, but instead to replace "society" with "collective". Hulle noem dat 'n mens na Latour se 
filosofie oor moderniteit moet verwys in verband hiermee (Blok & Elgaard Jensen 2011:104): Latour 1993: We 
have never been modern. 
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prosesse verken kan word. Latour (2007:1) voeg verder by dat hierdie beskrywings van wat 

waargeneem word, nie verduidelik 72  moet word nie, maar by beskrywings van die 

onderlinge verhoudings en prosesse binne 'n produksieproses moet bly. Hierdie benadering 

skakel dus goed in met DTS (afdeling 2.4.1). Hy sê daar is vele maniere om die skep van 

(wetenskaplike en tegniese) artefakte (produkte – en hierby kan die vertaalproduk ingesluit 

word binne die vertaalkonteks) te ondersoek, maar dat ANT dit nie ten doel stel om die 

finale produk te bestudeer (soos daar dikwels in die vertaalwetenskap gedoen word) nie, 

maar om eerder te kyk na die produksie daarvan73 – deur die agente te volg soos hulle deur 

die produksieproses beweeg. Daar word dus van die stabiele objekte (die produkte) na die 

onstabiele (die sosiale en die proses) beweeg.  

 

Hierdie "onstabiele" verwys na die veranderlikheid binne die netwerk en soos Abdallah 

(2005b, aangehaal in Kung 2009:126) opmerk, kan die struktuur van die netwerk verander 

deurdat huidige agente ander agente vir die netwerk werf en hulle by die netwerk betrek. 

Wat magsverhoudinge betref, kan die agente met meer mag meer agente betrek. Binne 

literêre vertaling sal die status, of mag, van 'n agent (simboliese kapitaal) byvoorbeeld kan 

bepaal dat hulle medewerkers by 'n vertaalprojek kan betrek. So kan 'n skrywer van hoë 

aansien byvoorbeeld besluit watter vertaler sy/haar boek vertaal, eerder as die uitgewer. 

 

Sodra die produksieproses van 'n produk voltooi is, is dit nie noodwendig moontlik om te 

verstaan wat tydens die proses plaasgevind het nie en dus ook nie hoe die produk 

saamgestel is nie. Daar word dus deur ANT voorgestel dat die metaforiese "black box" 

ondersoek word vóórdat dit toemaak en die interne werking daarvan nie meer ondersoek 

kan word nie (Latour 1987:21). Die idee van die "black box" is 'n metafoor uit die 

ingenieurswese waarin die "black box" verwys na "a self-contained unit in an electronic or 

computer system whose circuitry need not be known to understand its function" (CED 

2012). In Latour se metaforiese gebruik hiervan, kan 'n produk dus ondersoek, verstaan en 

gebruik word, sonder om te verstaan wat die "binneste werking" daarvan is en sonder om te 

                                                
72

 'n "Sosiale verduideliking" (Latour 2007:1). 

73
 In hierdie proefskrif word dié proses nagevolg deur die menslike produksieagente (vertaler, redigeerder, 

reviseur, uitgewer, skrywer, ensovoorts) se bydrae tot die drie produksieprosesse te bestudeer. 
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verstaan hoe dit geproduseer is. 'n Doelteks kan byvoorbeeld gelees, verstaan en ondersoek 

word, sonder om terug te gaan na die ontstaan, of skepping (Latour verwys na die "genesis") 

daarvan. Latour wys egter daarop dat hierdie genese, of ontstaan/begin, van 'n produk 'n 

waardevolle navorsingsgebied is om die innoverende proses van produksie te verstaan. In 

hierdie studie gaan die produksieproses van drie literêre vertalings bestudeer word deur die 

"binneste werking" van dié prosesse te rekonstrueer uit manuskripte, geskrewe 

korrespondensie en vrae wat na afloop van die projekte aan die betrokke agente gestel is. 

Alhoewel die produksieproses dus nie in situ waargeneem word nie, word die "black boxes" 

retrospektief ondersoek om te beskryf hoe die produksieprosesse verloop het.  

 

Buzelin (2007:140) noem dat hierdie fokus op die vervaardigingsproses (of produksieproses) 

ANT besonder waardevol en toepaslik maak om vertaalde literêre werke vanaf die begin 

(bronteks [en vertaalspesifikasie/-opdrag indien van toepassing]) tot by die eindproduk 

(doelteks) te volg. Sy gebruik dit in haar studie oor die publikasieproses van drie vertalings in 

Montreal-gebaseerde uitgewerye om te kyk na die seleksie en promosie van buitelandse 

tekste vir vertaling (binne sekere Kanadese uitgewerye waarin sy haar studie setel) en om te 

kyk na die vertaling en redigering van die teks wat gekies is om vertaal te word (Buzelin 

2007:141) – met ander woorde die vervaardiging van die doelteks deur ál die agente 

betrokke. 

 

Sy volg 'n etnografiese metode en observeer die agente betrokke by die produksieproses in 

situ deur middel van onderhoude, direkte waarnemings, asook die analise van geskrewe 

dokumente om die diskoerse en praktyke wat aan bod kom, te bestudeer (Buzelin 

2007:142,143). Die data wat sy insamel en bestudeer, is kommentaar tydens onderhoude 

met die agente betrokke by elke vertaalprojek (naamlik die besturende direkteur, die 

hoofredakteur, vertaler(s), reviseur(s), mediabeampte(s), verteenwoordigers, en ander), die 

verskillende weergawes van die vertaling en die dokumente met betrekking tot die bestuur 

van die vertaalprojek (kontrakte, korrespondensie tussen agente, beperkte-verspreiding 

brosjures) en die navorsingsaantekeninge wat deur die loop van die proses geneem is – na 

onderhoude of tydens waarneming (byvoorbeeld tydens vergaderings en by boekmarkte) 

(Buzelin 2007).  
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Die dokumentering van data is so presies, volledig en beskrywend moontlik (thick 

descriptions) gedoen, veral om die verhoudings tussen die verskillende agente wat betrokke 

by die prosesse was, te beskryf. Ook is die verbandleggings tussen die taalkundige, 

stilistiese, redaksionele en kommersiële besluitneming gedokumenteer (Buzelin 

2007:139,140,147).  

 

In haar gevallestudies kom sy tot die gevolgtrekking dat nasies (in haar geval Kanada) en 

literêre instellings/ruimtes (in haar geval Québec) steeds, met inagneming van ekonomiese 

oorwegings, 'n groot rol in die produksie van vertalings speel. Meer spesifiek behels dit 

oorwegings ten opsigte van mark en markdeling. Sy sê dat die sistemiese beperkinge op 

Québec se onafhanklike uitgewers, vertalers en redakteurs, duidelik waarneembaar is, 

alhoewel daar tasbare tekens is dat die sisteme wel besig is om in aard en omvang te 

verander, soos internasionale literêre uitruiling toeneem binne 'n globale en markgedrewe 

ekonomie (Buzelin 2007:467).  

 

Sy let ook magsverhoudings tussen agente op en noem dat samewerking soms "horisontaal" 

is, tussen agente wat dieselfde rol het, maar dat daar ook soms wedywering (of 

magswanbalanse) tussen agente voorkom (Buzelin 2007: 161,162). In een van die gevalle 

wat sy ondersoek het, het die vertalers byvoorbeeld uit Portugees in Frans vertaal, terwyl 

die uitgewer nie Portugees goed genoeg magtig is nie. Die uitgewer het gevolglik 'n Engelse 

vertaling geraadpleeg om die Franse vertaling mee te vergelyk. Die uitgewer het die 

vertaling meermale bevraagteken en die vertalers moes die Engelse vertaling raadpleeg om 

hulle vertaalkeuses te regverdig. Die vertalers het vinnig tot die gevolgtrekking gekom dat 

die Engelse vertaling nie betroubaar is nie, en moes dit aan die uitgewer bewys (Buzelin 

2007:157). Hierdie geval illustreer hoe wedywering tussen agente kan plaasvind, en 

magswanbalanse kan ontstaan, deurdat die uitgewer nie die vertalers se opmerking wou glo 

tensy hulle dit kon bewys nie. 

 

'n Soortgelyke studie is dié van Anna Bogic (2009) waarin die proses van die Engelse 

vertaling van Simone Beauvoir se filosofiese boek Le deuxième sexe in Engels (The second 

sex) in 1953 ondersoek word. Bogic (2009) ondersoek in hierdie studie die verhouding 

tussen veral die vertaler en die uitgewer (maar ook met ander agente, byvoorbeeld die 
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skrywer) tydens die vertaalproses deur te kyk na die briefwisseling tussen die vertaler en 

uitgewer as primêre data. Om dit aan te vul, word daar ook gekyk na resensies van hierdie 

vertaling deur verskeie kritici. 

 

Die studie word binne die raamwerk van Bourdieu en Latour se teorieë uitgevoer deur 

gebruik te maak van Latour se "sosiologie van vertaling" (Bogic 2009:60) en Bourdieu se 

nosies van veld en habitus (Bogic 2009:78). 

 

Bogic kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat die verhouding tussen agente in die 

vertaalproses problematies en gekompliseerd was as gevolg van die vertaler se gebrekkige 

filosofiese kennis,74 die besturende redakteur se aandrang daarop om die vertaling te sny en 

te vereenvoudig, die uitgewery se intensie om die boek se wetenskaplike "kasjet" te 

beklemtoon en die skrywer se gebrekkige samewerking (Bogic 2009:97). Daar was dus 

voortdurende spanning tussen die betrokke agente en hulle agentskappe, en hulle 

vooropstellings en idees met die vertaling. Dit het 'n wedywering om mag tot gevolg gehad 

wat uiteindelik 'n negatiewe invloed op die doelteks en sy ontvangs gehad het en 'n nuwe 

vertaling in Engels genoodsaak het (Bogic 2009:97,98). 75 

 

Binne die raamwerk van ANT moet studies (hoofsaaklik) etnografies (vergelyk Buzelin 2007) 

uitgevoer word, aangesien, soos vroeër genoem, 'n mens nie die vervaardigingsproses en 

die netwerk waarin hierdie proses plaasgevind het, altyd na die tyd kan ondersoek nie 

(vergelyk die metafoor van die "black box"). Om die verbintenisse tussen agente in 'n 

netwerk na te spoor (Latour 2007:5), kan so 'n studie egter in die vertaalwetenskap histories 

geskied (vergelyk Bogic 2009), deur uit bestaande manuskripte en korrespondensie die 

produksieproses van literêre vertalings (byvoorbeeld) te rekonstrueer.76 Hierdie benadering 

                                                
74

 Die Engelse (Amerikaanse) vertaling is gekritiseer vir misinterpretasies van die filosofiese inhoud daarvan 
(Bogic 2009:3). 

75
 Buzelin (2007), Bogic (2009) kan geraadpleeg word vir 'n volledige beskrywing van resultate. Hierdie studie 

gaan nie vergelykend te werk met ander gevallestudies nie en die doel van hierdie opsomming is slegs om aan 
te dui hoe ANT al in vorige studies aangewend is. 

76
 Selfs in 'n laboratoriumopset kan so 'n proses gerekonstrueer word indien daar genoeg data tot die navorser 

se beskikking is (byvoorbeeld video-opnames, foto's, notas, ensovoorts). 
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sal die navorser in hierdie studie in staat stel om die verbintenisse tussen agente tydens die 

produksieproses van die drie literêre vertalings, asook hulle besluitneming tydens die 

projek, te ontleed. 

 

Wat saam met etnografie voorgestel word vir analises binne ANT, is die topologie van die 

lokale (Latour 2007). Hierdie benadering word genoem lokalisme, en verwys na die 

vernouing van 'n studieveld na 'n meer spesifieke ruimte, sisteem, veld, of netwerk, teenoor 

'n meer globale uitkyk. Agorni (2009:129) beskryf die aanwending van lokalisme, na 

aanleiding van Tymoczko, as 'n manier om spesifieke vertaalverskynsels na te vors sonder 

om binne individuele gevallestudies té veralgemenend te raak. Dit sal behels om 'n deeglike 

herkonstruering van agente se sosiale, linguistiese, historiese en kulturele kontekste te 

verskaf. Agorni (2009:129) merk hiermee saam op dat gevallestudies (waarop ANT ook in sy 

wese op gerig is) uit hierdie perspektief al hoe prominenter word om algemene patrone van 

vertaalgedrag te bestudeer. Sy sê dat die aanwending van lokalisme die navorser in staat sal 

stel om alle aktiwiteite binne die vertaalhandeling te kan waarneem en te registreer. Dit sal 

ook vir 'n akkurate sosiokulturele kontekstualisering van die vertaalproses toelaat, deur na 

spesifieke aspekte van die vertaalaktiwiteite te kyk (byvoorbeeld 'n gedetailleerde 

teksanalise) en vertaling as 'n stel simboliese en materialistiese praktyke te beskou (Agorni 

2009:130). Sy sê dat hierdie benadering besonder geskik is vir 'n etnografiese aanwending 

("transkripsie") (Agorni 2009:130,131), maar soos hierbo genoem, is dit egter nie die enigste 

benadering wat binne hierdie konteks gevolg hoef te word nie. Vir die doel van hierdie 

studie word die veld van vertaling gelokaliseer binne drie produksieprosesse van vertalings 

onder die vaandel van NB-Uitgewers. Daar sal in die metodologiehoofstuk (hoofstuk 4) 

hierop uitgebrei word. 

 

2.5.3 Slotgedagte 

Deur ANT met die literêre (poli)sisteemteorie en Bourdieu se teorie oor die veld van 

kulturele produksie te kombineer, stel dit die navorser in staat om teen die agtergrond van 

die magsverhoudinge wat duidelik uiteengesit is in die polisisteemteorie en die veldteorie, 

meer agent-netwerkgeoriënteerd (akteur-netwerkgeoriënteerd) te werk te gaan om die 
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sosiale verhoudinge tussen spesifiek die produksieagente beter te kan navors (in kombinasie 

met die kognitiewe aspekte wat byvoorbeeld deur Bourdieu en Chesterman voorgestel 

word en die konsep van sisteme wat in voortdurende interaksie met mekaar is) en ook 

teksgeorieënteerd te kan werk deur die "spore" van die produksie van die doelteks na te 

gaan (in kombinasie met die faktore wat die produksie van die teks van buite beïnvloed, 

soos voorgestel deur die sisteemteorie en Bourdieu) (vergelyk ook Buzelin 2009:142).  

 

Hierdie toepassing van sosiologiese teorieë is al, soos genoem, met vrug deur ander 

navorsers binne die vertaalwetenskap benut om vertaling uit 'n vars oogpunt te ondersoek 

en op 'n konkrete manier die sosiologiese aspekte van vertaling waar te neem, te 

ondersoek, te analiseer en te omskryf. Hierdie proefskrif poog om ook tot hierdie beweging 

in die vertaalwetenskap by te dra deur die sosiologiese met die tekstuele te kombineer in 'n 

ondersoek na die wisselwerking tussen agente in die produksieproses van literêre vertalings.  

 

2.6 Samevatting 

Deur die loop van die hoofstuk is beklemtoon dat vertaling nie in 'n vakuum plaasvind nie, 

maar dat die konteks, kultuur, ideologiese en sosiologiese aspekte by vertaling, insluitend 

die veranderlikes en agente betrokke by 'n vertaling, in ag geneem moet word wanneer 'n 

vertaling geproduseer, asook bestudeer, word.  

 

Om die sosiologiese aard van die produksieproses van vertaalde literêre werke te 

verduidelik en 'n agtergrond te skep vir die sosiologiese aspekte van die produksieproses 

van literêre vertalings, is daar in hierdie hoofstuk hoofsaaklik gefokus op die sosiologiese 

aspekte van vertaling. Klem is in die besonder gelê op die betrokkenheid van verskillende 

agente in die produksieproses van vertalings en hoe hierdie produksieagente saamwerk, 

asook wedywer, binne die produksieproses en hoe dié wisselwerking uiteindelik 'n invloed 

het op hoe die proses verloop en 'n produk daarstel. 
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Die vertaalteorieë wat van sosiologiese aard is, is ook deur sosiologiese teorieë (uit die 

sosiologie) aangevul om 'n raamwerk te skep waarvolgens die analises in hierdie proefskrif 

uitgevoer en aangebied word. Die manier hoe hierdie teorieë vir daardie doel aangewend 

gaan word, is deurgaans genoem, maar sal in hoofstuk 4 saamgevat word. 

 

Aanvullend tot hierdie teorieë, sal daar in die volgende hoofstuk na redigeer- en 

revisieteorie gekyk word, aangesien redigering en/of revisie as belangrike stappe in die 

produksieproses van literêre vertaling beskou word om uiteindelik die doelteks tot stand te 

laat kom. So ook word die redigeerder en/of reviseur as belangrike produksieagente in die 

sosiologies gekonstrueerde handeling van vertaling beskou. Redigering en/of revisie sal dus 

as integrale dele van die vertaalproses bespreek word en daar sal op die revisie en 

redigering van vertaalde literêre tekste gefokus word. 
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Hoofstuk 3: Redigering en revisie as 
integrale dele van die 
produksieproses van literêre 
vertalings 
 

3.1 Inleiding 

Die teksversorging van 'n vertaalde stuk werk, hetsy literêr, nieliterêr, fiksie, niefiksie of 

tegnies van aard, vorm 'n integrale deel van die produksieproses van vertalings, maar word 

nietemin selde in vertaalteorie en vertaalkommentaar in ag geneem en bespreek. Tydens 

die redaksionele prosedures word daar egter dikwels groot veranderinge aan die teks 

aangebring, wat die eindresultaat, naamlik die doelteks, beïnvloed. Sowel vertalers as 

redigeerders en/of reviseurs werk met gemanipuleerde tekste, of manipuleer self die tekste 

(vergelyk afdeling 2.4.2.3) en tree as teksbemiddelaars op. Daar is dus ooreenkomste tussen 

die vertaal- en die redigeer- en revisiehandeling.  

 

Kotze en Verhoef (2001:86) noem ook dat die tekspraktisyn (redigeerder, reviseur) in 

werklikheid (soos die vertaler) twéé kommunikasiestelsels beheers en as ontvanger én 

sender binne hierdie twee stelsels optree (vergelyk ook Van de Poel 2003b:9 en Pym se 

opmerkings oor die vertaler wat as bemiddelaar tussen twee kulture, en dus twee 

kommunikasiestelses optree in afdeling 2.3.1). 'n Ooreenkoms kan dus ook hier tussen 

vertaling en redigering en/of revisie gesien word. Die redigeerder is die ontvanger van die 

ongeredigeerde teks en die sender van die verbeterde teks (vergelyk ook figuur 9 en figuur 

10.  

 

In hierdie hoofstuk gaan redigeer- en revisieteorie bespreek word en daar sal gekyk word na 

hoe dit inskakel by die vertaalteorie en hoe hierdie praktyke 'n integrale deel van die 

produksieproses van literêre vertalings vorm. Daar word vervolgens eers na die bestaande 
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bronne en navorsing oor redigering en revisie gekyk, daarna word die redigeer- en 

revisiepraktyk bespreek, die beginsels (Sharpe & Gunther 1994) waarvolgens geredigeer 

behoort te word, aangebied en laastens word hierdie besprekings saamgevat in 'n 

bespreking oor die redigering van vertaalde (maar ook verwysing na "oorspronklik 

geskrewe") literêre werke. 

 

3.2 Bestaande bronne en navorsing oor 
redigering en revisie 

Alhoewel daar al geskryf is oor die rol van die redigeerder en die reviseur, is min (veral 

uitvoerige) teoretiese/akademiese studies, veral in Suid-Afrika, oor hierdie onderwerp 

onderneem. Die bronne wat wel oor redigering en revisie bestaan, handel ook nie spesifiek 

oor die redigering en revisie van literêre werke nie en die bronne oor redigering selde oor 

die redigering van vertaalde (literêre) tekste. Hierdie hoofstuk sal daarom eerstens na 

bestaande navorsing oor redigering en revisie kyk, daarna sal die redigeer- en revisiepraktyk 

bespreek word, redigeerbeginsels en vlakke en prosedures van redigering aangebied word 

en laastens sal die redigering en revisie van vertaalde literêre tekste opsommenderwys 

saamgevat word.77  

 

Onder redaksie van Kris van de Poel (2003a) is daar wel 'n bundel artikels gepubliseer onder 

die titel Text Editing – from a Talent to a Scientific Dissipline, wat onder meer navorsing van 

Suid-Afrikaanse akademici, soos WAM Carstens en Marlene Verhoef, bevat. In 1997 skryf Du 

Plessis (1997) 'n M-tesis, getiteld Die teorie en praktyk van taalversorging – 'n 

Loodsondersoek. Hierin ondersoek sy die beroepsgebied taalversorging, wie taalversorging 

kan/behoort te doen en die praktyk van taalversorging in Afrikaans. Oor literêre redigering 

skryf Fryer (1988) in Die Taalpraktisyn: "Wat verwag die uitgewer van die taalversorger?". 

Hierdie artikel beklemtoon tóé reeds die sosiologiese aspekte van die taalpraktyk deur na 

die wisselwerking tussen agente in die produksieproses te kyk. Carstens en Van de Poel 

                                                
77

 Deur die loop van die hoofstuk sal daar egter ook sover moontlik na die redigering en revisie van vertaalde 
literêre tekste verwys word. 
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publiseer in 2010 'n uitgebreide boek oor redigering, Teksredaksie, wat die bestaande 

bronne oor redigering in een bron saamvat en bespreek. Hierdie boek is ook in 2012, in 

samewerking met John Linnegar, in Engels gepubliseer onder die titel Text editing: a 

handbook for students and practitioners (Van de Poel, Carstens & Linnegar 2012) en 'n 

Nederlandse uitgawe is in die vooruitsig. Die tweede uitgawe van Janet Mackenzie (2011) se 

The editor's companion, 'n riglyn vir redigeerders in hoofsaaklik die Australiese 

uitgewersbedryf, is in 2011 gepubliseer. Oor die redigering van spesifiek vertaalde tekste, is 

daar nog baie min navorsing gedoen, en die mees prominente bron wat handel oor 

redigering en revisie vir spesifiek vertalers en vertalings, is Mossop (2007) se boek Revising 

and editing for translators. Hierdie boek is waarskynlik die gesaghebbendste bron oor 

redigering en revisie van vertalings en fokus hoofsaaklik ook op die praktiese aspekte van 

veral die revisie van nieliterêre vertalings.  

 

Ander waardevolle bronne oor redigering, is Editing fact and fiction (Sharpe & Gunther 

1994), wat veral op die redigering van literêre tekste fokus, Butcher's copy-editing: The 

Cambridge handbook for editors, copy-editors and proofreaders (Butcher, Drake & Leach 

2009) wat spesifiek oor die tegniese aspekte van redigering handel (daar is nog voorbeelde 

van hierdie tipe praktiese gidse oor kopieredigering), en verskeie handboeke wat oor die 

praktiese aspekte van tegniese redigering handel, byvoorbeeld Technical editing: The 

practical guide for editors and writers (Tarutz 1992). Oor die spesifieke uitdagings van en 

nuanses betrokke by literêre redigering, is nog min uit 'n teoretiese perspektief geskryf. 

Daar is wel menige praktiese gids tot redigering van fiksie, wat veral op die redigering, of 

revisie, van 'n mens se eie werk fokus. Clifford E. Landers (2001) se boek Literary translation: 

A practical guide verwys byvoorbeeld na die belangrike rol van revisie (selfrevisie) van 

vertaalde letterkunde. In 2012 is Die Afrikaanse skryfgids (Scheepers & Kleyn 2012) 

gepubliseer as hulpmiddel vir skrywers, maar dit kan ook as 'n bron vir die taalpraktisyn dien 

om hom/haar bewus maak van verskillende skryfstrategieë vir verskillende genres en 

markte. Daar is ook onder meer 'n hoofstuk "Uitgewersake", waarin byvoorbeeld die 

"formele versorging" van 'n manuskrip bespreek word. Die tweede uitgawe van Skryf 

Afrikaans van A tot Z (Müller & Pistor 2011) bevat ook 'n breedvoerige afdeling oor die 

praktyk van wetenskaplike Afrikaanse teksversorging. Die teoretisering van redigering geniet 
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oor die afgelope paar jaar al meer aandag en redigering word in al groter mate as 'n 

selfstandige en dokumenteerbare praktyk (of selfs vakgebied) beskou. 

 

Oor revisie as sodanig, naamlik die revisie van 'n vertaling deur 'n tweede vertaler, is daar al 

'n aantal studies gedoen. Soos vroeër genoem, word literêre tekste selde deur 'n tweede 

vertaler gereviseer en daarom hanteer hierdie studies nie die revisie van literêre tekste nie, 

maar wel tekste van 'n meer tegniese of nieliterêre aard. Onlangse navorsing oor revisie 

sluit onder andere die volgende in: 

 

 Doktorale proefskrif deur Alta van Rensburg (tans besig, Universiteit van 

Stellenbosch) oor gehalteversekering van vertaalde studiemateriaal in 'n 

hoëronderwysomgewing. Sy publiseer in 2012 'n artikel op LitNet Akademies oor die 

impak van revisie op vertaalde eksamenvraestelle in 'n hoëronderwysomgewing, 

waarin sy onder andere die plek van revisie in die vertaalproses, asook die konsep 

revisie, teenoor redigering, bespreek (Van Rensburg 2012). Die titel van haar artikel 

is "Die impak van revisie op vertaalde eksamenvraestelle in 'n 

hoëronderwysomgewing." 

 Doktorale proefskrif deur Isabelle Robert (2012, Universiteit van Antwerpen): "La 

révision en traduction: les procédures de révision et leur impact sur le produit et le 

processus de révision" (revisieprosedures en die impak daarvan op die produk en 

proses van revisie). 

 Magistertesis deur Sabine Sonderegger (2011, Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften ): "Qualitätunterschiede in der Übersetzungsrevision" (verskille in 

die gehalte van vertaalrevisie).  

 Magistertesis deur Jana Šunková (2011, Universiteit Masaryk): Revising translations: 

Corpus investigation of revision and self-revision. 

 Doktorale proefskrif deur Morin-Hernández Katell (2009, Universiteit Rennes): "La 

révision comme clé de la gestion de la qualité des traductions en contexte 

professionnel" (revisie as 'n sleutel om die gehalte van vertaling in 'n professionele 

omgewing te bestuur). 
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Hierdie studies dra almal tot die literatuur oor revisie by, maar fokus almal op die revisie van 

nieliterêre tekste en kyk veral na hoe revisie tot die gehalte van die doelteks bydra, terwyl 

daar in die onderhawige proefskrif gekyk word na literêre tekste en hoe revisie in die 

produksieproses van literêre vertalings toegepas word en die produksieproses beïnvloed. 

 

Ook in boeke oor vertaling word daar meer aandag aan die konsep redigering en/of revisie 

geskenk. In die boek Translation in Practice – A Symposium deur Gill Paul (2009) bespreek 

die outeur onder meer die verhouding tussen die vertaler en die redigeerder (en redakteur, 

en 'n mens kan die inhoud van die boek ook van toepassing maak op die reviseur). Paul som 

in hierdie boek die hoofpunte van 'n simposium wat in 2008 onder die vaandel van die 

British Council gehou is, op. Vertalers, sowel as uitgewers, redakteurs en redigeerders was 

by hierdie simposium betrokke en het bespreek wat die beste manier is om hulle 

werkverhoudings te fasiliteer ten einde die bes moontlike literêre vertalings te produseer 

(Correa 2009). In 'n resensie meen Epstein (2010): "[this book] tries to cover a lot of ground, 

but not in any great detail. So it is a good overview, but [however] definitely not the final 

word". Die boek lewer wel 'n belangrike bydrae tot die veld deur te beklemtoon dat meer 

klem geplaas moet word op vertaling as 'n proses, eerder as slegs 'n produk, en dat aandag 

geskenk moet word aan die feit dat literêre vertaling 'n sámewerkingsproses tussen 

verskillende produksieagente is en hulle wisselwerking 'n invloed op die doelteks kan 

uitoefen. 

 

Die vernaamste van hierdie bronne wat in die onderhawige studie benut word, is Brian 

Mossop (2007) se Revising and editing for translators en Leslie Sharpe en Irene Gunther 

(1994) se Editing fact and fiction. Eersgenoemde fokus hoofsaaklik op die revisie en 

redigering van nieliterêre tekste, maar kan met vrug benut word in hierdie studie, aangesien 

die outeur op vertaalde tekste fokus. Editing fact and fiction is 'n waardevolle boek oor 

literêre redigering en fokus heelwat op die sosiologiese aspekte van redigering en word 

derhalwe ook vir hierdie studie geraadpleeg. 
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3.3 Die redigeer- en revisiepraktyk: 
werksbeskrywing, definisies en prosedures 

In hoofstuk 1 is daar ter wille van kontekstualisering kortliks beskryf wat redigering en 

revisie behels. In hierdie studie, wat diepgaande op hierdie praktyke fokus, is dit egter nodig 

om die redigeer- en revisiepraktyk te kontekstualiseer binne die gebied van veral literêre 

vertaling en die werksbeskrywings en definisies binne die redigeer- en revisiepraktyk te 

bespreek. Daarna sal die vlakke van redigering en die revisieparameters soos uiteengesit 

deur Mossop (2007) bespreek word. Hierdie vlakke en parameters sal in die studie benut 

word om as 'n uiteensetting te dien waarvolgens die drie produksieprosesse van literêre 

vertalings wat in hierdie studie ondersoek word, te analiseer (sien hoofstuk 4 en 5). 

Moontlike redigeer- en revisieprosedures by die redigering en revisie van vertaalde literêre 

werke sal ook kortliks bespreek word om as agtergrond te dien vir die praktiese voorbeelde 

van redigeer- en revisieprosedure waarna in hoofstuk 5 gekyk word. 

 

3.3.1 Die redigeerpraktyk 

Redigering word, anders as vertaling (wat uit die linguistiek en vergelykende letterkunde tot 

'n onafhanklike vakgebied ontwikkel het), nog baie sterk binne die tekslinguistiek gegrond. 

Dit word spesifiek as deel van die vertakking toegepaste tekslinguistiek beskou, aangesien 

toegepaste linguistiek dit bemoei met "any real-world language-related problem that an 

interdisciplinary, as opposed to purely linguistic, approach can address" (Poole, 2002:73). 

Hudson (1999) staaf verder hierdie verband tussen toegepaste linguistiek en redigering deur 

te sê:  

 

The main distinguishing characteristic of [Applied Linguistics] is its concern with professional 

activities whose aim is to solve 'real-world' language based problems, which means that 

research touches on a particularly wide range of issues – psychological, pedagogical, social, 

political and economic as well as linguistic. 
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Redigering kan gedefinieer word as 'n proses waartydens 'n teks publikasiegereed gemaak 

word, deur dit op watter manier ook al aan te pas, of te verbeter, om die gehalte daarvan te 

verhoog en dit geskik te maak vir die doel wat dit in die doelkultuur en vir die doelteksleser 

moet verrig (vergelyk Mossop 2007:199).  

 

Uit hierdie definisies kan 'n mens reeds sien dat redigering nie net 'n taalkundige aktiwiteit 

is wat dit slegs met "taalversorging" bemoei nie, maar dat dit in der waarheid 

interdissiplinêr is. Dit behels ook nie slegs die korreksie van taal- en grammatikafoute, soos 

dikwels beweer word nie, maar kan die verbetering van 'n wye verskeidenheid probleme, 

soos die redigering van inhoudelike, stilistiese en strukturele aspekte, insluit (sien Mossop 

[2007] se vlakke van redigering in afdeling 3.3.1.2). Verder is dit ook veral by literêre 

redigering belangrik om die redigeerder nie slegs as iemand wat tekstueel te werk gaan te 

beskou nie, maar ook as 'n sosiale agent wat in wisselwerking met ander produksieagente, 

soos die skrywer en vertaler, werk. In die vorige hoofstuk is daar deurgaans bespreek hoe 

die (vertaal)produk tot stand kom deur middel van 'n netwerk van agente (vergelyk ANT, 

afdeling 2.5.2) wat saamwerk in die vervaardigingsproses.  

 

Die redigeerder as sosiale agent speel 'n belangrike rol in die produksieproses om 

kommunikasie tussen die teks en die leser te bewerkstellig en kommunikasiehindernisse in 

'n teks af te breek, alvorens die teks gelees word. Soos later bespreek word, is literêre tekste 

dikwels van só aard dat die betekenis doelbewus versluier word. In 'n speurverhaal word die 

leser byvoorbeeld doelbewus mislei om die leeservaring opwindend te maak. Tog moet 

kommunikasiehindernisse soos verkeerde spelwyses, ongrammatikale of onidiomatiese 

sinsbou en onvoldoende kohesie steeds deur die redigeerder verbeter word. Die 

redigeerder word dan 'n bemiddelaar tussen die teks en die leser en speel "as 't ware 'n 

arbiterrol [...] in die mediëring van die teksinhoud" (Kotze en Verhoef 2001:82). Dié outeurs 

noem dat die gedagte van die redigeerder as bemiddelaar deur die vertaalteoretici Hatim en 

Mason (1990:223) ondersteun word, wat aanvoer dat só 'n persoon "'n sentrale rol vervul in 

die dinamiese kommunikasieproses tussen partye wat 'n oënskynlike blokkasie in die 

kommunikasievloei ondervind" (Hatim en Mason 1990:223, in Kotze & Verhoef 2001:86). 

Hatim en Mason (1990:223) noem verder dat die tekspraktisyn hierdie blokkasie in 

kommunikasievloei sover moontlik probeer minimaliseer sodat die regte betekenis op die 
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regte manier aan die doelteksleser oorgedra kan word. Hierdie "regte betekenis" moet 

verstaan word soos dit binne die funksionalisme (afdeling 2.3) beskryf word, naamlik dat die 

teks funksioneel vir die doelteksleser is en die vertaling daargestel word volgens die 

vertaalopdrag/-spesifikasie. Dit kan byvoorbeeld aangepas wees vir 'n sekere doel en 

taamlik verskil van die bronteksbetekenis. Die taak van die redigeerder lê uiteindelik daarin 

om te verseker dat die betekenis wat by die leser uitkom, die bedoelde betekenis van die 

sender (die skrywer, of die vertaler) is. Die plek van die redigeerder binne die basiese 

kommunikasieproses kan dus soos volg (figuur 9) uitgedruk word: 

 

 

Figuur 9: Die posisie van die redigeerder binne die kommunikasiesituasie (vergelyk Jakobson se 
kommunikasiemodel) 

 

Die waarde van die intervensie van die redigeerder lê daarin deurdat die skrywer en/of 

vertaler van 'n teks dikwels amper té betrokke by 'n teks raak dat hulle nie meer objektief 

daarna kan kyk en dit kan beoordeel nie. Dit is dan die taak van die redigeerder om as 

objektiewe oog te dien en die gehalte van die teks te verbeter. Die waarde van die 

redigeerder word egter dikwels onderskat, of die redigeerder word gekritiseer indien daar 

te veel aan 'n teks verander word. Die redigeerder moet terselfdertyd ook nie onnodige 

veranderinge aanbring nie (sien afdeling 3.4.1).78 

 

Die literêre redigeerder Suzette Kotzé-Myburgh (2010) merk op dat die redigeerder die 

skrywer se belangrikste leser is en dat alle skrywers kan baat by redigering. Dit is aangesien 

                                                
78

 Hierdie idees is afkomstig van informele gesprekke met agente wat in die uitgewersbedryf werk en na 
aanleiding van besprekings by The Professional Editors' Group se kongresse en slypskole oor literêre redigering 
(byvoorbeeld tydens aanbiedings deur Kotze-Myburgh [2010 & 2011], Silke [2011], Botha [2011]). 

Sender 

(Skrywer) 
Teks 

Ontvanger 

(Leser) 

Redigeerder 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



117 
 

daar iemand nodig is om die skrywer se "blindekolle" raak te sien. Dieselfde geld vir 

vertalings. Die literêre vertaler Elsa Silke (Vraelyste 2011) merk op dat 'n vertaalde werk 

deesdae soms direk na die proefleser toe gestuur word, omdat die uitgewer dink die 

(gesoute) vertaler se werk is reeds bykans foutloos, of vanweë finansiële en tydsbeperkinge. 

Silke noem egter dat dit volgens haar 'n probleem is en dat sy dit waardeer as iemand haar 

vertalings redigeer, aangesien dit 'n baie nodige stap in die vertaalproses is.  

 

'n Teks wat gepubliseer gaan word, ondergaan altyd die een of die ander vorm van 

versorging, hetsy dit 'n omvattende redigering is, of slegs 'n "proeflees" soos Silke hierbo 

noem. Die tipe redigering wat aan literêre tekste gedoen word, is dus nie altyd van dieselfde 

omvang by alle literêre tekste nie. Vervolgens gaan die tipes redigeerwerk wat gewoonlik by 

literêre tekste voorkom, bespreek word. 

 

3.3.1.1 Tipes redigeerwerk by literêre vertalings 

In die teorie en die praktyk word daar tussen verskillende tipes, of stadiums van, redigering 

onderskei. In hierdie afdeling gaan die vernaamste tipes redigering by literêre tekste 

bespreek word. 

 

Wanneer 'n "oorspronklik geskrewe" teks geredigeer word, vind manuskripontwikkeling, 

karakterontwikkeling en storielynontwikkeling dikwels plaas. Helen Moffett (2011), 

redigeerder van onder andere Engelse fiksie in die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf, wat 

haar baie met hierdie tipe redigering bemoei, beskryf dit as "diep redigering". Tydens 

hierdie redigeerprosesse word daar op 'n vlak dieper as taal- en spelfoute gelees. Die 

redigeerder kyk ook na die inhoud van en die wyse waarop 'n teks geskryf is, en nie net of 

dit met taalnorme konformeer nie (Sharpe & Gunther 1994:8-14). Van de Poel (2003b:10) 

merk ook op: "Text editing transcends the normative", waarmee sy bedoel dat redigering 

nie slegs die verbetering van taalfoute as sodanig behels om taalgebruik te verbeter nie. Die 

redigeerders wat verantwoordelik is vir take soos manuskripontwikkeling, 
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karakterontwikkeling, storielynontwikkeling, en so meer, word deur Sharpe en Gunther 

(1994:8-14) die acquiring editor of senior editor79 genoem.  

 

By vertaalde letterkunde is aspekte soos manuskripontwikkeling gewoonlik reeds deur die 

redigeerder van die bronteks behartig, die teks is reeds deur 'n vertaler, wat ook 

verantwoordelik is vir die revisie van sy/haar eie werk, vertaal en die redigeerder/reviseur is 

vir minder manuskripontwikkeling, ensovoorts verantwoordelik as in die geval van 'n 

"oorspronklik geskrewe" teks. Indien 'n boek egter vir 'n ander konteks of vir 'n ander mark 

vertaal word as dié van die bronteks, of indien daar groot veranderinge tydens die 

vertaalproses aangebring word, sal 'n groter mate van herskrywing noodwendig plaasvind.  

 

Nog 'n tipe redigering by literêre tekste is waarna Mackenzie (2004:9) as substantiewe 

redigering (substantive editing) verwys. Hierdie tipe redigering kan ook volgens Sharpe en 

Gunther (1994:14,15) as reël-vir-reël-redigering (line-editing) of inhoudsredigering (content 

editing)80 gedefinieer word en Sharpe en Gunther (1994) noem dat hierdie tipe redigering 

tussen die twee ekstreme van makro- en mikroredigering lê.81 

 

Substantiewe redigering behels uitgebreide werk aan die manuskrip, maar sluit byvoorbeeld 

nie aspekte soos manuskripontwikkeling in nie. So ook sluit dit kopieredigeringaspekte (sien 

volgende paragraaf) in, maar dit is ook nie die énigste taak binne hierdie tipe redigering nie. 

                                                
79

 Let wel: Alhoewel outeurs dikwels onderskei dat 'n sekere redigeerder spesifiek verantwoordelik is vir sekere 
vlakke van redigering, kan dit ook bloot in die bereik van 'n enkele redigeerder van 'n teks val, wat al die vlakke 
van redigering aan 'n enkele teks behartig. Dit is ook hoe dit dikwels by Suid-Afrikaanse uitgewerye werk. Waar 
daar dus na die take van 'n spesifieke redigeerder in die teorie verwys word, moet dit ook beskou word as 
enige redigeerder wat, onder andere, die spesifieke redigeertaak behartig waarna daar verwys word. 

80
 Nie dieselfde as Mossop se vlak van inhoudelike redigering (afdeling 3.3.1.2) nie.  

81
 Daar word in die teorie oor redigering (byvoorbeeld Mossop 2007) en in die praktyk na "makroredigering" 

en mikroredigering" verwys om die verskillende tipes redigering te kategoriseer.
81

 Makroredigering behels die 
redigering van aspekte wat 'n invloed op die teks as geheel uitoefen en "dieper" leeswerk, dinkwerk en 
redigeerwerk benodig. Mikroredigering behels meer "oppervlakwerk", soos om grammatikale foute reg te 
maak. Op makrovlak is die tipes redigering wat ingesluit word, byvoorbeeld manuskripontwikkeling, 
karakterontwikkeling en storielynontwikkeling. Tussen mikro- en makrovlak staan reël-vir-reëlredigering en 
heeltemal op die mikrovlak is kopieredigering en proefleeswerk. Hierdie tipes redigering kan almal op literêre 
tekste, insluitend vertaalde tekste, toegepas word en word vervolgens van makro- tot mikrovlak bespreek. Let 
wel dat daar ook onderskei kan word tussen makroaspekte en mikroaspekte van dieselfde vlak van redigering 
(afdeling 3.3.1.2). So kan strukturele redigering byvoorbeeld op makrovlak (die koherensie van 'n hele teks) of 
op mikrovlak (die kohesie tussen twee sinne) geskied.  
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Mackenzie (2004:148) beskryf hierdie tipe redigering as redigering wat op verskeie vlakke 

kan plaasvind (soos die teks benodig) en verbeeldingryke en verkennende denke vereis. Sy 

definieer dit as redigering wat die struktuur, inhoud, taal en styl van 'n publikasie aanpas 

sodat die doelteksleser dit aantreklik sal vind, aangesien dit "helder, interessant, 

onvergeetlik, logies en maklik om te verstaan"82 is. Sy noem hiermee saam dat dit al die 

dinge is wat die skrywer "moes doen" en dat daar tydens hierdie redigering goeie 

samewerking ("close consultation") tussen die redigeerder, skrywer en uitgewer (en by 

vertaalde werke voeg 'n mens ook die vertaler hier by) moet wees. Volgens Sharpe en 

Gunther (1994:15) se beskrywing is hierdie tipe redigering dus 'n baie omvattende 

redigeertaak wat alle vlakke van redigering (vergelyk Mossop 2007, afdeling 3.3.1.2) insluit, 

maar nie aan makrovlakwerk, soos manuskripontwikkeling, aandag skenk nie. Die 

inhoudelike, stilistiese en strukturele is dus die hoofvlakke waarop hierdie tipe redigering 

plaasvind. Een van die belangrikste aspekte wat tydens reël-vir-reël-redigering in gedagte 

gehou moet word, is die behoud van die skrywer se literêre styl, met ander woorde die 

manier waarop die skrywer skryf en, in die geval van literêre vertalings, die vertaler se styl 

en vertaalstrategieë. Die redigeerder kyk ook op hierdie stadium na aspekte soos 

duidelikheid, konsekwentheid, geloofwaardigheid en ander aspekte wat teksgehalte sal help 

verseker (Sharpe & Gunther 1994:15). Sharpe en Gunther (1994:16) merk egter op dat 

alhoewel dit nie die hooftaak van die redigeerder in hierdie stadium van die redigeerproses 

is nie, hy/sy ook na aspekte soos taalgebruik, sinskonstruksie en spelling moet kan oplet en 

dus 'n baie goeie begrip van taalreëls moet hê om kopieredigering te behartig. 

 

Kopieredigering is 'n mikrovlakredigering en behels die korreksie van spel- en tikfoute, 

interpunksiefoute, taalfoute of woorde wat uitgelaat is. Dit kan ook behels om te kyk na 

tipografiese konsekwentheid of om 'n teks aan te pas volgens die uitgewery of maatskappy 

se huisstyl (Mossop 2007:38, Sharpe & Gunther 1994, 16-19).83  Sharpe en Gunther 

                                                
82

 Navorser se vertaling. 

83
 Kopieredigering is ook een van Mossop (2007) se vlakke van redigering (afdeling 3.3.1.2). 
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(1994:16,17) beskryf die rol van die kopieredigeerder goed as die "workhorse of the 

editorial team" en hy sê "part of the copyeditor's mandate is to sweat the small stuff".84 

 

Butcher, Drake en Leach (2009) beskryf die taak van die kopieredigeerder soos volg: 

 

The main aims of copy-editing are to remove any obstacles between the reader and what the 

author wants to convey and to find and solve any problems before the book goes to the 

typesetter, so that production can go ahead without interruption or unnecessary expence. [...] 

The copy-editor is the reader's advocate and the author's ambassador [...]. 

 

Butcher et al. (2009) se definisie van kopieredigering is baie meer omvattend as dié van 

Mossop en Sharpe en Gunther). Hulle sluit byvoorbeeld stilistiese redigering en aspekte wat 

onder substantiewe redigering deur die ander outeurs ingesluit word, onder 

"kopieredigering" in. Vir die doel van hierdie proefkrif sal daar met Mossop (2007) se 

definisie (sien afdeling 3.3.1.2) gewerk word. 

 

Die term "proeflees" (proofreading) word ook as 'n sinoniem vir "kopieredigering" in die 

bedryf gebruik. Proeflees is tradisioneel die term vir die nagaan van die bladproef (press 

proof) nadat die manuskrip geredigeer is (vergelyk byvoorbeeld Mossop 2007:14, Mackenzie 

2004:124). Dit behels die vergelyking van die proefuitdruk van die manuskrip teenoor die 

geredigeerde manuskrip om te kyk of daar enige foute tydens die setproses ingesluip het 

(Mossop 2007:30), of om die proefuitdruk teenoor die setspesifikasie (type specification) te 

verifieer (Mackenzie 2004/11:124). Mackenzie (2011:124) noem dat proefleeswerk 

noodsaaklik is vir gehaltebeheer, maar dat die proefleser se werk meer op mikrovlak is as 

dié van die redigeerder. Mackenzie (2011:24) noem dat proeflesers wel daarop sal wys 

indien daar groot en duidelike foute in die teks is, byvoorbeeld indien 'n hele gedeelte oor 'n 

onderwerp wat uitgelaat is, of "errors of fact, sense, grammar and consistency" (Mackenzie 

2011:124) begaan is. Sy sê die hoofdoel van die proefleser is egter om te konsentreer op en 

na te gaan wat die lettersetter gedoen het (Mackenzie 2011:124). In die meeste (ook Suid-

Afrikaanse) uitgewerye, soos NB-Uitgewers, word die term "proeflees" deesdae egter 

                                                
84

 Daar word ook soms na kopieredigering as "taalversorging" verwys (vergelyk Fourie 2009 wat ook later 
noem "redigering en taalversorging is dus sinonieme"). 
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gebruik vir die fyn taalversorging (mikrovlaktaalversorging) nadat die redigeerproses 

afgesluit is. Daar word meestal in die literatuur (byvoorbeeld Mossop 2007) na hierdie tipe 

redigering as kopieredigering (copy-editing) verwys.85  

 

3.3.1.2 Die vlakke van redigering 

Uit die verskillende tipes, of stadiums van redigering, kan 'n mens sien dat daar verskillende 

aspekte van 'n teks is, wat deur 'n redigeerder nagegaan moet/kan word. Mossop (2007) 

onderskei tussen vier vlakke redigering wat die verskillende aspekte van teksverbetering 

goed beskryf. Hierdie vlakke word in die volgende afdeling uiteengesit en kan ook op revisie 

toegepas word. 

 

Mossop (2007) se vier vlakke waarin hy redigering verdeel is: (1) inhoudelike redigering 

(content editing), (2) strukturele redigering (structural editing), (3) stilistiese redigering 

(stylistic editing) en (4) kopieredigering (copyediting). Mossop voeg ook 'n vyfde "vlak" van 

redigering by, naamlik die (5) nagaan vir konsekwentheid, wat op ál vier die vlakke van 

redigering toegepas moet/kan word. Hierdie vlakke van redigering kan dien as riglyn om te 

verseker dat 'n teks volledig en op alle vlakke, geredigeer word. Mossop (2007) pas hierdie 

vlakke van redigering op sowel "oorspronklik geskrewe" tekste as vertaalde tekste toe. 

 

i.) Inhoudelike redigering 

Inhoudelike redigering behels die nagaan en korreksie van 'n teks vir die idees en/of feite 

wat daarin uiteengesit word en kan op mikro- en makrovlak geskied (Mossop 2007:80). Op 

makrovlak kan die redigeerder byvoorbeeld die outeur adviseer om groot veranderinge aan 

te bring deur dele van die teks uit te haal of inligting wat verskaf behoort te word, by te 

skryf. Hierdie makroredigering sal by literêre werke die manuskripontwikkelingsfase behels. 

Verder kyk die redigeerder op inhoudelike vlak na mikroaspekte soos feitefoute, 

                                                
85

 In die analises word daar na "proeflesers" verwys as die persone wat verantwoordelik was vir die 
kopieredigering, aangesien dit die term is wat gebruik word in die korrespondensie wat ontleed word. Die 
term moet dus ooreenstem met die praktiese voorbeelde om verwarring te voorkom. 
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byvoorbeeld datums en name wat verkeerd aangedui is, of anachronismes, wat dikwels by 

literêre werke insluip. Selfs die redigeerder van vertaalde tekste moet hierna oplet, 

aangesien feitefoute in die produksieproses van die bronteks kan deurglip, nie deur die 

vertaler opgelet word nie, en dan deur die vertaler in die konsepvertaling ingesluit word.  

 

Tydens inhoudelike redigering moet daar ook gekyk word na logikafoute. Dit sluit in 

weersprekings, onsinnighede, toutologieë, onlogiese tydsvolgorde en verwarring met 

betrekking tot oorsaak en gevolg (Mossop 2007:83). In 'n literêre teks sal 'n inhoudelike fout 

byvoorbeeld wees as daar genoem word dat die karakter 'n rooi rok aanhet, maar later in 

die boek word sy deur 'n ander karakter gekomplimenteer hoe haar blou rok en die kleur 

van haar oë bymekaar pas. Feitelike foute kan ook verkeerde datums en foutiewe 

oorlewering van werklike gebeure behels (indien dit die doel is om hierdie gebeure histories 

korrek oor te dra). 

 

Mossop (2007:83) noem dat hierdie tipe kwessies dikwels slegs opgelos kan word deurdat 

die redigeerder die skrywer self kan vra wat hy/sy bedoel het, of in die geval van vertaalde 

tekste, die vertaler te raadpleeg. Die vertaler sal moontlik die antwoord kan verskaf, of die 

skrywer kan raadpleeg, óf die redigeerder kan die skrywer direk kontak of die bronteks 

raadpleeg. Kontak met die vertaler is egter meer gewens, aangesien dit belangrik vir die 

vertaler is om eers die skrywer se bedoeling te verstaan voor hy/sy vertaal en waarskynlik 

daarom 'n beter oplossing vir die redigeerder kan gee, aangesien dit sy/haar teks is wat die 

redigeerder besig is om te redigeer. Verder word daar ook, soos vroeër genoem, aanbeveel 

dat die redigeerder van die vertaalde teks die teks redigeer asof dit 'n "oorspronklik 

geskrewe" teks is en moet terugverwysing na die bronteks beperk word. 'n Vertaalde teks 

moet, soos voorheen genoem, as outonome teks bestaan. 'n Doelteksleser het byvoorbeeld 

nie (noodwendig) die vermoë om na die bronteks terug te verwys nie en die doelteks dien 

vir hom/haar as die énigste weergawe van daardie teks waartoe hy/sy toegang het. Mossop 

(2007:85,86) merk ook op dat indien die redigeerder nie die bronteks magtig is nie, hy/sy 

buitendien die vertaler moet raadpleeg, aangesien die vertaler die redigeerder sal kan inlig 

of die navraag verband hou met 'n eienskap van die bronteks, of met die vertaler se 

interpretasie. Hier merk hy ook op dat daar redigeerders is wat, soos die algemene publiek, 

tot 'n mate naïef is oor vertaling en dink dat dit 'n tipe direkte transkripsie van die bronteks 
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is en nie besef hoeveel transformasie die vertaalproses behels nie. Redigeerders kan in so 'n 

geval wil veranderinge aanbring (na aanleiding van die bronteks) wat onnodig is. 

 

ii.) Strukturele redigering 

Mossop (2007:74) merk op dat 'n teks twee tipes struktuur het: 'n konseptuele struktuur en 

'n fisiese struktuur. Die konseptuele struktuur is onder andere die ontwikkeling van 'n 

storielyn, of die ontwikkeling van 'n argument en die fisiese struktuur behels byvoorbeeld 

sinsvolgorde, paragraafvolgorde en hoofstukvolgorde.86 Die redigering van struktuur kan in 

die volgende subkategorieë verdeel word:  

 

 Die redigering van uitleg en opskrifte 

 Die redigering van koherensie (samehang) 

 Die redigering van kohesie en kohesie-/diskoersmerkers (samehorigheid) 

 Die redigering van paragrafering 

 

Strukturele redigering kan op mikro- en makrovlak plaasvind. Makrovlakaspekte sluit 

byvoorbeeld hoofstukke se volgorde en die chronologie van 'n storielyn in. Mossop (2007) 

fokus in Revising and editing for translators egter op die strukturele redigering van 

mikrovlakaspekte aangesien dit volgens hom die aspekte is wat die meeste in die redigering 

van vertaalde tekste nagegaan (moet) word. Die grootste mikrovlakprobleme (wat op 

literêre werke van toepassing is) wat in prosa 87  kan voorkom, is volgens Mossop 

(2007:75,76) die afwesigheid van kohesiemerkers, onvervulde aankondigings (verwysing na 

iets wat genoem gaan word, maar dan word dit nooit genoem nie), leë terugverwysings 

(verwysing na iets wat nooit genoem is nie) en vals terug- of vooruitverwysings is (vals/leë 

verwysings), byvoorbeeld om in 'n roman terug te verwys na 'n plek of persoon wat nooit 

aan die leser bekendgestel is nie.  

 

                                                
86

 Let wel: Die fisiese en konseptuele struktuur kan ook oorvleuel. 

87
 Mossop verwys hier hoofsaaklik na prosa in nieliterêre en tegniese tekste, maar sy opmerkings kan ook op 

prosa in literêre werke van toepassing gemaak word. 
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Die algemene idee wat taalpraktisyns koester, is dat wanneer 'n literêre teks vertaal word, 

daar nie werklik makrostrukturele veranderinge tydens die vertaalproses of redigeerproses 

aangebring kan word nie (vergelyk Mossop [2007] wat slegs op die mikrostrukturele by die 

redigering van vertalings fokus). Die uitgangspunt is dat daar reeds oor strukturele aspekte 

tydens die produksieproses van die bronteks besluit is en probleme in verband daarmee 

uitgestryk is. Dit is egter nie altyd die geval nie. 'n Vertaler kan ook strukturele veranderinge 

tydens die vertaalproses aanbring en 'n redigeerder sal dan ook soos met 'n "oorspronklik 

geskrewe" teks die teks op strukturele vlak moet redigeer. Indien die vertaler die struktuur 

van die bronteks net so in die doelteks behou, kan die redigeerder ook kyk of hierdie 

struktuur werklik vir die nuwe doeltaal, die nuwe konteks waarin die boek gepubliseer gaan 

word en vir die nuwe doelteksleser geslaag sal oorkom. Mossop (2007:78) noem ook dat 

verskillende tale verskillende wyses het waarvolgens tekste gestruktureer word en dat 

hierdie tipe strukturele verandering dus in 'n vertaling, of tydens die redigering van 'n 

vertaling, aangebring sal moet word. Daar is byvoorbeeld 'n Franse paragraferingstyl waar 

die laaste sin van 'n paragraaf die nuwe tema (van die volgende paragraaf) aankondig. 

Hierdie sin sal dan in 'n Engelse vertaling na die begin van die nuwe paragraaf skuif om as 'n 

temasin vir daardie paragraaf te dien. Die patroon vir Afrikaanse en Engelse paragrafering 

(in 'n Suid-Afrikaanse konteks) is byvoorbeeld wel dieselfde.  

 

iii.) Stilistiese redigering 

Stilistiese redigering behels die aanbring van veranderinge aan 'n teks wat betref skryfstyl, 

formaliteit en register (byvoorbeeld die gebruik van geskikte vaktaal en terminologie of 

akademiese diskoers), asook geskikte toon en formulering om leesbaarheid, helderheid, 

duidelikheid en bondigheid te verseker (Mossop 2007, Billingham 2002, ensovoorts). 

Billingham (2002) verwys ook na stilistiese redigering in terme van formaliteit (register, 

aanspreekvorme, die gebruik van "contractions", woordkeuses, ensovoorts), lengte (lengte 

van sinne, paragrawe, afdelings en die teks as geheel) en formulering (helderheid, 

duidelikheid en die uitskakeling van dubbelsinnighede). 

 

Mossop (2007:60) merk op dat stilistiese redigering baie lesergerig is en dat die lesers van 'n 

doelteks in ag geneem moet word om te bepaal wat die styl van 'n teks behoort te wees. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



125 
 

Verder noem hy dat stilistiese redigering "a smooth-flowing text" ten doel het. Hy verdeel 

stilistiese redigering gevolglik in twee kategorieë: 

 

 Die aanpas van woordeskat en sinstruktuur vir die teikenleser en die doel waarvoor 

hulle die teks gaan lees (Mossop 2007:60). 

 Die skep van 'n teks wat glad vloei deur probleme soos swak verbindings tussen 

sinne, verkeerde fokus in sinne, verwarrende woordrykheid en vreemde 

sinskonstruksies (wat moeilik is om te volg) te verbeter (Mossop 2007:60). 

 

By die stilistiese redigering van literêre en vertaalde literêre werke is dit belangrik om op te 

let na aspekte soos stylbreuk in die narratiewe/vertellende/verhalende gedeeltes en die 

dialoog. Daar moet gekyk word of die styl geskik is vir die teikengehoor ('n kinderboek of 

jeugboek behoort byvoorbeeld in 'n minder formele styl geskryf te word as 'n boek vir 

volwassenes en gewoonlik nie te eksplisiete sekstonele, te gewelddadige beskrywings of te 

kru taalgebruik bevat nie). Frederik de Jager, uitgewer by Umuzi, sê ook dat die redigeerder 

sy/haar bevoegdhede oorskry "wanneer [hy/sy] nie die potensiële leser van die betrokke 

manuskrip herken nie en dan iets anders van die teks wil maak as wat dit ten doel het" (De 

Jager, aangehaal in Boeke-Insig 2008, bylaag N). 

 

Stilistiese redigering is 'n besonder moeilike vlak van redigering, veral by literêre tekste, 

aangesien daar nie werklik 'n stel reëls is om by te hou nie (Mossop 2007:60). By 

stylkwessies kan daar byvoorbeeld afwykings van die norm voorkom, maar dit kan nie 

noodwendig as foute geklassifiseer word wat "reggemaak" moet word nie, aangesien dit 

funksioneel in 'n bepaalde teks en konteks kan wees (sien afdeling 3.5).  

 

Styl gaan dus dikwels nie oor of die styl "korrek" is nie, maar eerder of dit "gepas" of 

"geskik" is vir die bepaalde teks, konteks en situasie. By vertaalde literêre tekste is die 

doelteksleser ook nie deurgaans die enigste riglyn vir stilistiese besluite nie, maar daar is 

ook die skrywer en/of vertaler se styl wat deur die redigeerder gerespekteer en behou moet 

word (sien afdeling 3.5). Die skrywer en/of vertaler se persoonlike smaak en stylvoorkeur 

speel dus dikwels 'n rol in hoe iets in 'n bepaalde teks bewoord word. Helen Moffett (2010) 

merk hieroor op: "[Editing fiction] involves total absorption in someone else's world. [...] 
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When editing fiction, it is your responsibility to enter the writer's world and head. You may 

NOT redecorate to your taste."  

 

Human & Rousseau se redakteur Etienne Bloemhof sê dat as die redigeerder sy/haar eie styl 

op 'n skrywer probeer afdwing, die moontlikheid bestaan – veral indien dit dikwels gebeur – 

dat 'n hele paar skrywerstemme eenders gaan klink (Boeke-insig 2008, bylaag N).  

 

Carstens en Van de Poel (2010:163) noem ook dat daar "altyd 'n gevaar verbonde aan 

stilistiese redigering" is, naamlik dat die redigeerder sy/haar stilistiese voorkeur op die teks 

kan/wil afdwing. Daar moet dus volgens hulle by stilistiese redigering/revisie 'n fyn balans 

gehandhaaf word tussen dit wat verander moet word en dit wat verander kan word, maar 

nie hoef/behoort te word nie. Vergelyk ook Sharpe en Gunther se "ekonomie"-beginsel, en 

Mossop (2012) se opmerking oor minimale veranderinge in afdeling 3.4.1. 

 

iv.) Kopieredigering 

Kopieredigering (copy-editing) behels volgens Mossop (2007:37) veral om 'n teks aan te pas 

om dit in ooreenstemming met bepaalde reëls te kry. Teenoor stilistiese redigering wat met 

afwykings werk, word foute tydens kopieredigering opgespoor en gekorrigeer (sien ook 

afdeling 3.3.1.1). Dit sluit huisstylreëls en taalreëls oor onder andere spelling, tipografie, 

sintaksis, idioom, interpunksie en taalgebruik in (Mossop 2007:37-55). Hierdie vlak van 

redigering is vir (literêre) tekste belangrik, aangesien, soos Clouse (1992:86) opmerk: "if 

your work contains frequent and/or serious lapses in grammar and usage, your reader will 

grow annoyed and frustrated. [...] Thus, errors in grammar and usage can alienate a reader." 

Tog, in literêre tekste kan foute wel funksioneel ingespan word. In 'n literêre teks kan 'n 

skrywer 'n karakter byvoorbeeld taalfoute in dialoog (of in die gedagtestroom van 'n 

karakter) laat maak om aan te dui dat sy/haar taalvermoë nie goed is nie, of sy/haar vlak van 

opvoeding laag is. Die bediende, Miriam, in die boek Raaiselkind deur Annelie Botes (2001) 

maak byvoorbeeld taalfoute (onderstreepte gedeeltes) in haar dialooggedeeltes en in haar 

gedagtestroom: 
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Hoe kan Boetatjie dood wil is?  

Hy't dan niks gemakeer nie. Behalwe as hy 'n slegte val gehad het of stuipe gevat het wyl hy 

gebad het, verstaan sy nie hoedat hy in die bad kon geverdrink het nie. Sy kan nie dink dat miss 

Ingrid hom alleen in die bad sou los nie (Botes 2001:168). 

 

Omdat kopieredigering mikrovlakwerk is en aandag aan die kleinste besonderhede verg, 

beveel Mossop (2009:37) aan dat hierdie redigering gedoen word nadat 

makrovlakredigering, met ander woorde veranderinge aan die struktuur, inhoud, en soms 

styl, van die teks afgehandel is. Hy merk ook egter op dat hoe meer gesout 'n redigeerder 

raak, hoe makliker kan hy/sy die vier vlakke van redigering kombineer (Mossop 2009:37). 

 

v.) Konsekwentheid 

Mossop (2007) voeg 'n vyfde "vlak" van redigering by sy afdelings, naamlik konsekwentheid, 

wat op al vier vlakke van redigering toegepas kan word. 

 

Volgens Mossop (2007:87) moet 'n redigeerder en/of reviseur se uitgangspunt wel nie wees 

om "algehele konsekwentheid" te bewerkstellig nie, aangesien dit te wyd en vaag is. Hy sê 

die redigeerder en/of reviseur moet eerder vra wátter aspekte van die teks konsekwent 

behoort te wees, byvoorbeeld terminologie, bladuitleg, die manier hoe die leser 

aangespreek word. Hier kan met betrekking tot (vertaalde) literêre werke bygevoeg word of 

name vertaal word, al dan nie, kulturele verwysings, domestikeerstrategieë en 

vervreemdingstrategieë (wat ook in die redigering van "oorspronklik geskrewe" tekste 

voorkom) en domestikerende of vervreemdende taalgebruik. Verder sê Mossop (2007:87) 

daar moet ook bepaal word hoe ver konsekwentheid moet strek. Is dit slegs vir die boek 

waarmee die redigeerder en/of reviseur op daardie oomblik besig is, of moet 

konsekwentheid oor 'n reeks boeke (byvoorbeeld die Afrikaanse vertaling van Alexander 

McCall Smith se The No. 1 Ladies' Detective Agency of die Afrikaanse vertaling van die Harry 

Potter-reeks) strek? Die dokumentering van vertaalbesluite en redigeer- en/ revisiebesluite 

speel 'n groot rol om hierdie konsekwentheid te bewerkstellig.  
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Bruwer (2005:73,74) kom byvoorbeeld tot die gevolgtrekking dat die inkonsekwente 

vertaling van eiename deur Janie Oosthuizen in die Afrikaanse Harry Potter-reeks 'n 

beduidende (negatiewe) effek op die vertaling as geheel het. 

 

Mossop (2007:89) merk wel op dat die redigeerder moet waak teen óórkonsekwentheid 

deur byvoorbeeld een woord deurgaans te gebruik om na dieselfde konsep te verwys, in 

plaas daarvan om sinonieme te gebruik. Hy sê hierdie oorkonsekwentheid is onnatuurlik 

omdat die gebruik van verskillende woorde of uitdrukkings om dieselfde konsep of idee oor 

te dra, juis 'n natuurlike aspek van die mens se taalproduksie is. Hy sê dat as 'n mens werklik 

geloofwaardig wil skryf (vertaal, redigeer, reviseer), behoort hy/sy nie te probeer om hierdie 

inkonsekwentheid te elimineer nie (Mossop 2007:89). Dit is veral van belang vir literêre 

tekste waar spraak, veral hoofsaaklik in dialoog, so natuurlik moontlik weergegee moet 

word. 

 

Mossop (2007:59-91) waak ook teen metodologiese óórkonsekwentheid en sê dat 

konsekwentheid nie bewerkstellig moet word as dit veroorsaak dat 'n fout deurgevoer word 

nie. Hy sê: "consistency should not be treated as an end in itself. Inconsistency is only a 

problem if it creates a communication barrier" (Mossop 2007:91). 

 

3.3.1.3 Die redigeerprosedure by literêre vertalings 

Vanderauwera (1985:198) merk op dat "oorspronklik geskrewe" boeke en vertaalde boeke 

dieselfde pad vanaf publikasie volg. Die pad strek van publikasie, na verspreiding, na 

blootstelling aan die media (laasgenoemde twee kan ook omruil of tegelykertyd plaasvind). 

Die meeste produksieagente wat in hierdie studie geraadpleeg is (Vraelyste 2011), is van 

mening dat hierdie twee prosesse vóór publikasie ook eenders verloop, en behoort te 

verloop. Dit kan impliseer dat die konsepvertaling wat geredigeer word, as 'n selfstandige 

teks beskou moet word en nie as 'n duplisering van die bronteks in 'n ander taal nie. So 

moet die uiteindelike doelteks ook as 'n selfstandige teks binne die literêre sisteem beskou 

(kan) word.  

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



129 
 

Binne elk van die stadia in die redigeerproses, is daar ook stappe wat deur elke redigeerder 

gevolg (moet) word. Indien 'n redigeerder vir al die vlakke van redigering verantwoordelik is, 

kan een van twee prosesse gevolg word: die redigeerder kan eers die makro-, of meer 

globale, aspekte soos struktuur (byvoorbeeld argumentasie), inhoud (byvoorbeeld die sny 

van onnodige beskrywings) en so meer redigeer en dan wanneer hierdie "groot probleme" 

uit die weg geruim is, na die mikro-, of "fyner" aspekte soos formulering en taalfoute 

beweeg. Styl is 'n aspek wat op beide makro- en mikrovlak hanteer kan word. Ander 

redigeerders beweeg van die mikro-aspekte na makro-aspekte (Lourens 2008). 

Redigeerders, soos Suzette Kotzé-Myburgh, werk weer van voor na agter in die boek en 

werk gelyktydig aan mikro- en makro-aspekte. Sy beskryf dit as om soos 'n "dorsmasjien 

stadig en stelselmatig deur die hele teks te werk" en dit stelselmatig "skoon te stroop" 

(Kotzé-Myburgh 2010). Elke redigeerder se werkswyse verskil. Madri Victor, die redigeerder 

van Palindroom deur Joan Hambidge (uitgegee deur Genugtig!), beskryf haar redigeerproses 

soos volg: 

 

Ek lees gewoonlik eers 'n manuskrip een of twee maal deur om 'n geheelindruk te kry. Dan sal 

ek strukturele veranderinge voorstel, indien nodig, of aandui watter dele problematies is. 

Hierna werk ek die manuskrip van voor af deur en gaan intertekstuele verwysings na soos dit 

voorkom, maak seker dat paragraaf- en sinskonstruksies, punktuasie en spelling reg is (Victor, 

aangehaal in Fourie 2009).
88

 

 

Een van die redigeerders wat betrokke was by die produksieprosesse van die drie vertaalde 

literêre werke wat in hierdie studie ondersoek word, verduidelik haar redigeerprosedure 

van vertalings soos volg: 

 

Indien die vertaler 'n memo vir die redigeerder opgestel het, of indien die uitgewer vir my 'n 

memo gestuur het, lees ek dit eerste. Dan lees ek die vertaling so 'n ent weg om 'n idee te kry 

van waarmee ek te doene het. En dan val ek weg en begin redigeer (Vraelyste 2011). 

 

                                                
88

 Volgens Nagtegaal (2008, aangehaal in Fourie 2009) was Victor egter by Palindroom slegs gemoeid met die 
struktuur en organisering van die teks, oftewel algehele kohesie, en Victor (aangehaal in Fourie 2009) noem 
dat sy slegs struktureel na die manuskrip gekyk en voorstelle gemaak het vir verandering wat perspektief en 
ander strukturele aspekte betref, maar nie taalversorging gekontroleer het nie. 
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Sy verduidelik dat sy by 'n "oorspronklik geskrewe" teks altyd eers die manuskrip heeltemal 

sal deurlees voor sy dit begin redigeer. As sy egter bekend/vertroud is met die bronteks van 

'n vertaling wat sy moet redigeer, sal sy nie noodwendig die hele vertaalde manuskrip 

deurlees voordat sy begin redigeer nie (sien aanhaling hierbo). Sy sê verder sal dit by 'n 

vertaling uiters onwaarskynlik is dat dit vir haar nodig sou wees om die skrywer bewus te 

maak van aspekte in die teks waaraan hy/sy nog eers aandag moet gee voordat sy kan begin 

redigeer. "'n Mens neem aan sulke dinge is reeds met die publikasie van die oorspronklike 

uitgestryk, en indien nie dan nie, dan wel tydens die vertaalproses" (Vraelyste 2011).  

 

Hierdeur illustreer dié redigeerder die punt waarna vroeër verwys is (afdeling 3.3.1.1) dat 

manuskripontwikkeling, karakterontwikkeling en storielynontwikkeling selde by die 

redigering van vertaalde literêre werke plaasvind. 

 

3.3.2 Die revisiepraktyk 

Revisie word in die teorie en literatuur oor vertaling as 'n belangrike en noodsaaklike 

onderdeel van die vertaalproses beskryf, alhoewel dit nie dikwels in empiriese studies 

ondersoek word (of altyd in die praktyk die nodige aandag geniet nie). Etlike studies is al 

volgens Breedveld en Van den Bergh (2002:329) oor "selfrevisie" in die skryfproses gedoen. 

Hulle noem dat dit om die waarheid te sê juis een van die méés ondersoekte deelprosesse in 

die skryfproses is. Hierdie studies kyk na hoe skrywers hulle eie werk verbeter tydens die 

skryfproses. Selfrevisie van vertalings is ook al tot 'n redelike mate ondersoek binne die 

kader van korpusstudies en prosesondersoeke waar die vertaler se besluitneming tydens die 

vertaalproses gemonitor word. Daar is egter min studies wat die besluitneming van ander 

agente betrokke by die produksie van (veral literêre) vertalings (veral in Suid-Afrika) 

ondersoek (verwys na afdeling 3.2 vir 'n lys studies wat wel oor hierdie onderwerp gedoen 

is). 

 

 Breedveld en Van den Bergh (2002:327) beskryf revisie as "een cruciaal onderdeel van het 

vertaalproces". Munday (2001:11,12) erken revisie as 'n vertakking van die "toegepaste 

vertaalwetenskap" as deel van die "vertaalkritiek"-been (sien figuur 10): 
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Figuur 10: Munday (2001) se uiteensetting van die toegepaste vertaalwetenskap om revisie as 

onderafdeling aan te dui 

 

Van Doorslaer (2007) kategoriseer revisie ook onder vertaalkritiek, alhoewel hy daarna 

verwys as "quality control" (gehaltebeheer). Alhoewel die term dus nie gestandaardiseer is 

nie, word die term "revision" (en dié term se ekwivalente in ander tale) hoofsaaklik gebruik 

om die revisieproses te beskryf (vergelyk ook byvoorbeeld Breedveld & Van den Bergh 2002, 

Robert 2008, 2012, Katell 2009 en Šunková 2011). Die Veeltalige vertaalterminologie-

woordeboek dui dit aan as "revision" in Engels, met "Revision" in Duits, "revisión" in Spaans, 

"révision" in Frans en "revisie" in Nederlands. Die Afrikaanse ekwivalent wat egter gegee 

word vir hierdie proses, is "hersiening" (Beukes & Pienaar 2010:147,148). Om die term in 

ooreenstemming met die genoemde Europese tale te bring (veral in vergelyking met die 

Nederlands), asook om verwarring met ander betekenisse van die woord "hersiening" te 

vermy, word die term "revisie" as Afrikaanse ekwivalent vir die begrip in hierdie proefskrif 

gebruik.  

 

Revisie word deur Beukes en Pienaar (2010:147) gedefinieer as "'n [u]itvoerige vergelykende 

ondersoek van die vertaalde teks met die betrokke bronteks ten einde te verifieer dat die 

betekenis, sin of strekking in albei die tekste dieselfde is en om die gehalte van die doelteks 

te verbeter" (vergelyk ook Delisle Lee-Jahnke & Cormier 1999 waaruit hierdie definisie 

afgelei is). Hulle sê verder dat dit "'n [t]aak is wat gewoonlik aan 'n ervare vertaler gegee 

word met die doel om te verseker dat die tekste wat deur ander vertaal is, voldoen aan 

professionele standaarde" (Beukes & Pienaar 2010:147). Mossop (2007) definieer ook die 

Toegepaste vertaalwetenskap 

Vertaalopleiding Vertaalkritiek 

Evaluering Revisie Resensies 

Vertaalhulpmiddels 
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bergip deur te noem dat revisie onder andere die verbetering of gehaltebepaling van 'n 

vertaling deur 'n tweede vertaler is, maar noem dat die bronteks nie noodwendig 

geraadpleeg hoef te word tydens hierdie gehalteversekeringsproses nie. Hy noem 

byvoorbeeld dat revisie soms slegs gedeeltelike vergelyking van die bron- en doelteks 

behels, of slegs die raadpleeg van die bronteks indien iets in die doelteks vir die reviseur 

onduidelik of verwarrend is, of verdag lyk (Mossop 2007:141-150). Wat wel ooreenstem in 

al die definisies van revisie, is dat die doel van hierdie stap in die vertaalproses 

gehalteversekering is. Gehalte kan na 'n verskeidenheid aspekte verwys, byvoorbeeld dat 

die doelteks grammaties en idiomaties korrek is, die betekenis van die bronteks reg in die 

doelteks oorgedra word en dat die doelteks geskik is vir die doelteksleser, binne sy/haar 

doelkultuur. Laasgenoemde wys daarop dat die reviseur, soos die redigeerder, ook 'n 

medieerder in die teksproduksieproses is. Die diagram oor die redigeerder se posisie in die 

kommunikasiesituasie wat in figuur 9 aangebied word, kan dus ook op revisie toegepas 

word met die vertaler (en skrywer) as "sender", die doelteks as "teks" en die doelteksleser 

as "ontvanger": 

 

 
 

Figuur 11: Die posisie van die reviseur binne die kommunikasiesituasie (vergelyk Jakobson se 
kommunikasiemodel) 

 

Die begrip "revisie" verwys egter nie slegs na revisie deur 'n tweede vertaler, of 'n ander 

agent as die konsepvertaling se vertaler nie, maar kan ook verwys na revisie deur die 

vertaler self van sy/haar éie werk ten einde gehalte in die konsepvertaling te verseker 

(vergelyk byvoorbeeld Breedeveld en Van den Bergh 2002 se artikel oor revisie in vertaling 

as 'n subproses van die vertaalhandeling). Mossop (2007) noem hierdie begrip selfrevisie 

Sender 

(Skrywer en 
vertaler) 

Teks 

(Doelteks) 

Ontvanger 

(Doelteksleser) 

Reviseur 
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(self-revision) en tref 'n onderskeid tussen hierdie revisie en anderrevisie (other-revision), 

wat deur iemand anders as die vertaler behartig word.  

 

Mossop (2007:33) verwys na die redigering wat plaasvind terwyl die vertaler vertaal, as 

"mental editing" en verduidelik hierdie konsep soos volg: 

 

[...] experienced translators tend to produce translations whose writing quality is much 

superior to that of the source text. To accomplish this, they do not actually prepare an edited 

version of the source text; instead, they engage in what might be called mental stylistic editing 

and mental structure/content editing while they translate (Mossop 2007:33). 

 

Selfrevisie word deur Mossop (2007:167-173) gedefinieer as die proses waartydens 'n 

vertaler sy/haar eie werk nagaan vir foute. Dit is die stap wat na vertaling en "mental 

editing" volg. Mossop (2007:167) noem dat daar van professionele vertalers verwag word 

om hierdie stap in die vertaalproses in te sluit. Hy verdeel vertaalproduksie in drie stappe, 

naamlik "[p]re-drafting", "drafting" en "post-drafting" en sluit die volgende vyf stappe in: 

 

1. Interpret source text. 

2. Compose translation. 

3. Conduct research needed for tasks 1 and 2. 

4. Check the draft translation for errors and correct if necessary. 

5. Decide the implications of the brief. How do the intended users and use of the 

finished product affect tasks 1 to 4? (Mossop 2007:167). 

 

By stap 4 vind selfrevisie plaas alvorens die vertaalproses voltooi is. Mossop (2012) 

beklemtoon dat selfrevisie altyd volledig moet plaasvind (teenoor anderrevisie wat 

verskillende grade en parameters kan behels). 

 

Omdat selfrevisie nie werklik die fokus van hierdie proefskrif is nie, maar eerder 

anderrevisie, word daar deurgaans in die analises na slegs "revisie" verwys om besprekings 

te vereenvoudig. Die term "selfrevisie" sal spesifiek gebruik word indien daar na die vertaler 

se revisieproses tydens die daarstel van die konsepvertaling verwys word.  
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3.3.2.1 Tipes revisie 

Die nuwe Europese norm vir vertaaldienste, naamlik die European Standard EN 15038. 

Translation Services – Service Requirements, wat in 2006 deur die Europese Komitee vir 

Standaardisering gepubliseer is, plaas duidelike klem op revisie as 'n integrale deel van die 

vertaalproses. Dit onderskei drie tipes revisie, naamlik "checking" (wat moontlik as 

"kontrole" of "kontrolering" vertaal kan word en ekwivalent is aan Mossop se selfrevisie) en 

"review"/"reviewing" (wat in ander kontekste as "hersiening" vertaal kan word, maar eerder 

beskryf kan word as "redigering van vertaalde tekste") en "revision"/"revising" (albei terme 

is ekwivalent aan wat Mossop "revision" noem en word as wisselvorm in EN 15038 gebruik) 

(Pym 2011).  

 

"Review" en "reviewing" is 'n stap wat volgens die EN 15038 in die vertaalproses móét 

plaasvind en word gebruik om te beskryf wanneer 'n ander agent as die vertaler van die 

konsepvertaling die teks korrigeer (Pym 2011:90). Hierdie handeling kan eentalig plaasvind 

en die doelteks word dus nie noodwendig met die bronteks vergelyk nie en behels 

"examining a translation for its suitability for the agreed purpose, and respect for the 

conventions of the domain to which it belongs and recommending corrective measures" 

(Europese Komitee vir Standaardisering 2006, aangehaal in Pym 2011:90). Hier kan 'n mens 

die ooreenstemming tussen revisie en redigering raaksien en Beukes en Pienaar (2010:147) 

merk ook op dat hierdie twee begrippe nou verwant is en hoekom revisie (of 

"review/reviewing" volgens EN 15038) byvoorbeeld in Amerikaanse Engels "editing" 

genoem word. In hierdie proefskrif word daar ook in die analises en model na die 

"redigering" van 'n vertaalde teks verwys wanneer eentalige revisie van die konsepvertaling 

(of ander weergawes van die vertaling) plaasvind deur nooit, of slegs wanneer die 

redigeerder onseker is oor 'n kwessie, na die bronteks te verwys nie. Die terme "review" en 

"reviewing" is nie aan te beveel nie, veral nie in die literêre publikasiebedryf nie, aangesien 

dit ook gebruik word om die resensering van boeke te beskryf ("book review").  
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Die terme "revision" of "revising" word volgens die EN 15038 gebruik om te beskryf 

wanneer die vertaler van die konsepvertaling, óf 'n ander agent as die vertaler, 

veranderinge in die vertaling aanbring deur die bronteks en die doelteks (of konsepvertaling) 

te vergelyk (Pym 2011:90). (Wanneer die vertaler hierdie veranderinge aanbring, sal daar in 

EN 15038 na "checking" verwys word, soos vroeër genoem.) 

 

Pym (2011:77) noem egter dat die term "checking" nie in die bedryf of navorsingsuitsette 

gestandaardiseer is nie en dat die term nie aandui dat hierdie handeling deur die vertaler 

self uitgevoer word nie. Hy beveel vervolgens aan dat die term "selfrevisie" eerder gebruik 

moet word, veral vir navorsingsdoeleindes. Die navorser stem met hierdie uitgangspunt 

saam, ook wat betref die terme "kontroleer" en "kontrole", wat 'n hele aantal betekenisse 

kan hê en nie vertaalspesifiek is nie. Hy beveel verder aan dat die term "revision" as 'n 

sambreelterm gebruik word om na anderrevisie en "reviewing" te verwys en dat die drie 

terme "self-revision" (selfrevisie, vir EN 15038 se "checking"), "other-revision" (anderrevisie, 

vir EN 15038 se "revision") en "review" (soos in EN 15038) gebruik word. In hierdie 

proefskrif word die terme selfrevisie, (ander)revisie en redigering in ooreenstemming met 

dié drie terme gebruik, om die redes verskaf in hierdie afdeling. Hy noem ook dat "revising" 

(nie "revision" nie) ook kan verwys na die proses waarin 'n "revision" van 'n teks 

geproduseer word. Hierdie veranderinge kan volgens hom aangebring word voor die 

vertaler 'n teks klaar vertaal het (in-draft revising) of nadat die teks klaar vertaal is (post-

draft revising) (Pym 2011:90). Hy noem egter nie wat hy onder "revision" as 'n produk 

verstaan nie, maar die vermoede is dat dit 'n herbewerking van 'n teks kan wees, 

byvoorbeeld vir heruitgawe. Hy noem egter later in die definisie voorbeelde van 

mikroherstelwerk, soos "in-sentence revising" wat 'n mens weer laat dink dat hierdie term 

ook na redigering kan verwys. In eersgenoemde geval kan daar myns insiens na "hersiening" 

(vir die werkwoord en die naamwoord) verwys word en in laasgenoemde na "redigering". 

Die gebruik van die woord "revising" (en dan ook "hersiening" in Afrikaans) vir ekwivalente 

van "revision" en "revisie" moet dus liefs vermy word om verwarring te voorkom.  

 

Alhoewel daar gereken word dat revisie 'n belangrike stap in die vertaalproses is (hetsy 

selfrevisie of anderrevisie), word anderrevisie selde as 'n afsonderlike stap in die 

produksieproses van literêre vertalings ingesluit. In lande waar vertaling deur beleid en 
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wetgewing gereguleer word (of tot 'n groter mate gereguleer word as in Suid-Afrika), soos in 

die Verenigde State van Amerika, Kanada en lande in Europa,89 word 'n sterk klem wel op 

die revisie van vertaling geplaas, maar ook slegs buite die domein van literêre publikasies.  

 

Alhoewel die begrip hoofsaaklik in vertaalagentskappe en vertaalkantore gebruik word, en 

op nieliterêre en tegniese tekste toegepas word, kan die revisieproses nogtans wel tydens 

die literêre produksieproses toegepas word en die begrip revisie kan gebruik word om die 

werk te beskryf wat aan vertaalde literêre tekste verrig word. Aangesien revisie bykans 

nooit in Suid-Afrikaanse uitgewerye, soos NB-Uitgewers, deur 'n tweede vertaler uitgevoer 

word nie, maar hoofsaaklik deur redigeerders of skrywers, word dit nie as 'n voorvereiste 

gestel nie. Verder word daar ook verstaan dat die begrippe "redigering" en "revisie" tot so 'n 

mate kan oorvleuel, veral in die produksieproses van literêre vertalings, dat daar nie altyd 'n 

onderskeid tussen die twee begrippe getref kan word nie en hulle dikwels as een proses 

beskou kan word. Mossop (2007:120) merk ook op dat revisie en redigering deur dieselfde 

persoon behartig kan word. Pogings word wel aangewend om vertalers op te lei in die 

revisie en redigering van vertaalde tekste, ook literêr van aard, soos aan die Universiteit van 

Stellenbosch waar Redigeerteorie en Praktiese Redigering deel uitmaak van die 

kernmodules van die Nagraadse Diploma in Vertaling, asook die Honneursprogram in 

Vertaling. In die module Literêre Vertaling wat as keusemodule in die Honneursprogram 

aangebied word, word daar aandag geskenk aan sowel die vertaling as die redigering en 

revisie90 van literêre tekste.  

 

Jürgen Schopp (2007:74) vra in 'n artikel oor die redigering van vertaalde tekste of 

redigering 'n "translatorisches Stiefkind" ('n stiefkind van vertaling) is, menende dat 

redigering dikwels afgeskeep word in vertaling of dat dit nie as 'n belangrike stap in die 

vertaalproses gereken word nie. Hy beskou redigering ("Korrekturlesen"/'Redigierung") (en 

revisie kan hierby ingesluit word, aangesien daar na die redigering van vertaalde tekste 

                                                
89

 Amerikaanse norm: ASTM F2575, Kanadese norm: CAN/CGSB-131.10, Europese norm: EN 15038, met 
onderskeie nasionale standaarde vir die lande waarin dit toegepas word. Die Duitse norm is byvoorbeeld DIN 
EN 15038 en die Britse norm BS EN 15038. 

90
 Daar word egter nie in die kursus aandag aan revisieteorie geskenk nie en ook nie na die werk wat gedoen 

word, as revisie verwys nie, alhoewel dit revisie insluit. 
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verwys word) as 'n integrale deel van die vertaalproses. Hy sê die "vertaalproses" moenie 

net beskou word as die formuleringsproses van 'n doelteks nie, maar ook die verbetering 

(verstelling) daarvan. Hy sê dat die vertaalproses eers afgehandel is wanneer 

(kontrakgeskikte) gehalte in die teks verseker is (Schopp 2007:74). Dit sluit nie slegs korrekte 

of getroue vertaling in nie, maar ook die afronding, revisie en/of redigering van die doelteks 

as selfstandige teks tot in die fynste besonderhede , byvoorbeeld ook wat betref spelling en 

tipografie. 

 

3.3.2.2 Revisieparameters 

Mossop (2007) onderskei tussen 12 revisieparameters wat spesifiek betrekking het op die 

revisie van vertaalde tekste. Hy verdeel die 12 parameters in vier hoofkategorieë, naamlik 

(1) Oordrag: Probleme met oordrag van betekenis, (2) Inhoud: Probleme met inhoud, (3) 

Taal (en styl): Probleme met taal en styl, (4) Aanbieding: Probleme met fisiese aanbieding. 

Mossop (2007) noem dat hierdie parameters ook toegepas kan word op die redigering van 

"oorspronklik geskrewe" tekste (net soos die vlakke van redigering toegepas kan word op 

die revisie van vertaalde tekste) en noem dat eintlik slegs die eerste twee parameters, 

naamlik akkuraatheid en volledigheid, wat binne die kategorie "oordrag" val, spesifiek net 

op die revisie (of redigering) van vertalings van toepassing is. Daar moet ook daarop gelet 

word dat hierdie parameters in sowel anderrevisie en selfrevisie toegepas kan word. 

Vervolgens word die 12 parameters binne hulle kategorieë bespreek. Hierdie parameters 

word in hoofstuk 4 ingesluit as deel van die raamwerk waarvolgens die produksieprosesse 

ontleed word. 

 

i.) Oordrag 

Effektiewe oordrag behels volgens Mossop (2007:126-130) akkuraatheid en volledigheid.  

 

[1] Akkuraatheid behels dat daar geen vertaalfoute moet wees wat die doelteksleser sal 

mislei ten opsigte van die bronteks se boodskap nie. Die revisie van oordrag kan behels om 

op die uitkyk te wees vir groot vertaalfoute en te let op die korrekte oordrag van die 
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oorhoofse struktuur van die boodskap in die bronteks, asook ooreenstemming van die 

opeenvolging van gebeure of argumente in die bron- en doelteks (Mossop 2007:126). 

Mossop (2007:126) noem dat akkuraatheid nie noodwendig 'n getroue (close) vertaling 

impliseer nie en ook nie bronteksgeoriënteerdheid beteken nie. Dit gaan eerder oor die 

korrekte oordrag van die boodskap uit die bronteks in die doelteks en hy sê ook dat 'n 

doelteks nie so akkuraat moontlik hoef te wees nie, maar so akkuraat nodig vir die 

spesifieke teks, genre, doelteksleser, ensovoorts. Hierdie stelling korreleer met die 

ontwikkeling van 'n bronteksgeoriënteerde na 'n doelteksgeoriënteerde benadering in die 

vertaalwetenskap (vergelyk die kulturele wending wat in die vorige hoofstuk genoem is). 

 

[2] Volledigheid behels dat die héle bronteksboodskap in die doelteks oorgedra moet word 

(Mossop 2007:128). Mossop (2007:129) noem dat 'n mens moontlik kan dink dat 

volledigheid implisiet aan akkuraatheid is, maar dat dit tog nodig is om dit as afsonderlike 

parameter te bespreek, aangesien 'n vertaler maklik iets per ongeluk uitlaat (Mossop 

2007:129). Hy sê wel dat die beginsel van "No Additions, No Subtractions" (NANS) nie té 

letterlik beskou moet word nie, aangesien klein byvoegings en weglatings byvoorbeeld 

onvermydelik (en soms nodig) tydens vertaling is (Mossop 2007:128). Om volledigheid te 

verseker, behels byvoorbeeld ook nie om eienskappe van 'n swak geskrewe bronteks in die 

doelteks oor te dra, of om 'n teks méér eksplisiet te maak as die bronteks nie. 'n Doelteks 

kan selfs meer implisiet as die bronteks wees. Soms sal eksplisering wel nodig wees in 

gevalle waar kulturele of tegniese verduidelikings vir die doelteksleser bygevoeg moet word 

om die teks te kan verstaan. (Mossop 2007:129,130). Die reviseur moet hier as 'n 

verteenwoordiger (advocate) vir die doelteksleser optree (Mossop 2007:130). 

 

Mossop (2007) bespreek die taak van die reviseur met betrekking tot oordrag aan die hand 

van nieliterêre tekste. By literêre tekste weeg aspekte soos kultuuroordrag en die weergee 

van die skrywer se skryfstyl in die doelteks net so swaar, of selfs swaarder as akkuraatheid 

en volledigheid. Literêre tekste word egter soms juis nie as geheel vertaal nie, na aanleiding 

van die vertaalopdrag/-spesifikasie. 'n Voorbeeld hiervan is Bakkes se kortverhale waarvan 

slegs 'n sekere aantal vir vertaling gekies is en 'n gedeelte van 'n roman in 'n nuwe Engelse 

kortverhaal omskep is (Bakkes 2004a, 2004b 2006, 2007 en 2008. (Vergelyk Toury se 
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voorlopige norm in afdeling 2.4.1 waarin die keuse van tekste wat vertaal word aan bod 

kom.)  

 

ii.) Inhoud 

Mossop (2007:130-133) kategoriseer die parameters logika en feite onder "inhoud". Hierdie 

parameters stem baie ooreen met Mossop (2007) se vlak van inhoudelike redigering 

(afdeling 3.3.1.2). 

 

Die parameter [3] logika91 bepaal dat die doelteks logies moet wees deurdat dit "sin maak" 

vir die doelteksleser binne sy/haar konteks. Mossop (2007:130) sê: "[...] there should not be 

any nonsense, contradictions between sentences, impossible temporal or causal sequences, 

or other logical errors". Hy sê dat logikafoute op twee maniere by 'n vertaalde teks kan 

insluip. Eerstens kan die bronteks self onlogies wees en nie deur die vertaler verbeter word 

nie en tweedens kan die bronteks sin maak, maar die vertaler voer logikafoute in die 

doelteks in (Mossop 2007:130,131). Dit is dan die reviseur se taak om hierdie probleme raak 

te sien en (moontlik) te verbeter. 

 

[4] Feitelike, logiese en wiskundige apekte moet ook binne hierdie kategorie nagegaan word 

en Mossop (2007:132) noem dat as hierdie foute in die doelteks voorkom, dit hoogs 

waarskynlik in die bronteks ook voorkom, alhoewel vertalers ook soms hierdie tipe foute 

kan invoer. Hierdie soort foute moet ook met die skrywer uitgeklaar word as dit in die 

bronteks voorkom, om seker te maak dat dit wel 'n fout is en nie om 'n spesifieke rede 

foutief in die bronteks weergegee word nie.  

 

Mossop (2007:132,133) sê verder dat 'n onderskeid tussen inhoudsparameters en 

oordragsparameters getref moet word. Vir iemand wat die bronteks en die doelteks 

vergelyk, kan hierdie parameters moontlik weinig verskil, maar die uitwerking daarvan op 

die doelteksleser is nie dieselfde nie. Vertaalfoute kan byvoorbeeld oorgesien word indien 

                                                
91

 Mossop (2007:133,134) verwys ook hierna as koherensie, maar sê dat hy die term "logika" verkies omdat dit 
verwarring kan skep met wat onder "kohesie" verstaan word. Koherensie of logika verwys volgens Mossop 
(2007:133,134) na die vloei van idees. 
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dit wel sin maak, maar inhoudsfoute soos logikafoute sal deur die doelteksleser opgelet 

word. Hierdie stelling bevestig weer eens dat 'n doelteks nie slegs gelees moet word in 

vergelyking met 'n bronteks nie, maar ook geredigeer moet word as 'n onafhanklike, 

selfstandige teks wat moet sin maak. 

 

iii.) Taal (en styl) 

Hierdie afdeling oorvleuel met elemente in Mossop (2007) se vlak van stilistiese redigering92 

en kopieredigering (afdeling 3.3.1.2) en sluit die parameters vloeiendheid (smoothness), 

pasmaak (tailoring), subtaal (sub-language), idioom en tegniese aspekte (mechanics) in. 

 

Om [5] vloeiendheid te verseker, moet die reviseur sorg dat swak georganiseerde 

sinstruktuur, swak skakelings tussen sinne, onduidelike formulering, ensovoorts verbeter 

word (verwys na afdeling 3.3.1.2). 93 Mossop (2007:133) noem dat "unsmooth writing in the 

source cannot justify unsmooth writing in the translation", wat beteken dat swak vloei in 'n 

bronteks nie in die doelteks oorgerdra moet word nie. Verskillende grade van vloeiendheid 

is volgens Mossop (2007:133) aanvaarbaar, maar die aanvaarbare graad word bepaal deur 

die doelteksleser en die doel waarvoor die vertaling gebruik word, en nie die bronteks nie 

(vergelyk die skoposteorie in afdeling 2.3.2). 'n Aspek wat Mossop (2007:133) noem wat kan 

inmeng met 'n "gladde" of "vloeiende" leeservaring, is die teenwoordigheid van baie 

brontaalwoorde en -uitdrukkings in die doelteks. Aangesien dit die taak van die vertaler is 

om te vertáál, is dit volgens Mossop (2007:133) belangrik dat die reviseur brontaalelemente 

in die doelteks tot 'n minimum beperk. By literêre vertalings hoef hierdie riglyn nie so streng 

nagevolg te word nie en kan vreemde elemente juis, soos vroeër bespreek, tot die 

interessantheid en sukses van 'n doelteks bydra. 

 

Die tweede parameter onder "taal" handel daaroor om die teks [6] te maak pas vir die 

doelteksleser. Die vertaling moet volgens Mossop (2007:134) gepas wees vir die lesers 

                                                
92

 Mossop (2007:133) noem ook dat die leser moet terugverwys na hoofstuk 4 Revising and editing for 
translators waarin stilistiese redigering bespreek word. 

93
 Verwys ook weer na afdeling 3.5 waarin daar teen "oorgladmaak" gewaarsku word. 
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daarvan en wat hulle daarmee moet doen (met ander woorde die funksie van die doelteks). 

Die teks moet dus op die regte vlak van taalgebruik – met ander woorde betreffende 

register, toon, woordeskat, en so meer, vir die funksie wat dit moet vervul en vir die 

doelteksleser se vermoë – wees. Mossop (2007:134) noem byvoorbeeld dat die mate van 

formaliteit van die bronteks heeltemal irrelevant is en dat die reviseur eerder daarop moet 

fokus om dit vir die doelteksleser (en doelteks se funksie) geskik te maak. 

 

Die derde parameter by "taal" is [7] subtaal, wat leksikon, sintaksis en retoriek insluit. 

Mossop (2007:134) skryf: "[E]ach genre and each field of writing in the target language 

draws on a different selection of the lexical, syntactic and rhetorical resources of that 

language". 'n Leksikale voorbeeld is dat die reviseur moet nagaan vir vakspesifieke 

terminologie om te verseker dat dit korrek is en korrek gebruik word. Dit kan ook die 

gebruik van spesifieke uitdrukkings binne 'n vakgebied insluit (Mossop 2007:135). By literêre 

tekste kan hierdie parameter ook van toepassing wees, aangesien terminologie en 

vakspesifieke frases ook in literêre tekste kan voorkom. Mossop (2007:134) noem die 

sintaktiese voorbeeld van notules by vergaderings wat in Engels gewoonlik in die verlede tyd 

aangebied word, maar in Frans in die teenwoordige tyd. Die verskille tussen tydsvorme in 

Afrikaanse en Engelse narratief kan ook hier gekategoriseer word. Afrikaanse boeke word 

gewoonlik in die teenwoordige tyd geskryf/vertaal en Engelse boeke in die verlede tyd. 

Subtaal kan ook verwys na die retoriese eienskappe van 'n sekere genre, byvoorbeeld dat 

die manier van resepte aanbied van die brontaalgemeenskap tot die doeltaalgemeenskap 

kan verskil (Mossop 2007:135). So ook kan daar tipiese genrestrukture vir literêre tekste 

wees, wat van literêre sisteem tot literêre sisteem, of van land tot land kan verskil. In een 

sisteem sal dit byvoorbeeld gewens of die norm wees om 'n woordelys in 'n vertaalde 

literêre werk in te sluit, en in 'n ander moontlik nie. 

 

Nog 'n parameter onder "taal", is [8] idioom, naamlik die toelaatbare of korrekte 

grammatiese kombinasies/kollokasies van woorde wat gebruik word (Mossop 2007:136). 

Mossop (2007:136) noem dat vertaalde werk tipies meer onidiomatiese uitdrukkings bevat, 

vanweë die invloed van die brontaal. Hy noem ook dat idiomatiese taalgebruik nie 'n 

probleem is by "oorspronklik geskrewe" tekste nie, tensy die skrywer nie 'n 

moedertaalspreker is nie (Mossop 2007:136). Mossop (2007:136) noem ook dat 
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onidiomatiese taalgebruik soms 'n spesifieke doel verrig en as kreatief beskou kan word. Dit 

geld in die besonder vir literêre tekste. Onidiomatiese taalgebruik kan byvoorbeeld kreatief 

in dialoog ingespan word vir karakterisering en lewensgetrouheid. In hulle boek, Kreatiewe 

analise van taalgebruik, merk Hellinga en Scholtz (1955:1) op: "Die taal is 'n simboliese 

'tussenwêreld' wat ons in die 'eintlike' wêreld as handelingsmiddel aanwend." Hulle gaan 

verder deur te sê taal is bloot 'n moontlikheid tussen verskeie moontlikhede van uitdrukking 

(vergelyk afdeling 3.5 waarin taalvariasie en die verskil tussen foute en afwykings bespreek 

word). Dit is dan ook vir die literêre reviseur belangrik om hiervan bewus te wees.94 

 

Die laaste parameter onder die kategorie van taal, is die [9] tegniese aspekte van die taal, 

wat met Mossop (2007) se kopieredigering (afdeling 3.3.1.2) oorvleuel. Mossop (2007:137) 

beskryf hierdie parameter as die korreksie van foute wat betref grammatika, spelling, 

skryfwyse, interpunksie en taalgebruik, asook om die teks met die huisstylreëls of 

stylblad/gids te laat konformeer. Hy noem weer eens dat byvoorbeeld sintaktiese foute 

vanweë die invloed van die brontaal in 'n vertaling kan voorkom. 

 

Omdat Mossop (2007) sy besprekings van toepassing op nieliterêre tekste maak, sluit hy nie 

direkte rede, dialoog, gedagtestroom, figuurlike taalgebruik/beeldspraak, vloek, skel en 

vulgêre taalgebruik en raspejoratiewe in sy kategorisering van revisieparameters in nie. 

Hierdie aspekte kan onder 'n parameter "taalgebruik" bygevoeg word wanneer daar met 

literêre vertalings gewerk word. 

  

iv.) Aanbieding 

By aanbieding gaan dit oor die reviseur se take om die doelteks se fisiese struktuur (sien 

strukturele redigering afdeling 3.3.1.2) te verbeter. Hier word daar na [10] uitleg,95 [11] 

tipografie96 en [12] organisasie97 van die teks as 'n geheel gekyk (Mossop 2007:138,139). 

                                                
94

 Vanweë die hibriede aard daarvan, lê idioom lê op 'n grensposisie tussen stilistiese en kopieredigering, soos 
hierdie voorbeelde van getuig. 

95
 Spasiëring, intanding/uittanding, plasing van elemente, ensovoorts. 

96
 Konsekwentheid wat lettertipes en -groottes betref, konsekwente tipografiese aanbieding van opskrifte, 

ensovoorts. 
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Mossop (2007:139) merk op dat dit vroeër nie die reviseur se werk was om na die 

aanbiedingsparameters om te sien nie, maar dat dit deesdae 'n belangrike deel van die 

revisieproses vorm en nie meer deur (slegs) die tikkers, die redigeerders/redakteurs en 

drukkers gedoen word nie. Hy beklemtoon die belangrikheid daarvan dat die reviseur 'n 

sekere mate van 'n goeie voorkoms van 'n teks moet bewerkstellig, aangesien die 

aanbieding van 'n teks grootliks bydra tot die gehalte van die doelteks. Hierdie aspekte is 

reeds in afdeling 3.3.2 bespreek en word nie weer bespreek nie, aangesien hierdie aspekte 

nie die taak van die reviseur óf die redigeerder in die produksieproses by NB-Uitgewers is 

nie. Dié werk oorgelaat word aan die persoon wat verantwoordelik daarvoor is om die 

manuskrip persgereed te kry.  

 

3.3.2.3 Revisieprosedure 

Om die revisieprosedure vir vertaalde tekste vas te stel, maak Mossop (2007) gebruik van sy 

stel revisieparameters. Hy noem dat slegs parameters nie 'n voldoende riglyn vir 'n 

revisieprosedure is nie, aangesien dit nie net gaan oor waarna om op te let nie, maar ook, 

soos met die "gewone" redigeerproses, hóé om daarna op te let. Daarvoor moet 'n mens 'n 

prosedure hê om probleme in 'n teks op te spoor, asook 'n stel beginsels waarvolgens die 

oordeel gevel moet word of 'n verandering aangebring moet word of nie (Mossop 

2007:151). 

 

Mossop (2007:151) beveel aan dat die reviseur eerstens bepaal wie die doelteksleser is,98 

waarvoor die doelteks gebruik gaan word (die doel/funksie) en of daar enige spesifikasies 

deur die kliënt gegee is. Dan bepaal die reviseur die graad van revisie wat toegepas gaan 

word deur te bepaal of die hele teks, of slegs dele van die teks, nagegaan gaan word en of al 

die parameters gedek gaan word. Daar word ook bepaal of daar slegs in die doeltaal 

gereviseer sal word en of die doelteks met die bronteks vergelyk gaan word. Daarna moet 

                                                                                                                                                  
97

 Opskrifte in ooreenstemming met die inhoudsopgawe, numering, koppe en voetskrifte, byskrifte, 
ensovoorts.  

98
 Dit is nie so 'n belangrike oorweging by literêre tekste nie, maar kan wel in gedagte gehou word, veral by 

narratiewe niefiksie, boeke wat in 'n spesifieke konteks gepubliseer word, byvoorbeeld religieuse boeke en 
boeke wat vir kinders en jongmense gepubliseer word. 
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die reviseur, soos die redigeerder met die vlakke van redigering, bepaal in watter volgorde 

die parameters nagegaan gaan word (afsonderlik, terselfdertyd, eers vergelykend of eers 

slegs die doelteks, ensovoorts). (Sien Mossop 2007:151-155 vir 'n volledige bespreking 

hiervan.) 

 

Mossop (2007:155-158) noem verder die beginsels wat gevolg moet word om veranderinge 

aan te bring terwyl die teks nagegaan word. Daar moet in gedagte gehou word dat al werk 

die reviseur deur die hele teks, hy/sy slegs moet korrigeer of verander waar dit werklik 

nodig is om die teks te verbeter. Die reviseur (redigeerder) kan byvoorbeeld 'n sin merk wat 

omslagtig geformuleer is sonder om dit te verander en vir die skrywer of vertaler vra om 

weer daarna te kyk en dit helderder te herformuleer. Mossop (2007:155) noem, soos vroeër 

by Sharpe en Gunther (1994) se "ekonomie"-beginsel gesien is, dat korreksies tot 'n 

minimum beperk moet word. In die volgende gevalle is korreksie volgens hom beslis nodig: 

(1) wanneer die reviseur nie die vertaling kan verstaan sonder om die bronteks te raadpleeg 

nie en (2) as 'n teksgedeelte twee keer gelees moet word om verstaan te word, of as die 

reviseur met die tweede lees besef dat die vertaler se bewoording moontlik tóg sin kan 

maak. Laasgenoemde impliseer 'n logikaprobleem99 en die doelteksleser kan moontlik ook 

met die teksgedeelte sukkel, wat kommunikasie gaan verhinder. Hy maak ook die geldige 

opmerking dat die reviseur die doelteks so ver as moontlik teen 'n "normale" leesspoed 

moet lees om die leser se leeservaring te probeer vasvang (Mossop 2007:156) om sodoende 

te bepaal oor watter teksgedeeltes die leser sal struikel.  

 

Die ander beginsels wat Mossop (2007:156-158) aanbeveel, is om perfeksionisme te vermy, 

nooit oor te vertaal nie, geen foute in te voer nie en tydens die proses die verbeteringe wat 

aangebring word te beperk tot die parameters of aspekte wat op daardie stadium nagegaan 

word. 

 

                                                
99

 By literêre tekste en baie komplekse, tegniese tekste is dit nie noodwendig die geval nie.  
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3.3.3 Slotgedagte 

Die prosesse selfrevisie, anderrevisie en redigering (soos in die konteks van hierdie studie 

verstaan) word in die teorie as belangrike fases in die publikasie-/produksieproses van 

vertalings, ook literêre vertalings, beskou, maar is egter, soos bespreek, nog min nagevors, 

veral in Suid-Afrika. Om 'n werksbeskrywing van reviseurs en redigeerders van vertaalde 

literêre werke in die Suid-Afrikaanse literêre sisteem te formuleer (soos daar in hoofstuk 6 

gedoen word), moet die publikasie-/produksieproses van werklike literêre vertalings binne 

hierdie veld eers analiseer word. 

 

Mossop se uiteensetting van vlakke en parameters met betrekking tot redigeer- en 

revisieprosesse tydens die vertaalproses, dien nie slegs as 'n didaktiese middel, naamlik om 

redigeerders en reviseurs te leer hoe om hierdie praktyk te beoefen nie, maar kan ook dien 

as 'n nuttige raamwerk waarvolgens geredigeerde en/of gereviseerde tekste geanaliseer kan 

word. In hierdie proefskrif sal hierdie elemente in die analise van die produksieprosesse van 

drie literêre vertalings gebruik word deurdat dit deel vorm van die raamwerk vir ontleding 

wat in hoofstuk 4 aangebied word. In hierdie studie word die vlakke van redigering en die 

revisieparameters as kategorieë gebruik, waarvolgens die prosesse van die drie literêre 

vertalings ontleed word. Die klem op die tekstuele binne 'n sosiologiese studie is nodig om 

te sien hoe die produk deur middel van die wisselwerking tussen agente vervaardig word 

(vergelyk ANT, afdeling 2.5.2). Die teks én die agente wat hierdie teks produseer, word dus 

belangrik geag in die bestudering van die produksieproses van literêre vertalings. 

 

3.4 Redigeerbeginsels 

Om die redigeerproses100 by (literêre) tekste te probeer reguleer, stel Sharpe en Gunther 

(1994) sewe redigeerbeginsels voor (wat as tekstueel én sosiologies van aard beskou kan 

                                                
100

 Enkele opmerkings: Sharpe en Gunther (1994) verwys na die "redigering" en die "redigeerder" omdat hulle 
die beginsels vir die redigering van "oorspronklik geskrewe" tekste aanbied. Omdat die navorser hierdie 
beginsels as net so toepaslik vir revisie en die reviseur beskou, word daar ook deurgaans na hierdie proses en 
agent verwys (waar dit van toepassing is), alhoewel die outeurs self nie na die reviseur verwys nie. So ook 
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word, teenoor Mossop [2007] se redigeervlakke en revisieparameters wat hoofsaaklik 

tekstueel van aard is) wat as 'n konseptuele raamwerk gebruik kan word om besluitneming 

en uitvoering van take tydens die redigeerproses te teoretiseer en riglyne aan redigeerders 

te verskaf oor hoe om die redigeertaak aan te pak (Sharpe & Gunther 1994:79,80). Hierdie 

beginsels kan goed op die redigering én revisie van vertaalde literêre werk toegepas word 

en daarom sal Sharpe en Gunther (1994) se redigeerbeginsels in hierdie proefskrif benut 

word in die raamwerk vir die ontleding van die produksieprosesse van die drie literêre 

vertalings wat in hierdie studie bestudeer word (besonderhede in hoofstuk 4) en in die 

model vir die wisselwerking tussen agente betrokke by die produksieproses van vertaalde 

literêre werk (hoofstuk 6). 

 

Sharpe en Gunther (1994:80) stel die hoofbeginsel "first do no harm" vir redigering en 

revisie en hulle merk op dat die redigeerder en reviseur op twee maniere skade aan 'n teks 

kan aanrig: deur die skrywer (vertaler) se individuele styl (sy/haar stem) te verander of om 

die inhoud of betekenis van die skrywer se skryfwerk (vertaler se vertaalwerk) te verander. 

Hulle plaas dus sterk klem op die menslike agente en hulle invloed op die redigeer- en/of 

revisieproses. "Doing no harm" behels volgens hulle om die minimum aantal nodige 

veranderinge aan 'n teks aan te bring om die skrywer se taal of bedoeling helder en duidelik 

te stel. Hulle stel verder sewe beginsels vir redigering (en/of revisie) voor, naamlik (1) 

ekonomie, (2) takt, (3) aanpasbaarheid, (4) konsekwentheid, (5) selfvertroue, (6) respek en 

(7) verantwoordelikheid.  

 

3.4.1 Ekonomie 

Sharpe en Gunther (1994:81) beveel aan dat die redigeerder en/of reviseur so min moontlik 

aan 'n sin (teks) moet verander om dit te korrigeer of verstaanbaar te maak. Mossop (2012) 

het ook dieselfde uitgangspunt by redigering en revisie en noem dat veranderinge slegs 

aangebring moet word waar dit werklik nodig is en werklik die teks verbeter. Sharpe en 

Gunther (1994:81) noem dat veral minder ervare redigeerders en reviseurs dikwels geneig is 

                                                                                                                                                  
word die vertaler deurgaans vermeld waar Sharpe en Gunther (1994) se beginsels nie net van toepassing op 
die skrywer is nie, maar ook op die vertaler. 
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om sinne oor te skryf in plaas daarvan om die reeds geskrewe sinne te verbeter. Met 

"verbeter" verwys hulle na die aanpas van 'n sin om die skrywer, of vertaler, se bedoelde 

betekenis helder en duidelik te maak deur steeds soveel moontlik van die skrywer se 

oorspronklike taal te behou. Die herskryf van 'n sin kan daartoe lei dat 'n sin helder en 

duidelik is, maar dat die skrywer, of vertaler, se oorspronklike bedoeling, of styl, met die sin 

verdwyn. Die uitdaging is vir die redigeerder en/of reviseur is om te bepaal wat die skrywer, 

of vertaler, wou sê en daardie betekenis in die verbeterde teks oor te dra. Sharpe en 

Gunther (1994:81) beveel aan dat wanneer dit nie duidelik is nie, die redigeerder die 

betekenis met die skrywer moet uitklaar. So ook kan die redigeerder en/of reviseur in die 

geval van vertaalde tekste 'n kwessie met die vertaler uitklaar. 

 

Hulle merk op dat "ekonomie" dus nie in die geval van literêre redigeerwerk noodwendig 

daarna verwys om sinne korter en bondiger te maak nie (Sharpe & Gunther 1994:83), maar 

om ekonomies of spaarsaam met veranderinge en verbeteringe te werk te gaan. 

 

Mossop (2007:34) noem ook dat die reaksie van die skrywer (en hierby kan 'n mens ook 

voeg vertaler) op verbeteringe in ag geneem geword moet word. Hy sê dat indien die 

redigeerder en/of reviseur in die toekoms weer deur die skrywer, of vertaler, gebruik wil 

word, dit 'n goeie idee is om veranderinge tot 'n minimum te beperk. Die redigeerder en/of 

reviseur kan moontlik 'n briljante nuwe bewoording vir 'n sin hê, terwyl daar niks met die 

oorspronklike bewoording verkeerd is nie. In so 'n geval is dit beter vir die redigeerder en/of 

reviseur om die skrywer, of vertaler, se eie woorde te behou. Dit is aangesien skrywers en 

vertalers minder geneig is om saam met agente te werk wat voorkom of hulle met hulle 

probeer kompeteer as plaasvervangerskrywers, medeskrywers, of herskrywers.  

 

'n Bekende geval waar die werksverhouding tussen 'n skrywer en sy redigeerder versuur is 

deur te veel veranderinge deur die redigeerder, is die geval van Raymond Carver (skrywer) 

en Gordon Lish (sy redigeerder). In die New Yorker-artikel "Rough Crossings – the cutting of 

Raymond Carver" (Life and Letters 2007) word daar beskryf hoe Carver in 1980, nadat hy 

heelnag deur Lish se ingrypende "editorial cuts" aan What we talk about when we talk 

about love gewerk het – twee kortverhale wat omtrent 70% korter gemaak is, ander wat 

bykans halveer is, beskrywings en afwykings wat uitgehaal is, eindes wat afgestomp of 
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herskryf is – 'n brief aan Lish geskryf het waarin hy sê dat hy sy kontrak om hierdie 

kortverhale te publiseer, wil beëindig. Hy skryf 'n brief aan Lish waarin hy vir Lish sê dat hy 

ontevrede is met die talle ingrypende veranderinge wat tydens redigering aan sy werk 

aangebring is en die groot dele wat uitgesny is.101 

 

Deur die kortverhale so aansienlik te verkort, pas Lish die ánder betekenis van "ekonomie" 

op Carver se werk toe, naamlik om spaarsaam met woorde te werk te gaan. Die redigeerder 

Suzette Kotzé-Myburgh (2011) merk op dat dit soms nodig is in literêre redigering, om aan 

'n skrywer se werk te sny (soos Lish gedoen het), aangesien 'n mens nie die leser met 

onnodige woorde, oorverduidelikings, herhalings of omslagtige beskrywings wil belas of 

verveel nie. Sy noem egter dat 'n mens tydens literêre redigering sover moontlik veral die 

goeie aspekte van 'n skrywer se skryfwerk moet behou en dat redigering 'n "dun overlay oor 

die skrywer se werk" moet wees – 'n onsigbare lagie wat die teks verbeter, sonder om die 

skrywer se stem en styl te laat verdwyn. Sy noem ook dat sy as redigeerder sover moontlik 

met die skrywer 'n vertrouensverhouding wil opbou en dat dit belangrik is dat die 

redigeerder alle veranderinge wat hy/sy aanbring moet kan verduidelik of regverdig (sodat 

dit ook vir die skrywer sin maak). Dit verseker dan dat "an editor [...] facilitate[s] a writer's 

vision, [by] recommend[ing] changes – deletions, additions, transpositions – that best serve 

their [the author's] work" (Life and Letters 2007). 

 

Tomlinson (2012) noem dat nadat What we talk about when we talk about love, wat toe wel 

gepubliseer is met Lish se veranderinge, Carver se bekendheid gewaarborg het, Carver meer 

                                                
101

 "Dear Gordon, I’ve got to pull out of this one. Please hear me. I've been up all night thinking on this, and 
nothing but this, so help me. I've looked at it from every side, I've compared both versions of the edited mss – 
the first one is better, I truly believe … maybe if I were alone, by myself, and no one had ever seen these 
stories, maybe then, knowing that your versions are better than some of the ones I sent, maybe I could get 
into this and go with it. But Tess has seen all of these and gone over them closely. Donald Hall has seen many 
of the new ones … and Richard Ford, Toby Wolff … How can I explain to these fellows when I see them, as I will 
see them, what happened to the story in the meantime, after its book publication? … But if I go ahead with 
this as it is, it will not be good for me. The book will not be, as it should, a cause for joyous celebration, but one 
of defense and explanation. All this is complicatedly, and maybe not so complicatedly, tied up with my feelings 
of worth and self-esteem since I quit drinking. I just can't do it, I can't take the risk as to what might happen to 
me … You have made so many of these stories better, my God, with the lighter editing and trimming … Even 
though they may be closer to works of art than the originals and people be reading them 50 years from now, 
they're still apt to cause my demise, I'm serious, they're so intimately hooked up with my getting well, 
recovering, gaining back some little self-esteem and feeling of worth as a writer and a human being" (Carver 
1980, aangehaal in Tomlinson 2012). 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



149 
 

beheer oor sy en Lish se verhouding uitgeoefen het, dermate so dat Lish uiteindelik hulle 

werksverhouding verbreek het. Carver het toe, sonder Lish se hulp, talle suksesvolle stories 

publiseer (Tomlinson 2012). Die vraag wat egter hier gevra word, is of Carver wel sy 

bekendheid en gewildheid sou verwerf het indien dit nie vir Lish se herskryf van sy stories 

was nie. Tomlinson (2012) noem byvoorbeeld dat Lish se weergawe van What we talk about 

when we talk about love Carver se plek in die literêre kanon gevestig het en gehelp het "[to] 

revitalize the art of short fiction in the 1980s" (Tomlinson 2012). Tomlinson (2012) merk op 

dat Lish se weergawe radikaal van dié van Carver verskil en dat dié kortverhale om daardie 

rede nou in hulle ongeredigeerde én geredigeerde weergawe gepubliseer word sodat lesers 

beide die weergawes kan lees en dit met mekaar kan vergelyk. Tomlinson (2012) beskryf 

Carver en Lish se verhouding as een van "brilliant and tortured collaboration" en dat dit 

moontlik uiteindelik net saakmaak dat tekste uiteindelik geproduseer is wat goed deur die 

leserspubliek ontvang is. Hierdie samewerking kon egter meer eties geskied het deurdat Lish 

Carver as 'n skrywer hélp ontwikkel het, eerder as om bloot sy stories oor te skryf. Sy bydrae 

kon dus meer adviserend van aard gewees het, eerder as dat hy sy eie stempel op Carver se 

stories afgedruk het. Sharpe en Gunther (1994:83) waarsku dat 'n redigeerder en/of 

reviseur nooit 'n skrywer se styl of taalgebruik moet aanpas bloot omdat dit nie in sy/haar 

smaak val nie. Dit is belangrik dat die skrywer se stem na vore kom sonder dat dit deur die 

redigeerder en/of reviseur s'n ingekleur of vervang word (Sharpe & Gunther 1994:83). Die 

beginsel, ekonomie, kon dus deur Lish toegepas word en redigeerders en/of reviseurs moet 

daarteen waak om onnodige veranderinge aan 'n teks aan te bring bloot omdat dit nie 

"hulle manier van uitdrukking" of "hulle skryfstyl" is nie. 

 

Sharpe en Gunther (1994:81) noem ook dat dit partykeer egter genoodsaak word dat groot 

gedeeltes in 'n manuskrip (of vertaling) herskryf moet word. Dit is dus soms vir 'n 

redigeerder en/of reviseur nodig om ingrypende veranderinge aan te bring en die skrywer 

en/of vertaler daarvan te oortuig dat hierdie veranderinge nodig is. As 'n redigeerder (of 

reviseur) nie genoegsaam aan 'n teks verbeter nie, word dit byvoorbeeld in resensies 

gekritiseer. 'n Geval waar 'n redigeerder volgens Francois Bekker (2010) 'n swaarder hand 

kon hê, is in Deon Meyer se boek Spoor: 
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Alhoewel ambisieus in omvang het iets van die impetus, outentieke situasies en spanningslyn 

van Meyer se vroeëre werke verlore gegaan met hierdie boek. Daar is verskeie redes hiervoor. 

Die boek is hopeloos te lank. Meyer maak homself skuldig aan die kofferboek-sindroom, om te 

kyk hoeveel hy in een werk ingepak kan kry. Wat gevolglik in die slag bly is fokus en ritme. Ek 

wil my verstout om te sê dat daar met 'n goeie twee honderd bladsye gesny kon word. Die 

spioenasiewêreld wat Meyer oproep is verbeeldingloos en vervelig. Daar is eindelose jargon en 

onnodige dialoog om bladsyruimte te wen. 

 

Die gebruik van spoorsny-aanhalings bokant elke nuwe hoofstuk in boek 2 (die leitmotif van die 

boek is inderdaad om spore te laat of te volg) is pretensieus en irriterend. 

Daar is ook ander lastige foefies wat afbreuk doen aan Meyer se letterkundige vermoëns. 

Al die karakters is nie ewe geloofwaardig nie en sommige situasies en ontknopingspunte is niks 

anders as onwaarskynlik en vergesog nie (Bekker 2010, eie beklemtoning). 

 

Al is Meyer 'n gesoute skrywer, kon 'n goeie redigeerder tydens manuskripontwikkeling hom 

op hierdie tekortkominge gewys het, wat heel moontlik 'n veel meer positiewe ontvangs tot 

gevolg sou hê. 

 

Sharpe en Gunther (1994) sê dat die verantwoordelikheid om hierdie tipe herskrywings te 

doen, by die skrywer (of vertaler) lê, maar dat indien 'n redigeerder en/of reviseur iets moet 

herskryf, hy/sy dit op so 'n wyse moet doen dat dit so na moontlik aan die skrywer se styl 

bly. Hulle sê ook dat hierdie herskrywings waar moontlik met die skrywer of vertaler 

uitgeklaar moet word.  

 

Moffet (2010) noem ook dat wanneer dit by literêre werk kom, dit die taak van die skrywer 

is om die herskrywing te doen. Sy gee toe dat daar nie konsensus is oor wat die redigeerder, 

kopieredigeerder (copy-editor), reël-vir-reël-redigeerder (line-editor) en proefleser 

(proofreader) se take is nie, maar dat "the editor should never be the one doing the 

rewriting, in the final analysis, she or he is the one who enables rewriting – providing the 

'push' [...]" (Moffett 2011). Sharpe en Gunther (1994:8-14) is dit ook eens met Moffet deur 

te sê dit is die taak van hierdie redigeerders om 'n goeie verhouding met die skrywer op te 

bou en die skrywer te ontwikkel. 
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So merk die skrywer Anoeschka von Meck op dat haar redigeerder haar destyds die 

manuskrip van die jeugroman Vaselinetjie 'n hele paar keer laat oorskryf het (Vraelyste 

2011). Die redigeerder (of reviseur by vertalings) kan in sodanige gevalle in 'n adviserende 

hoedanigheid optree. Hy/sy identifiseer die tekortkominge of probleme, byvoorbeeld as iets 

nie lewensgetrou is nie, of daar 'n te groot sprong in handeling is en adviseer die skrywer 

oor hoe om dit op te los. Moffett (2011) noem dat deeglike redigering "sustained brilliance" 

in 'n boek kan verseker, in plaas van net die "occasional sparkle". 

 

Ekonomie is nie 'n eenvoudige beginsel om deur redigeerders en/of reviseurs toegepas te 

word nie, aangesien sowel die toepassing van dié beginsel as die verbreking daarvan 

voordelig vir die produksieproses van 'n literêre (vertaalde) werk en die produk kan wees. 

Dit wil lyk asof goeie kommunikasie met produksieagente wel 'n manier kan wees om die 

redigeerder en/of reviseur te help om hierdie oordeel te vel. Die belangrikste is waarskynlik 

dat die redigeerder en/of reviseur bewus kan wees van die moontlike nadele (én voordele) 

van ekonomiese omgang met veranderinge sodat hy/sy bewus kan wees van die aantal 

veranderinge wat aangebring word en ook om seker te maak alle veranderinge is werklik 

nodig en dien die proses en produk. 

 

3.4.2 Takt 

Volgens Sharpe en Gunther (1994:84,85) "[a] [g]reat [editor] can be said to have touch – a 

light touch when editing a manuscript, and a gentle touch when dealing with authors". Hulle 

noem dat die skrywer, of vertaler, se ontvanklikheid vir aanbevelings weliswaar sal afhang 

van hoe taktvol die redigeerder en/of reviseur hierdie aanbevelings maak en dat alle 

teksversorgers (redigeerders, reviseurs, proeflesers, ensovoorts) ook moet leer hoe om op 

'n taktvolle wyse navraag te doen. Om dit reg te kry, moet die redigeerder en/of reviseur op 

'n helder en duidelike, bondige en respekvolle wyse navrae rig (Sharpe & Gunther 1994:85). 

Verder noem hulle dat dit soms nodig is om die skrywer, of vertaler, se aandag meer as een 

keer op 'n probleem te vestig indien hy/sy teensinnig is om 'n voorstel te aanvaar. Die 

redigeerder moet byvoorbeeld nie skroom om dieselfde voorstel te maak nadat dit reeds 

deur 'n ander produksieagent gemaak en afgeskiet is nie. Hoe meer die skrywer se aandag 
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op iets gevestig word, hoe beter is die kans dat hy/sy sal besef daar is werklik 'n probleem. 

Hoe meer afstand die skrywer ook van die skryftaak kry, hoe beter is die kans dat hy/sy 

voorstelle ter verbetering sal aanvaar (Sharpe & Gunther 1994:87). Dit geld ook vir die 

vertaler. 

 

Sharpe en Gunther (1994:87,88) noem dat baie redigeerders van mening is dat hoe beter 

die skrywer is, hoe meer sal hy/sy intelligente redigering waardeer en dat baie skrywers sê 

dat die beste redigeerders dié is wat die strengste (toughest) (maar op 'n taktvolle wyse) is. 

Uiteindelik sê hulle is dit egter die skrywer se voorreg om veranderinge te aanvaar of te 

verwerp, aangesien slegs sy/haar naam op die titelblad staan en hy/sy dus die laaste sê het 

(Sharpe & Gunther 1994:88). Wanneer dit by vertaalde werk kom, raak die vertaler ook 'n 

produksieagent waarmee rekening gehou moet word. 

 

Dit is veral belangrik dat teksbemiddelaars, soos vertalers, redigeerders en reviseurs in 

gedagte hou dat die skrywer intens persoonlik betrokke is by die inhoud van sy/haar boek. 

'n Skrywer se manuskrip is vir hom/haar baie kosbaar en persoonlik en veranderinge, 

voorstelle en verbeteringe moet op 'n baie taktvolle en omsigtige wyse aan hom/haar 

oorgedra word (Silke 2011). 'n Goeie voorbeeld van hoe gekrenk 'n skrywer oor negatiewe 

kommentaar en ingrypende redigering kan wees, is in die geval van Carver, soos hierbo 

bespreek. Dit is dan belangrik dat die skrywer, soos Kotzé-Myburgh (2011) ook noem, 

sy/haar taalpraktisyn (in haar geval as redigeerder) moet vertrou en veranderinge en raad 

aanvaar. Hierdie vertoue kom egter soms eers met verloop van tyd – as die skrywer reeds 'n 

tyd lank met 'n vertaler of redigeerder en/of reviseur saamwerk, of as dié produksieagente 

hulle al in die bedryf bewys het. Dieselfde geld vir vertalings, waar die vertaler die nuwe 

sender van die teks word, en die konsepvertaling vir hom/haar ook kosbaar kan raak, soos 

die oorspronklike manuskrip vir die skrywer.  

 

Aangesien redigering en revisie nie slegs tekstueel is nie en in 'n groot mate ook oor 

verhoudings met ménse gaan, is dit belangrik vir die redigeerder en reviseur om 

interpersoonlike vaardighede soos takt aan te leer en/of aan te wend om effektiewe 

kommunikasie met medewerkers te bewerkstellig. Sodanige effektiewe kommunikasie sal 

byvoorbeeld produksieagente se respek (afdeling 3.4.6) vir mekaar kan bewerkstellig en 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



153 
 

waarskynlik 'n positiewe invloed op die proses en produk van die literêre produksieproses 

hê. In hierdie proefskrif word daar spesifiek ondersoek hoe wisselwerking tussen agente 

binne die produksieproses van vertaalde literêre werke die produksieproses en produk 

(doelteks) beïnvloed. 

 

3.4.3 Aanpasbaarheid 

Sharpe en Gunther (1994:88) noem dat redigeerders en/of reviseurs as arbiters van smaak, 

styl en taalgebruik gesien word, maar dat goeie redigeerders en reviseurs nie arbitrêr kan 

wees deur 'n "resep" te hê wat op elke teks waaraan hulle werk, toegepas word nie. Hulle 

moet buigsaam wees en kan aanpas by verskillende skrywers en genres. Hulle moet dus kan 

luister na voorstelle vir verbetering aan hulle eie verbeteringe en daarop kan ag slaan en iets 

aanpas indien nodig. Die outeurs noem wel dat enige redelike skrywer (vertaler) 'n 

redigeerder en/of reviseur se voorstelle sal oorweeg, maar dat die vertroue van die skrywer 

(vertaler) eers deur die redigeerder en/of reviseur verdien moet word. Hierdie vertroue 

word makliker gevorm wanneer die redigeerder en/of reviseur wys dat hy/sy die skrywer 

en/of vertaler respekteer (sien afdeling 3.4.6). Hulle sê verder dat 'n buigsame/aanpasbare 

redigeerder en/of reviseur 'n groter kans staan om te verseker dat sy/haar interaksie met 'n 

skrywer, of vertaler, nie in 'n konfliksituasie verander nie. Hulle sê dat dit nie noodwendig 

beteken dat debatte nie gevoer kan word nie, maar dat dit altyd redelik moet geskied en dat 

die redigeerder bereid moet wees om tot 'n vergelyk te kom indien nodig (Sharpe & 

Gunther 1994:88). Silke, as literêre vertaler, voel dat indien daar 'n meningsverskil in die 

vertaalproses is, dit die skrywer se voorreg is om die laaste sê te hê, maar dink die ideaal sou 

wees dat al die agente in so 'n mate idees kon uitruil dat almal op die ou end tevrede is. 

Wanneer hierdie tipe wisselwerking wel plaasvind, sê sy, is dit haar beleid om aan die 

skrywer/redigeerder/reviseur se versoeke toe te gee in alle gevalle waar dit vir haar "nie 

werklik 'n saak van uiterse (sic) belang is nie". Sy sê "anders brandmerk 'n mens jouself as 

'moeilik' en hou jy op die ou end die proses terug" (Vraelyste 2011). 

 

Die redigeerder en/of reviseur moet verder aanpasbaar wees in dié opsig dat hy/sy 

hom/haar kan aanpas by verskillende tekste waaraan gewerk word. 'n Redigeerder en/of 
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reviseur moet elke teks op sy eie meriete beoordeel (Sharpe & Gunther 1994:89,90) en elke 

teks waaraan daar gewerk word, met 'n vars oog en 'n oop gemoed benader. So ook moet 

redigeerders en/of reviseurs 'n balans handhaaf tussen hiperkorrekte en 

standaardtaalgebruik en besef dat 'n taal 'n lewendige, veranderende organisme is waarvan 

die reëls nie almal in beton gegiet is nie (Sharpe & Gunther 1994:90-92). Die redigeerder 

en/of reviseur moet dus aanpasbaar wees en weet dat standaardtaal en 'n sekere skryfstyl 

en register toegepas moet word wanneer byvoorbeeld 'n formele teks verbeter word, maar 

dat daar kreatiewer met die taal en styl in 'n literêre teks omgegaan kan word. 

 

3.4.4 Konsekwentheid 

Sharpe en Gunther (1994:92) merk op dat alhoewel teksversorgers aanpasbaar moet wees, 

hulle ook konsekwent102 moet kan werk.103 Om dit reg te kry, moet die redigeerder ervaring 

opdoen, 'n goeie "oor" ontwikkel (om inkonsekwenthede raak te "hoor" – verwys na Sharpe 

en Gunther, 1994 se "The editor's senses" in hoofstuk 4 van hulle boek) en kundig wees in 

die fyner aspekte van 'n taal. Hulle noem dat funksionele konsekwentheid belangrik is om 

die leser se leestaak te vergemaklik en om die skrywer se bedoeling helder en duidelik te 

maak en sê: "Consistency is not maintained for its own sake, but to aid the reader" (Sharpe 

& Gunther 1994:92). Hierdie beginsel geld vir styl en (taal)gebruik, asook besonderhede in 

die storielyn en karakterisering.  

 

Aangesien stylkeuses nie altyd oor reg of verkeerd gaan nie, sê Sharpe en Gunther (1994:92) 

dat stylbesluite, byvoorbeeld die spelling van 'n woord wat op twee maniere gespel kan 

word, konsekwent toegepas moet word. Hulle haal Scroggins (1989:328) aan wat sê: 

"[Consistency] can hold together a less than superior piece that has substance, and it can 

add polish to a really fine piece."  

 

                                                
102

 Konsekwentheid is in afdeling 3.3.1.2 by Mossop (2007) se vlakke van redigering bespreek. 

103
 Hierdie riglyn is tekstueel van aard. 
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3.4.5 Selfvertroue 

Sharpe en Gunther (1994:95) noem dat selfvertroue in enige veld belangrik is om suksesvol 

te wees. Selfvertroue kan myns insiens beskou word as intrapersoonlike optrede wat 'n 

invloed op die werkswyse, byvoorbeeld omgang met ander (interpersoonlike optrede) van 

'n individu beïnvloed. 'n Redigeerder kan professionele selfvertroue opbou deur "te weet 

wat [hy/sy] doen" ("know your stuff" volgens Socrates) en deur dit dan in die praktyk toe te 

pas. 'n Redigeerder moet verantwoordelikheid vir sy/haar werk kan neem en besluite kan 

neem en daarby kan hou. Hy/sy moenie tentatief te werk gaan nie, maar tydens die 

redigeerproses by sy/haar besluite hou (in vergelyking met dat die redigeerder aanpasbaar 

moet wees wanneer ander insigryke insette lewer) (Sharpe & Gunther 1994:97). Hy/sy moet 

hom/haarself dus nie heeltyd bevraagteken of in twyfel trek nie en onthou dat redigering 

subjektief is en 'n mens selde doodseker van jou besluite kan wees. 

 

Wat hier van belang is, is die opleiding en die ervaring van redigeerders en reviseurs, 

waarna in die analises verwys sal word. 

 

3.4.6 Respek 

Onder respek noem Sharpe en Gunther (1994:98) selfrespek (wat in die vorige afdeling 

bespreek is) en respek vir die skrywer, of vertaler – naamlik om 'n skrywer (vertaler) se styl 

en inhoud van sy/haar werk te respekteer en 'n manuskrip tot die beste van sy/haar vermoë 

te redigeer en/of reviseur, ongeag of die boek in die redigeerder en/of reviseur se smaak val 

of nie. Die outeurs herinner teksversorgers daaraan dat elke boek wat geredigeer en/of 

gereviseer word, 'n weerspieëling van die redigeerder se professionele vaardighede en 

vermoë is (Sharpe & Gunther 1994:99). 

 

Die stem en styl van die skrywer en vertaler word egter nie altyd deur redigeerders en/of 

reviseurs gerespekteer nie (vergelyk byvoorbeeld die komplekse verhouding tussen Carver 

en Lish, afdeling 3.4.1). Waar van die redigeerders en reviseurs 'n teks kan afrond en slyp tot 

dit 'n produk is waarmee ál die agente in die produksieproses tevrede is, is daar ook van 
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hulle wat dikwels begin inmeng waar dit onnodig is en begin dit gaan oor persoonlike smaak 

en styl, in plaas daarvan om die uniekheid van die teks waarmee hy/sy besig is, te 

respekteer. Kotzé-Myburgh (2011) merk op dat dit veral gebeur wanneer skrywers mekaar 

se werk redigeer – dat hulle hulle eie stem en styl op die ander skrywer se teks afdwing – 

hetsy dit willekeurig of onbewus is. Daar kan dus geredeneer word dat skrywers ideaal 

gesproke nie as redigeerders en/of reviseurs behoort te werk nie, of dat hulle nie moet 

toelaat dat hulle kreatiewe ambisies met hulle redigeer- en/of revisiewerk inmeng nie. Die 

skrywer, Ivan Vladislavic, wat ook redigeerwerk doen, merk byvoorbeeld op dat alhoewel dit 

vir hom baie bevredigend is as 'n boek goed in die mark vaar nadat hy geredigeer het, 

redigering 'n mens se kreatiewe ambisies slegs tot 'n mate bevredig. Hy sê dat dit nie 'n 

beroep is wat hy vir skrywers sal aanbeveel nie, aangesien redigering meer waarskynlik jou 

skryftalent sal versmoor as voed (Jooste & Vladislavic 2006). Dieselfde geld soms vir 

skrywers wat vertaalwerk doen. 'n Voorbeeld van 'n skrywer wat as redigeerder sy 

kreatiewe vryheid wou uitleef en moontlik (al was dit dalk onbewus) sy eie stempel op 'n 

ander se werk wou afdruk (vergelyk bespreking in afdeling 3.4.1), is Gordon Lish, wat nadat 

sy en Raymond Carver se werksverhouding verbreek is, self sukses as 'n skrywer behaal het 

(Howard 2007). 

 

Hierdie respek vir mekaar geld oor die spektrum van agente. Net soos die redigeerder 

byvoorbeeld respek moet hê vir die skrywer, moet die redigeerder en reviseur ook in die 

geval van vertaalde werk respek hê vir die vertaler en sy/haar vertaalbesluite. 

 

Na aanleiding van die "best practices"-kongres wat by die British Council in Londen gehou is, 

beklemtoon Paul (2010:70,71) ook dat die redigeerder (of reviseur) deurgaans in oorleg met 

die vertaler moet werk en nie bloot veranderinge aanbring sonder om dit met die vertaler te 

bespreek nie. Hy sê daar is by die kongres konsensus bereik dat die persoon 

verantwoordelik vir teksversorging die vertaling onbevange moet lees sodat hy/sy alle areas 

wat problematies is en waaraan daar gewerk moet word, kan uitwys, asook voorstelle vir 

oplossings kan gee en dit met die vertaler bespreek; inkonsekwenthede, clichés, laster en 

onnodige herhaling identifiseer en dit na die vertaler terugverwys; die redaksionele 

verbeteringe onder die vertaler se aandag te bring voor dit te laat is om enige foute wat nog 

nie uitgestryk is nie, te korrigeer; die stem van die vertaler te respekteer en hom/haar te 
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behandel asof hy/sy die oorspronklike outeur is; nie die teks in sy/haar eie stem oor te skryf 

en woordkeuses wat die vertaler gemaak het, te verander nie;nie veranderinge aan te bring 

wat nie vir die vertaler sigbaar is nie en nie die geredigeerde teks vir drukproewe te stuur 

alvorens die vertaler daarna gekyk het nie. 

 

Sharpe en Gunther (1994:99) raak ook in hierdie afdeling spesifiek die kwessie van 

"moeilike" skrywers aan. Hulle sê dat dit moeilik is om respek aan "moeilike" skrywers te 

betoon en dat skrywers veeleisend, stompsinnig (dense) en uitputtend kan wees. Hulle kan 

byvoorbeeld die kleinste verbeterinkies verwerp, of slordige manuskripte aan redigeerders 

stuur (Sharpe & Gunther 1994:99). Die outeurs stel 'n paar oplossings vir die 

opdraggewende redakteur (of uitgewer) voor, naamlik om bloot nie die manuskrip te 

publiseer nie, of in die vervolg nie weer met die betrokke skrywer te werk nie. Hulle noem 

egter dat daar geen werklike oplossing is nie en dat 'n mens die beginsel van respek moet 

toepas in die hoop dat dit wederkerig sal wees. Hulle sê dat respek (al is dit slegs deur een 

agent) ten minste 'n "smooth working relationship" sal help bewerkstellig en dat die 

redigeerder se respek 'n skrywer hopelik sal help oortuig om op sy/haar kommentaar ag te 

slaan (Sharpe & Gunther 1994:100). 

 

In die vertaalteorie (hoofstuk 2) word deurgaans daarop gewys dat die vertaler as die 

skepper van 'n nuwe teks gerespekteer en geraadpleeg moet word. Net soos die skrywer 

gerespekteer word deur die ander produksieagente moet die vertaler as die skepper van die 

nuwe teks ook sodanige respek ontvang. Die ander produksieagente moet ook egter deur 

die vertaler gerespekteer word en die produksieproses van literêre vertalings, soos enige 

produksieproses waarin meer as een agent betrokke is, behoort een van wedersydse respek 

wees. 

 

3.4.7 Verantwoordelikheid 

Sharpe en Gunther (1994:100) noem dat die verantwoordelikheidsbeginsel behels dat 

redigeerders en reviseurs moet weet wat hulle verantwoordelikheid met betrekking tot die 

redigeer- en/of revisietaak is, met ander woorde wat van hulle verwag word en vir watter 
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aspekte van teksversorging hulle verantwoordelik is, asook dat hulle verantwoordelikheid 

vir hulle werk moet neem. Hierdie beginsel vat eintlik, saam met respek, al die ander 

beginsels saam en kan as een van die belangrikste beginsels beskou word, want as die 

redigeerder en/of reviseur verantwoordelikheid vir sy/haar redigeer- en/of revisietaak 

aanvaar en respekvol teenoor ander produksieagente optree, sal die ander beginsels 

waarskynlik outomaties toegepas word. 

 

Sharpe en Gunther (1994:77-101) beklemtoon dus respek en verantwoordelikheid, wat 

saamhang met Nord se lojaliteit en funksionaliteit (afdeling 2.3.3), as goeie praktyk vir 

redigeerders en reviseurs wat al die betrokke produksieagente, sowel as die bronteks (as 

niemenslike agent) en veral die funksie en geskiktheid van die doelteks vir die doelteksleser, 

in ag neem. Optrede wat normaalweg teenoor ander ménse getoon word, word in die 

proses van literêre vertalings ook teenoor niémenslike agente, naamlik die bron- en 

doelteks (tesame met die menslike agente), getoon. 'n Mens kan dus deurgaans 'n 

verhouding tussen die sosiologiese en tekstuele in die produksieproses van vertaalde 

literêre werk waarneem, soos ANT ook voorstel (afdeling 2.5.2).  

 

3.5 Die redigering en revisie van vertaalde 
literêre tekste 

In hierdie proefskrif word daar spesifiek gefokus op die redigering en revisie van vertaalde 

literêre tekste deur die veranderinge wat deur produksieagente deur die loop van die 

produksieproses aan die manuskripte aangebring word, te analiseer. Literêre tekste kan 

prosa (byvoorbeeld romans, kortverhale en dagboeke), dramas (byvoorbeeld teaterstukke 

en draaiboeke) en digkuns (byvoorbeeld gedigte, lirieke en ballades) insluit. Die inhoud kan 

fiktief, of 'n kombinasie van fiksie en feite (faction) wees, of oor werklike gebeure handel. 

Hierdie proefskrif is spesifiek gemoeid met vertaalde prosa in die vorm van twee fiktiewe 

romans (wat wel geskoei is op werklike gebeure en werklike mense) en 'n bundel 

kortverhale (met 'n outobiografiese inslag). Die twee romans kan as fiksie bestempel word 

en die kortverhaalbundel as narratiewe niefiksie. 
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Vir die redigeerder en/of reviseur is dit belangrik om die genre en subgenre van die teks 

waaraan hy/sy werk, te verstaan en die teksgehalte daarvan te kan bepaal om dit effektief 

te redigeer, reviseer of te vertaal. In Jan Renkema (1996 & 2001) se model vir die evaluering 

van teksgehalte (-kwaliteit), bemoei drie van sy "ykpunte" (punte vir evaluering) hulle met 

die genre van die teks: (1) geskikte genre (dat die teks die gepaste tipe moet wees om die 

doel daarvan te bereik), (2) genresuiwerheid (dat die genre geskik is vir die doel wat dit 

moet bereik deurdat die genre korrek uitgewerk is en die teks konsekwent in dieselfde 

genre bly) en (3) die korrekte toepassing van genrereëls. Hy plaas dus klem daarop dat die 

geskiktheid van die teksgenre en die teksgenre se reëls geëvalueer moet word om die teks 

se gehalte te bepaal, wat ook impliseer dat die redigeerder en/of reviseur wat hierdie 

teksgehalte moet verbeter, bewus moet wees van die probleme in die teks rakende die 

genre. Omdat redigeerders en reviseurs verantwoordelik is vir die gehalteversekering van 'n 

teks, is dit dus vir hulle belangrik om bewus te wees van die tipiese aard van die genre 

waarmee hulle werk en om te weet hoe om hulle werksbenadering/strategie daarvoor aan 

te pas. Literêre tekste kan nie dieselfde as byvoorbeeld tegniese tekste benader word nie, 

aangesien dit met 'n ander doel as tegniese tekste geskryf en gelees word. Hierdie 

doelstellings kan byvoorbeeld insluit om te vermaak (byvoorbeeld gekskeer-films soos dié 

van Leon Schuster), om kommentaar op 'n sosiale of politieke situasie te lewer (byvoorbeeld 

die drama Die Weber [Ullstein, 2008] deur Gerhart Hauptmann [geskryf in 1892] wat handel 

oor die sosiale probleme en ongeregtighede wat tot die weweropstand in Duitsland in 1844 

gelei het), om historiese gegewens neer te pen en/of met fiksie te verweef (byvoorbeeld 

Oor die nek van die Draak [Tafelberg, 1988] deur Maretha Maartens, wat handel oor die 

Voortrekkers in Suid-Afrika se Groot Trek in die 1830's en 1840's), of om bloot kreatief te 

wees. ("kuns ter wille van kuns" [l'art pour l'art – kuns vir kuns]).104 

 

                                                
104

 Dié konsep is in die negentiende eeu deur die Franse filosoof Victor Cousin gemunt om te verwys na die feit 
dat kuns nie noodwendig 'n dieper betekenis of doelstelling benodig nie; dat dit bloot net kan bestaan as 
"kuns". Hierdie siening was deel van die laat negentiende-eeuse beweging Estetisme (Duits: Asthetismus), 
waarvan die filosofiese denkraamwerk reeds in die agtiende eeu deur die Duitse filosoof Immanuel Kant 
neergelê is (Encyclopædia Britannica 2012a & 2012b). 
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Eienskappe 105  wat aan literêre tekste gekoppel kan word, is dat dit kreatief en 

verbeeldingryk is, in die algemeen van goeie styl en uitdrukking getuig en oor temas gaan 

wat blywende belangstelling ontlok (CED 2012). Die Handwoordeboek van die Afrikaanse 

taal beskryf dit as "geskrewe werke, veral waarvan die waarde lê in die skoonheid van 

taalgebruik en/of in die gevoel wat dit opwek by die leser" (HAT 2009:663). By die redigering 

van letterkunde is dit belangrik dat daar aan dié tipiese eienskappe van literêre tekste 

aandag gegee word, om te verseker dat die skrywer se artistieke produk van die bes 

moontlike gehalte is wanneer dit gepubliseer word om sodoende dan weer te verseker dat 

die leser daarvan 'n bevredigende leeservaring het. Só sal daar gesorg kan word dat die 

literêre teks suksesvol is in die teikenmark is en verkope genereer. 

 

Chanette Paul (2012), wat manuskripontwikkeling vir uitgewers doen, noem dat 

stylelemente vir prosa waaraan daar veral aandag gegee moet word, karakterisering, 

perspektief/fokalisering, tyd en gebeure, ruimte en dialoog is. By vertalings word die 

vertaler meestal verskaf van 'n bronteks wat reeds deur die redigeerproses gegaan het en 

waarin hierdie aspekte (deeglik) geredigeer is. Een van die uitgewers by NB-Uitgewers merk 

op dat die redigering van 'n vertaling hoofsaaklik taalversorging (kopieredigering) behels, 

terwyl die redigering van 'n oorspronklike manuskrip aspekte soos inhoudelike redigering, 

strukturele redigering, styl, inkonsekwenthede in die inhoud, onakkurate woordkeuses (wat 

gevoelswaarde betref) insluit (Vraelyste 2011). 'n Mindere mate van manuskripontwikkeling 

(developmental editing) sal dus waarskynlik hoef plaas te vind vir die konsepvertaling, maar 

die aspekte wat Paul (2012) noem, moet wel deur die reviseur en redigeerder in gedagte 

gehou word om te verseker dat dit effektief in die konsepvertaling oorgedra is.  

 

Martin Riker (2011), mededirekteur van Dalkey Archive Press, merk ook op dat redigeerders 

van vertalings dikwels huiwerig is om verbeteringe aan 'n vertaling aan te bring omdat hulle 

voel die boek het dit reeds in sy bronteksweergawe bewys, of is in daardie weergawe reeds 

"voltooi" en hoef dus nie meer verbeter te kan word nie. Hy sê dat dit egter belangrik vir 

redigeerders van vertaalde tekste (in die geval waar die redigeerder vir sowel redigeer- as 

                                                
105

 Daar sal telkens by die analises van die verskillende drie subgenres prosa wat in hierdie proefskrif ontleed 
word, 'n kort verduideliking van die tipiese aard van daardie genre verskaf word. Hierdie afdeling stel dit 
eerder ten doel om literêre redigering en revisie generies te bespreek, met 'n fokus op prosa in die algemeen. 
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revisiewerk van die literêre vertaling verantwoordelik is) is om te besef hulle moenie net die 

gehalte van die vertaling verbeter nie, maar ook die gehalte van die núwe boek (die 

doelteks) wat geproduseer word. Indien iets byvoorbeeld perfek vertaal is, maar die 

doelteks nie in die nuwe mark en konteks as 'n outonome boek sal werk nie, moet die 

redigeerder en/of reviseur dit aanpas.  

 

Om literêre tekste (insluitend vertalings) verder effektief te redigeer en/of te reviseer, moet 

daar 'n onderskeid tussen foute en afwykings getref word. Carstens (2011:9-15) tref 

onderskeid tussen 'n taalfout en 'n taalafwyking deur te noem dat foute en afwykings dit is 

wat juis nié die gewone of normale taalgebruik, of standaardtaal, is nie. Hy noem dat daar 

vir hierdie foute en afwykings verskillende mates van toelaatbaarheid en ontoelaatbaarheid 

is. Hy definieer 'n fout as 'n onjuistheid, iets wat van die normale sisteem afwyk en 

sodoende as verkeerd, of as 'n oortreding, beskou word. Dit word dus as ontoelaatbaar 

beskou. 'n Afwyking, daarteenoor, is iets wat van die gewone norm verskil, maar dikwels wel 

toelaatbaar is, afhangende van die konteks of situasie waarin dit voorkom (Carstens 2011:9-

15). Foute kom voor wanneer taalreëls verbreek word, terwyl afwykings met styl te doen 

het (sien afdeling 3.3.1.2). 

 

Waar Posthumus (1965, in Carstens 2011:10) na die taalsisteem en taalnorme as riglyn kyk 

om te bepaal of 'n verskynsel 'n fout of 'n afwyking is, beskou Webb (1985, in Carstens 

2011:10) dit eerder uit 'n sosiolinguistiese oogpunt en praat van 'n "relatiewe korrektheid" 

van 'n taalvorm wat kontekstueel beoordeel moet word. Dit gaan hier eerder om die 

gepastheid of niegepastheid, geskiktheid of niegeskiktheid, as reg of verkeerd. 'n 

Graadverskil word hier dus opgemerk waaroor 'n waarde-oordeel deur die redigeerder 

(en/of reviseur) uitgespreek moet word (Carstens 2011:5). In literêre werke word die 

afwykings van standaardtaal, en taalvariasie, funksioneel ingespan vir byvoorbeeld 

karakterisering om 'n karakter, veral deur middel van dialoog, geloofwaardig en 

lewensgetrou uit te beeld (sien voorbeeld in afdeling 3.3.1.2). Die manier hoe iemand praat, 

sal afhang van onder andere waar hy/sy woon (streekstaal/dialek), sosiale konteks (sosiolek, 

bv. slengtaal en groepstaal: Odendal 1984:265), ouderdom en vlak van opvoeding. 

Verskillende variëteite van 'n taal kan dus geïdentifiseer word binne bepaalde groepe 

mense, bepaalde situasies en bepaalde aktiwiteite (Webb 1989:416-417). Webb se 
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sosiolinguistiese en kontekstuele uitgangspunt dat daar na die "relatiewe korrektheid" van 

taal gekyk moet word, is dus beter van toepassing op literêre tekste as Posthumus se 

uitgangspunt wat op suiwer taalnorme as riglyn vir "korrektheid" of "geskiktheid" fokus. 

 

Dirksen en Le Roux-Schuringa (1990) sê "taalnormering [is] geen kwestie [...] van goed of 

fout, maar van het maken van de juiste keuze binnen verschillende systemen van taalregels 

en gewoontes in de juiste situasie" (eie beklemtoning). In literêre tekste kan iets wat as 'n 

fout in byvoorbeeld 'n tegniese teks beskou kon word, as funksioneel in die konteks van die 

literêre werk gesien word. 

 

In Etienne van Heerden (2005) se roman In stede van die liefde word niestandaardtaal 

(afwykende taalgebruik) byvoorbeeld effektief aangewend om karakters uit te beeld. Van 

Heerden laat sy karakters in Matjiesfontein byvoorbeeld 'n ouer Afrikaans praat, terwyl die 

stedelinge 'n moderner "Stadsafrikaans", wat ook baie Engelse woorde bevat, praat. Van 

Heerden maak ook gebruik van verskillende dialekte om tussen die wit, swart en bruin 

karakters te onderskei. Hy maak ook van afwykende taalgebruik gebruik om karakters se 

persoonlikhede te nuanseer. Christian, die hoofkarakter, 'n middeljarige jappie-figuur, se 

persoonlikheid word goed deur sy taalgebruik uitgebeeld. Hy is 'n geleerde en suksesvolle 

sakeman en kan dus goeie, formele Afrikaans praat. Tog is hy jonk van gees, 'n dwarstrekker 

en iemand wat hom in die wêreld van kuns en dwelms bevind. Sy taalgebruik sluit ook 

hierby aan deur die slengtaal, gemengde taal en vloekwoorde wat hy gebruik.  

 

In hierdie roman word die klem sterk op die diversiteit van mense, plekke en lewens geplaas 

(Visagie 2005:191) en Van Heerden se diverse taalgebruik sluit dus goed hierby aan. Elke 

karakter en milieu in die roman se identiteit word ook deur die taalgebruik gevorm. 

Alhoewel Heinrich Grebe (2006:95) dit as 'n "strewe na hiperrealisme" bestempel, sou 'n 

mens eerder kan sê dat dit tot die geloofwaardigheid van die karakters en die verhaal bydra. 

 

Grebe (2006:91-105) kritiseer Van Heerden dat hy in sy roman In stede van die liefde te veel 

van Standaardafrikaans afwyk en dat daar te veel "taalfoute" in die teks voorkom. Hy 

kritiseer dus die teksgehalte en die gehalte van redigering van die roman. Hy beweer dat die 

roman nie voldoende geredigeer is nie, of soos hy dit stel, "dat die redakteur nie behoorlik 
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na waarde geskat is in die finale produksieproses nie." Hy bedoel hier moontlik dat die 

redigeerder nie genoeg ingespan is nie, of sy/haar voorstelle nie aanvaar is nie. Hy sê dat 

onder andere die groot invloed van Engels, die inkonsekwenthede, die botsende registers, 

die verwarrende verskillende vertelperspektiewe en die "oorvloed van swak gekonstrueerde 

sinne", uitermate steurend is en dat dit die boodskap van die roman ondermyn. Hy sê dan 

ook dat laasgenoemde veral sy vermoede versterk dat die hand van 'n "ervare redakteur" 

afwesig was (Grebe 2006:94-98). 

 

Hierdie stelling is egter nie noodwendig waar nie, aangesien dié afwykings juis funksioneel 

(kan) wees, of eie aan die skrywer se styl kan wees, en die redigeerder dit dus doelbewus 

onveranderd gelaat het. As gekanoniseerde skrywer is Van Heerden ook heel waarskynlik in 

die publikasieproses geraadpleeg en gerespekteer. Indien 'n redigeerder 'n formulering of 

beeld in die teks wil verander wat Van Heerden funksioneel daargestel het, sal die 

oorspronklike heel moontlik behou word. Gary Fisketjon (in Life and Letters 2007:94) merk 

tereg op dat 'n redigeerverhouding ("editorial relationship") privaat is en dat niemand dit 

werklik duidelik of volledig ("fully and completely") kan sien nie. 

 

Grebe (2006:92) gee toe dat daar (na aanleiding van Carstens 2011:285) van die 

standaardtaal afgewyk kan word en dat daar nie iets soos "korrekte", "goeie", of 

"verkeerde" taal, in hierdie geval Afrikaans, is nie, maar wel gepaste taal (Afrikaans). Hy sê 

tereg "dat die kreatiewe en vindingryke omgaan met taal as medium [nie] afgekeur [moet] 

word nie, maar dat hierdie kreatiewe spel sig aan die spellings- en 

grammatikaliteitsvoorskrifte (ook woordeskat en semantiek) van die standaardtaal moet 

hou" (Grebe 2006:93). Hy pas hierdie stelling egter nie in sy kritiek teen die teksgehalte van 

In stede van die liefde toe nie, deur juis vreemde beeldspraak, anglisismes en afwykings van 

die standaardtaal, wat funksioneel binne die verhaal optree, as verkeerde en onversorgde 

taalgebruik te bestempel. Hy maak verder sterk kapsie teen die invloed van Engels in die 

roman wat dit in Engelse woorde, sinskonstruksies na aanleiding van die Engelse patroon en 

anglisistiese uitdrukkings, manifesteer. Hy beskryf hierdie verskynsel as "siellose Engels-

geïnfekteerde Afrikaans" (Grebe 2006:93,94).  
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Grebe (2006:25) merk op dat die algemeen aanvaarde norme sover moontlik gevolg moet 

word indien daar geen dwingende rede is om daarvan af te wyk nie. Hierin moet 'n mens 

hom gelyk gee, maar hy vergeet weer eens om die aard van die literêre werk, soos in die 

geval van In stede van die liefde, in ag te neem. Indien hy dit sou doen, sou hy besef dat die 

afwyking van die algemeen aanvaarde norme wel funksioneel binne hierdie prosawerk 

optree, deur byvoorbeeld 'n spesifieke gevoelswaarde oor te dra, iets te beklemtoon, of 'n 

karakter uit te beeld. En dit is nie slegs binne die direkte rede/dialoog nie, maar ook by die 

karakters se gedagtestroom en hulle perspektief. Hy laat ook buite rekening dat die teks 

geloofwaardig vir die leser moet wees en 'n poging tot "korrekte Standaardafrikaans" in 

plaas van die tipiese "Stadsafrikaans" wat bydra tot die karakterisering, kan inderdaad 

kommunikasie tussen die skrywer (en sy roman) en die leser kelder.  

 

Die letterkundige Louise Viljoen (2005) se standpunt verskil van dié van Grebe s'n dat die 

standaardtaal deurgaans in literêre werk, soos in In stede van die liefde, toegepas moet 

word. Sy neem die konteks van die roman meer in ag en praat van die verskeidenheid 

kontemporêre verskynsels wat in die roman voorkom: "[...] die internet, die 

wêreldekonomie, die dwelmkultuur en die misdaadsindikate wat Suid-Afrika binnedring 

[...]" (Viljoen 2005). 'n Mens kan aflei dat die taalgebruik in die roman ook dan by hierdie 

aspekte moet aansluit en dit moet weerspieël. Viljoen (2005) merk op dat Van Heerden "'n 

uitsonderlik soepel en beweeglike Afrikaans" skryf. Sy praat van Christian (die hoofkarakter) 

se "Stadsafrikaans wat met gemak al die nuanses van 'n globale wêreld oordra". Die gebruik 

van Engelse woorde en die invloed van Engels sluit dus ook hierby aan. Met die verskuiwing 

van die milieu (ruimte) na Matjiesfontein, verskuif ook die register, volgens Viljoen, subtiel 

na die meer informele en aardse, wat tipies is van hierdie streek.  

 

'n Manier waardeur afwykings in 'n doelteks ingevoer kan word, is deur die 

vervreemdingsbenadering. Koller (1980, in Qvale 2003:52) noem ten opsigte hiervan dat 'n 

teks juis nie té "skoongemaak" moet word van vreemde elemente of onvolmaakthede nie, 

want dit maak die doelteks saai. Vervreemdende elemente (om byvoorbeeld kulturele 

verwysings in die doelteks in te sluit wat nie binne die doeltekskultuur bekend is nie), ook 

wat taalgebruik betref (byvoorbeeld brontaalwoorde wat in 'n doelteks behou word), kan 

aan die doelteks tekstuur gee en dit interessanter maak. Venuti (2008) beskou 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



165 
 

domestikering as nie gewens vir literêre vertalings nie en sê dat die vreemdheid in die 

doelteks behou moet word, sodat die ingryping van die vertaler sigbaar is en 'n mens weet 

dat jy 'n vertaling lees. Paul (2010:71) noem ook na aanleiding van die "best practices"-

kongres wat by die British Council in Londen gehou is, dat 'n redigeerder en/of reviseur van 

vertaalde tekste nie die taal te puristies moet maak (hy praat hier van die "oor-anglisering" 

van Engelse tekste) en die teks van vervreemdingselemente te suiwer nie.  

 

By taalgebruik problematiseer Mossop (2007) ook die kwessie van geskiktheid en 

korrektheid. Hy noem dat wanneer dit oor taalgebruik gaan, die reëls kontroversieel is en 

deur outoriteit, ideologie en tradisie bepaal word (Mossop 2007:37). Hy merk op dat die 

redigeerder tydens (kopie)redigering as 'n "hekwagter" van die taal moet dien en dus meer 

geneig is om konserwatiewer ten opsigte van taalgebruik te werk te gaan. Dit verg egter by 

veral literêre tekste ekstra moeite om hierdie standaarde met betrekking tot taalreëls aan te 

pas en daarvan af te wyk om meer oorspronklike en kreatiewe, en selfs ongewone, 

taalgebruik toe te laat (Mossop 2007:54). Du Toit en Smith-Müller (2003:97) merk in hulle 

Stylboek op dat "goeie tekste dié tekste is wat vir [die leser] interessanter is" en dat 

aantreklikheid en lewendigheid hiertoe kan bydra. Dit is die taak van die redigeerder om 

hierdie aantreklikheid en lewendigheid in 'n teks te bewerkstellig (indien dit nie reeds deur 

die skrywer of vertaler bewerkstellig is nie) en die redigeerder en/of reviseur kan dit onder 

meer doen deur nie die teks onnodig "glad te stryk" nie (vergelyk afdeling oor ekonomie, 

afdeling 3.4.1 en eksplisering, afdeling 2.3.3).  

 

Dieselfde geld ook vir die redigering en/of revisie van literêre werke. 'n Fyn balans moet 

gehandhaaf word tussen teksversorging, om 'n beter kwaliteit produk te produseer, en om 

die doelteks nie van al sy kreatiwiteit te stroop, of onnodig in die doelteks te ekspliseer (sien 

afdeling 2.3.3) nie. 

 

Die literêre redigeerder en reviseur behoort dus bewus te wees van die spesifieke aard van 

die teks waarmee hy/sy werk en, soos vroeër genoem, in staat daartoe wees om sy/haar 

strategie daarvolgens aan te pas. 
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Werklike foute in 'n teks, wat vir die leser steurend sal wees, en bloot as gevolg van 

nalatigheid of onkunde in 'n teks voorkom, behoort wel uitgeskakel te word, maar afwykings 

en taalvariasie wat funksioneel in die konteks van die literêre werk ingespan word, behoort 

nie uitgeredigeer en/of gereviseer te word nie.106 Daarmee saam, behoort 'n formulering 

wat nie, soos Combrink (1995:1) sê, "100% kommunikasie, die eerste keer" bewerkstellig 

nie, nie noodwendig as 'n probleem in literêre genres gesien te word nie. 'n Literêre werk 

stel dit dikwels juis ten doel om dubbelsinnig te wees, of 'n leser die verhaal op meer as een 

vlak te laat lees.  

 

Behalwe vir die tekstuele faktore, soos stylelemente, die onderskeid tussen foute en 

afwykings, ensovoorts wat hierbo bespreek is, moet die wisselwerking tussen 

(produksie)agente ook tydens die redigering en/of revisie van literêre werke in ag geneem 

en bestudeer word. Die redigeer- en/of revisieproses kan nie slegs uit 'n tekstuele oogpunt 

benader of bestudeer word nie. Judith Tarutz (1992:7) verduidelik byvoorbeeld dat die 

literêre redigeerder gewoonlik in hegte verwantskap met die skrywer werk. Sy sê "although 

the literary editor may be authorized to change the manuscript without the writer's 

permission, he or she normally effects changes through negotiation" (Tarutz 1992:7). 

Hierdie verhouding kan op die vertaler en die reviseur, asook op die vertaler en die 

redigeerder toegepas word, deur aan te beveel dat die redigeerder en reviseur in hegte 

verwantskap met die vertaler (wat die nuwe sender van die teks word) moet saamwerk. 

Hierdie onderhandelingsproses waarna Tarutz verwys, kan dus ook plaasvind by die revisie 

en redigering van vertaalde literêre tekste. Die redigeer en/of revisieproses van literêre 

tekste (insluitend vertalings) het dus buiten die tekstuele, ook 'n sosiologiese dimensie. 

 

Vir die uitgewer is dit belangrik dat daar nie dispute tussen partye ontstaan nie, maar ook, 

selfs nog belangriker, dat die uiteindelike hoofdoel van die produksieproses, naamlik om 'n 

gehalte-eindproduk (doelteks) te verseker, bereik word. Die letterkundige en skrywer, 

Charles Malan (2009), merk op dat daar slegs twee eindpunte van werklike belang vir die 

produksieproses is: "Die skrywer wil sy/haar teks so goed moontlik gepubliseer en versprei 

hê. Die uitgewer wil die teks so goed moontlik publiseer, bekendstel, versprei en veral 
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verkoop om waar moontlik 'n wins te toon" (Malan 2009) en dus soveel moontlike vorme 

van kapitaal, byvoorbeeld kulturele, simboliese en ekonomiese kapitaal (afdeling 2.5.1.3) 

inwin. Hierdie opmerking kan ook op vertaalde letterkunde – van bronteks tot doelteks – 

toegepas word. In hierdie studie gaan daar ook gekyk word na waaroor daar deur die loop 

van die drie produksieprosesse meningsverskille was, hoe dit opgelos is, en wat die rol van 

die uitgewer in hierdie geskiloplossing was. 

 

Die redigeer- en revisieprosesse binne die produksieproses van literêre vertalings, gaan 

dikwels oor die balansering van die belange van verskillende agente. Mossop (2007:112) 

merk op dat die finale doelteks die belange van verskeie agente betrokke by die literêre 

vertaalproses, sal weerspieël. Hy bevestig dat daar 'n botsing in belange kan wees, maar dat 

dit die taak van die vertaler en die redigeerder en/of reviseur is (en ek voeg hierby enige 

ander produksieagente) om hierdie meningsverskille te probeer versoen. Die 

produksieagente betrokke by die produksieproses van literêre vertalings kan, deur die 

spesifieke teks en die doel van daardie teks (vergelyk funksionalisme in afdeling 2.3) in ag te 

neem, tot 'n vergelyk kom ter wille van die einddoel van die produksieproses, naamlik om 'n 

geslaagde doelteks daar te stel. Norme en reëls, byvoorbeeld doxa, interpersoonlike norme 

en taalreëls wat in 'n sekere literêre konteks geld, kan ook 'n rol kan speel om hierdie 

onderhandeling en versoening te fasiliteer.  

 

Wat die rolle van die onderskeie agente in hierdie samewerkings- en onderhandelingsproses 

betref, merk Mossop (2007:113) op dat die redigeerder en/of reviseur van 'n vertaalde teks 

nie as 'n tweede vertaler moet optree nie (met ander woorde oorvertaal nie) en waar die 

literêre vertaler in die algemeen meer na die belange van die skrywer omsien, deur getrou 

aan die bronteks te probeer vertaal, kan die redigeerder en/of reviseur balans skep en na 

die belange van die doelteksleser omsien deur doelteksgerig te werk. So word alle agente in 

die vertaalproses in ag geneem en betrek. Hy noem verder dat vertalers baie aspekte het 

om op te fokus tydens die vertaalproses en met die wete dat die teks buitendien geredigeer 

gaan word, konsentreer hulle gevolglik meer op akkuraatheid, idiomatiese taalgebruik en 

die kliënt se instruksies as om die impak van die teks op die leser in ag te neem te neem 

(Mossop 2007:113). In die geval van opgeleide vertalers, wat deur die vertaalteorie 

(vergelyk byvoorbeeld funksionalisme, afdeling 2.3 en die polisisteemteorie, afdeling 
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2.4.2.1) deeglik daarvan bewus gemaak word dat 'n vertaling altyd 'n doelteksleser het wat 

in ag geneem moet word, is hierdie situasie myns insiens minder waarskynlik. Die literêre 

vertaler het wel meer kreatiewe vryheid as byvoorbeeld 'n diensvertaler en hoef nie 

noodwendig so hard op "akkuraatheid" te konsentreer soos in die geval van 'n nieliterêre of 

tegniese teks nie (vergelyk Riker 2011 hieronder). Tog is dit onverskoonbaar vir 'n vertaler 

om byvoorbeeld foute met betrekking tot historiese gegewens in 'n roman te maak, of 

terme verkeerd te gebruik. 

 

Martin Riker (2011) bevestig ook dat die oorweging by die vertaling en redigering (en 

revisie) van literêre werke nie moet wees om die bronteks so akkuraat moontlik te vertaal 

nie: 

 

Making the best book possible, a book that evokes the spirit and particular energy of the 

original, has to take precedence over making a book faithful (literal, word for word) to the 

original. [...] The question should rather be: what sort of interpretation conveys the experience 

of the original, its particular stylistic energy, most accurately? The translation should not 

preserve literal words and phrases for preservation's sake (Riker 2011, eie beklemtoning).  

 

Ekwivalensie107 moet dus volgens Riker (2011) bewerkstellig word deur die bronteks se 

strekking, atmosfeer, storielyn en ander "makro"-aspekte in die doelteks oor te dra, in plaas 

daarvan om woord-vir-woord-ekwivalensie te probeer bewerkstellig. 

 

'n Vraag wat hierby aansluit en wat dikwels oor literêre vertaling gevra word, is of die 

doelteks soos 'n vertaling of 'n "oorspronklik geskrewe" teks behoort te lees (vergelyk 

byvoorbeeld gesprekke tydens die Translation in Practice-konferensie [Paul 2009]) . Moet 

die vertaler dus domestikeer of vervreem en tot watter mate? Vertalers, redigeerders, 

reviseurs, ander persone in die uitgewersbedryf, kritici, akademici en resensente verskil 

hieroor. Sekere vertalers, reviseurs, redigeerders en vertaalwetenskaplikes argumenteer 

byvoorbeeld dat 'n teks vir die doelteksleser soos 'n oorspronklike teks moet lees (vergelyk 

Paul 2009), terwyl Venuti (2008) die sigbaarheid van die vertaler bepleit en argumenteer dat 

die doelteksleser bewus mag (selfs moet) wees daarvan dat hy/sy 'n vertaling lees. Des te 
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meer waar die vertaling uit 'n kleiner taal, soos Afrikaans, in 'n wêreldtaal, soos Engels, 

geskied. 

 

Besluite met betrekking tot domestikering en vervreemding kan geneem word deur die 

skrywer, opdraggewende redakteur of uitgewer, en/of die vertaler en aan die redigeerder 

en/of reviseur oorgedra word. Dit is die redigeerder en/of reviseur se verantwoordelikheid 

om die vertaler in kennis te stel indien sekere vertaalbesluite nie effektief werk nie. Dit is 

omdat die redigeerder en/of reviseur die belange van die doelteksleser en nuwe mark en 

die konteks waarin die doelteks moet funksioneer (en verkoop), in ag neem. Die 

samewerking tussen die vertaler en die redigeerder en/of reviseur is daarom ten opsigte 

van besluite oor domestikering en vervreemding belangrik, aangesien hulle mekaar moet 

inlig oor hulle perspektiewe wat betref kulturele en ideologiese aanpassings vir die 

spesifieke teks waarmee hulle op daardie stadium besig is en moet verseker dat besluite 

konsekwent deurgevoer word. 

 

3.6 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die belangrikste aspekte met betrekking tot die redigering en revisie 

van literêre tekste (spesifiek vertalings) op teoretiese en praktiese vlak gedek. Die 

bestaande redigeer- en revisieteorie is bespreek en daar is aangedui watter tipes en vlakke 

redigering en revisie op vertaalde literêre tekste van toepassing is. Redigering en/of revisie 

is gevolglik as belangrike komponente van die produksieproses van literêre werke 

beklemtoon. Verder is die sosiologiese aspekte van die redigeer- en revisiepraktyk bespreek 

en is daarop gewys dat die sosiologiese ook belangrik is om te ondersoek ter wille van die 

tekstuele.  

 

Waarop daar in hierdie studie gefokus word, is om na aanleiding van werklike 

produksieprosesse van literêre vertalings te kyk hoe redigering en/of revisie in die praktyk 

toegepas word, watter tipe verandering deur watter produksieagent tydens die proses 

aangebring word en hoe daar oor hierdie veranderinge gekorrespondeer word. Hoe hierdie 
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analises in dié studie aangepak word, word in die volgende hoofstuk uiteengesit na 

aanleiding van die teorie en literatuur wat hier en in hoofstuk 2 bespreek is. 
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Hoofstuk 4: Metodologie en 
navorsingsontwerp 
 

4.1 Inleiding 

In die vorige twee hoofstukke is die literatuur aangebied, wat as raamwerk vir die 

navorsingsmetodologie en navorsingsontwerp wat in hierdie studie gebruik word. ANT en 

DTS sal gebruik word as die metodologiese benadering waarvolgens die analises aangebied 

word en relevante konsepte uit die funksionalisme, die sisteemteorieë, die veld van 

kulturele produksie en die redigeer- en revisieteorie sal as raamwerk gebruik word aan die 

hand waarvan die tekstuele en sosiologiese aspekte van die produksieproses van drie 

literêre vertalings kwalitatief ontleed word.  

 

In hierdie proefskrif word daar ten doel gestel om die produksieproses van vertaalde literêre 

werke te analiseer en te beskryf om uiteindelik 'n model aan te bied van die wyse waarop 

hierdie proses verloop, spesifiek met betrekking tot die wisselwerking tussen 

produksieagente (op sosiale en tekstuele vlak) binne 'n spesifieke netwerk, met inagneming 

van die wisselwerking met die omgewing (konteks/veld/sisteem) waarbinne hulle werk. 

Daar sal vir hierdie doel spesifiek gekyk word na die produksieagente wat betrokke is by die 

aktiewe skeppings-/produksieproses van die doelteks, met ander woorde die agente wat 

fisiese werk verrig aan die daarstel van die doelteks as sodanig (sien afdeling 1.3). 

 

4.2 Benaderinge 

Williams en Chesterman (2007:58) onderskei tussen twee tipes navorsing, naamlik 

konseptuele of teoretiese, en empiriese navorsing. Volgens hulle stel teoretiese navorsing 

dit ten doel om konsepte te definieer en te verduidelik, om idees te interpreteer of te 
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herinterpreteer, om begrippe in groter sisteme te plaas en om nuwe konsepte, metafore of 

raamwerke daar te stel wat sal bydra tot 'n beter begrip van die navorsingsonderwerp. 

 

Empiriese navorsing, daarteenoor, stel dit ten doel om nuwe data in te samel, nuwe 

afleidings te maak na aanleiding van die ontleding en observasie van hierdie data en om 

bewyse te soek wat 'n hipotese ondersteun, of verkeerd bewys, of om 'n heel nuwe 

hipotese te ontwikkel (Williams & Chesterman 2007:58). 

 

Om die verhouding en/of wisselwerking tussen die produksieagente betrokke by die literêre 

vertaalproses te beskryf, word 'n kombinasie van dié twee benaderings in hierdie proefskrif 

gevolg. In die vorige twee hoofstukke is 'n teoretiese basis vir die studie gelê deur nie net 

relevante teorieë te bespreek nie, maar idees te herinterpreteer, literêre vertaling binne 'n 

groter sisteem, naamlik die sosiologiese sisteem, te plaas en voorstelle te maak vir 'n nuwe 

raamwerk waarvolgens produksieprosesse van vertalings ontleed kan word, naamlik deur 

vertaalteorieë en sosiologiese teorieë te kombineer met redigeer- en revisieteorie. 

 

Die navorsing word verder empiries aangepak deur 'n kwalitatiewe analise van die 

wisselwerking tussen die produksieagente betrokke by die produksieproses van drie literêre 

vertalings en die veranderinge wat die betrokke agente deur die loop van die proses aan die 

teks aanbring, met inagneming van die ander, meer globale magte (soos die patronaat, 

ekonomie, ensovoorts), wat ook 'n invloed op die produksieproses uitoefen. In hoofstuk 6 

word 'n hipotetiese model vir die produksieproses van literêre vertalings daargestel 

waarvolgens produksieprosesse van literêre vertalings getoets kan word. Die model sal ook 

uiteindelik moontlik as riglyn vir die praktyk kan dien. 

 

Die metodologie wat gevolg word om die produksieprosesse waar te neem, is gebaseer op 

die ANT, terwyl die metodologie wat gevolg word om die data aan te bied, op DTS gegrond 

is.  
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4.2.1 Sosiologiese raamwerk/benadering 

Heilbron en Sapiro (2007) stel onder andere voor dat wanneer vertaling vanuit 'n 

sosiologiese perspektief bestudeer word, die agente wat as bemiddelaars in die 

vertaalproses optree, bestudeer moet word. Hulle sluit by Even-Zohar en Lefevere se idee 

aan van konteks wat 'n agent se werkswyse intrinsiek kan beïnvloed (deur byvoorbeeld 

vooropstellings en norme) en Bourdieu se veld van kulturele produksie, en noem dat 

individuele agente verskillende politiese, ekonomiese en kulturele posisies inneem en vanuit 

daardie posisies optree (Heilbron & Sapiro 2007:101). Hulle noem, soos Pym (2009), dat 

wanneer 'n mens vertaling as 'n sosiale praktyk wil verstaan, dit belangrik is om benaderings 

wat slegs tekstueel is, te vermy, en eerder die agente – individueel en institusioneel – wat 

aan hierdie praktyk deelneem, in 'n ontleding in te sluit (Heilbron & Sapiro 2007:104).108 

 

Chesterman (2009:16) weer, noem dat sosiologiese studies van vertaling drie aspekte moet 

dek, naamlik (1) die sosiologie van vertalings (as produkte in 'n internasionale mark), (2) die 

sosiologie van vertalers (die agente) en (3) die sosiologie van vertaling (met ander woorde 

die vertaalproses). Hy neem dus vertaling as 'n produk én 'n proses in ag en plaas ook klem 

op die bestudering van die vertaler self as studieterrein.  

 

Hy stel voor om studies wat fokus op die vertaler as agent "vertalerstudies" (translator 

studies) te noem. Hy sê hierdie "vertalerstudies" kan as 'n nuwe vertakking by Holmes se 

klassieke indeling van die vertakkings van die vertaalwetenskap (sien figuur 1) gevoeg word 

en sal fokus op die bestudering van die méns agter vertalings, naamlik die vertaler as 

agent109 – as primêre en eksplisiete fokus (Chesterman 2009:13,14). In vertalerstudies sal 

kwessies soos status, habitus, professionele organisasies, akkrediteringstelsels, en so meer, 

                                                
108

 Ondersoekterreine wat hulle as belangrik binne die sosiologiese benadering tot vertaling ag, is die habitus 
van die vertaler, die modus waardeur taalvaardighede verwerf word, die tipe opvoeding en opleiding wat 
vertalers ondergaan, uitgewersnorme, die nasionale tradisie met betrekking tot vertaalnorme en hoe dit alles 
bydra tot die bepaling van taalkeuses en stylkeuses in vertaling (Heilbron & Sapiro 2007:104). 

109
 Waar daar hier na die bestudering van vertalers verwys word, word die bestudering van ander agente 

betrokke by die produksieproses van vertalings ook in hierdie proefskrif ondersoek, aangesien daar nie slegs 
op die vertaalproses self gefokus word nie. 
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ondersoek word. Daar sal ook ondersoek word hoe aspekte soos magsverhoudings vertalers 

se werk en gesindheid beïnvloed (Chesterman 2009:16,17). 

 

Chesterman (2009:19,20) verdeel die vertaalwetenskap opnuut in vier hoofvertakkings, 

naamlik tekstueel, kultureel, kognitief en sosiologies en sluit onder vertalerstudies die 

kulturele, kognitiewe en sosiologiese vertakkings in. Die tekstuele vlak behels alle tekstuele 

sake, en val dus volgens Chesterman (2009:19) buite die veld van vertalerstudies. In hierdie 

proefskrif word die tekstuele vertakking wél as deel van studies wat op agente fokus 

ingesluit, aangesien die besluite wat agente neem, neerslag vind in die teks wat hulle 

produseer en dus relevant is vir die bestudering van hulle self as agente binne die 

publikasieproses. Daar sal ook ondersoek word hoe die tekstuele insette 'n sosiologiese 

impak op die produksieproses het. Die kulturele vertakking behels waardes, etiek, 

ideologieë, tradisies, geskiedenis en die rol en invloed van vertalers en tolke deur die loop 

van die geskiedenis as agente van kulturele evolusie. Die kognitiewe vertakking bestudeer 

die denkprosesse (mental processes), besluitneming, die impak van emosies, houding ten 

opsigte van norme, persoonlikheid, en so meer. Die sosiologiese vertakking behels die 

vertalers/tolke se waarneembare gedrag as individue, groepe, of instellings, hulle sosiale 

netwerke, status en werksprosesse, hulle verhoudings met ander groepe en tersaaklike 

tegnologie, en so meer.  

 

In hierdie proefskrif word die tekstuele, sosiologiese en kognitiewe vertakkings (spesifiek 

met betrekking tot interpersoonlike optrede) bestudeer en daar word na die kulturele 

verwys waar nodig. Omdat al hierdie aspekte in wisselwerking met mekaar is, is dit 

onmoontlik om slegs op een te fokus en die ander heeltemal buite rekening te laat. Die 

polisisteemteorie (afdeling 2.4.2.1 en 2.4.2.3) wys juis daarop dat die literêre sisteem in sy 

wese 'n óóp sisteem is en daar na geen faktore in isolasie gekyk kan word nie. Dit is dus nie 

gewens om slegs op één van die vertakkings in Chesterman se indeling te fokus nie, maar 

om alle vertakkings saam te bestudeer.  

 

'n Sosiologiese benadering tot vertaling, soos voorgestel deur Wolf, Buzelin, en ander (sien 

hoofstuk 2), en gebaseer is op die werk van sosioloë, kan 'n bydrae lewer om 'n sosiologiese 
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teorie vir vertaling te konstrueer. Die sosiologiese metodologie wat gevolg word vir hierdie 

studie, is ANT. 

 

4.2.1.1 Akteur-netwerk-teorie 

ANT is geskik vir studies wat uitgevoer word om die wisselwerking (hetsy samewerking of 

wedywering) en bemiddeling tussen agente in 'n produksieproses te bestudeer. Soos 

genoem, maak hierdie fokus op die produksieproses ANT se raamwerk besonder waardevol 

en toepaslik om vertaalde literêre werke vanaf genese tot eindproduk te volg (Buzelin 

2007:140). Op hierdie wyse word aandag gegee aan die proses vanaf bronteks tot doelteks 

en sodoende word die pad {bronteks → konsepvertaling → geredigeerde en/of reviseerde 

(herbewerkte) weergawes → finale doelteks} chronologies nagespoor om te bepaal watter 

produksieagente watter bydraes tot die uiteindelike doelteks gelewer het en hoe mag, 

bemiddeling, wisselwerking en wedywering in die produksieproses tussen die verskillende 

produksieagente manifesteer. Die produksie van drie literêre vertalings word gevolg deur 

die produksieagente te volg soos hulle deur die produksieproses beweeg. Hierdie studie 

word egter nie etnografies (in situ) deur middel van veldwerk uitgevoer nie, maar wel 

histories, deur die spore van die produksieproses deur middel van data-ontleding (bespreek 

in afdeling 2.5.2.2) na te volg. Op hierdie manier word die sosiologiese en 

teksproduksieproses vir ontleding rekonstrueer.  

 

Die studie word ook, soos ANT voorstel, gelokaliseer binne 'n spesifieke ruimte en konteks, 

om spesifiek die wisselwering tussen agente (menslik en niemenslik) in die produksieproses 

waar te neem en die netwerk van agente te bestudeer. 

 

Dit word op 'n baie gelokaliseerde sisteem binne die literêre polisisteem as geheel toegepas, 

naamlik die publikasie-/produksieproses van literêre vertalings binne NB-Uitgewers oor die 

afgelope 10 jaar en ook met betrekking tot die produksieagente wat betrokke is by die 

proses van konsepvertaling tot die doelteks gereed is om geletterset te word. Hierdie 

afbakening sluit egter, soos genoem, nie die inagneming van ander faktore in die sisteem uit 

nie.  
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Alhoewel prosesbenaderings tot vertaling gewoonlik op die kognitiewe fokus (soos in 

hoofstuk 1 bespreek), stel ANT die navorser in staat om nie slegs op die kognitiewe nie, 

maar ook die tekstuele, asook die verhoudings tussen teksprodusente te fokus om die 

produksie van literêre vertalings te bestudeer. 

 

4.2.2 Deskriptiewe raamwerk/benadering 

In hierdie proefskrif word daar gekyk na vertaling as 'n proses, en nie slegs as 'n eindproduk 

nie (waarvoor die rolspelers in DTS hulle beywer), om te bepaal wat die prosesse is wat 'n 

teks ondergaan vanaf bronteks tot doelteks. 'n Beskrywende benadering (afdeling 2.4.1) 

word gevolg om die rol te beskryf wat die betrokke produksieagente in hierdie proses speel, 

hulle wisselwerking met mekaar, hoe dit die proses sosiologies raak en hoe dit in die teks 

neerslag vind. 

 

In die deskriptiewe tak van vertaling, dui Holmes drie benaderings aan wat gevolg kan word 

(figuur 1Error! Reference source not found.), naamlik die produkgeoriënteerde, 

prosesgeoriënteerde en funksiegeoriënteerde benadering. In afdeling 2.4.1 word aangedui 

dat die drie benaderings ook saam in 'n studie gebruik kan word (sien ook figuur 6). In 

hierdie studie word daar binne die produkgeoriënteerde analise teksgefokus gewerk deur 

histories na die verskillende weergawes van elke vertaling te kyk. Binne die 

prosesgeoriënteerde analise word daar na die handeling van die vertaling, redigering en/of 

revisie gekyk, na aanleiding van ANT (en nie die tradisionele prosesbenaderings soos 

"screen-recording", "eyetracking", "keystroke-logging" en "think-aloud protocols" nie). Daar 

word dus op die sosiologiese en die kognitiewe aspekte met betrekking tot die 

wisselwerking tussen die produksieagente (sien Chesterman [2009] in afdeling 4.2.1) eerder 

as op die individuele besluitneming gefokus. Binne die funksiegeoriënteerde analise word 

daar gekyk na die konteks waarin die vertaling geproduseer word, veral met betrekking tot 

die sosiologiese aspekte betrokke by hierdie proses.  
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Die data word, binne hierdie raamwerk, deurgaans deskriptief aangebied om die aspekte 

wat ontleed en verken word, te beskryf.  

 

4.3 Afbakening van die studie 

Die tekste wat in hierdie studie gebruik word om die navorsingsprobleem te hanteer en die 

navorsingsvrae te beantwoord (sien afdeling 1.4) is die manuskripte (bronteks, 

konsepvertaling, verwerkte/geredigeerde/gereviseerde manuskripte en die doelteks) van 

drie literêre tekste110 wat deur die Suid-Afrikaanse literêre vertaler Elsa Silke vertaal is: To 

hell with Cronjé (Ingrid Winterbach), My name is Vaselinetjie (Anoeschka von Meck) en In 

bushveld and desert: A game ranger's life (Christiaan Bakkes). Silke se wisselwerking met die 

drie verskillende skrywers en redigeer- en/of revisiespanne binne elke proses, word 

bespreek deur te kyk na die ontwikkeling van elke manuskrip van bronteks tot doelteks, 

paratekstuele elemente, metatekstuele elemente (korrespondensie deur middel van e-

posse en notas) en antwoorde op vraelyste wat aan die betrokke produksieagente gestuur 

is. Die afleidings wat in hierdie proefskrif aangebied word, fokus hoofsaaklik op die 

sosiologiese implikasies van die besluitnemingsprosesse en die kommunikasie daaroor 

tussen die verskillende produksieagente, tydens elke projek, asook die implikasies wat 

hierdie sosiale aspekte vir die doelteks het. 

 

Die voorbeeldmateriaal wat in hierdie studie gebruik word, is drie vertalings wat in die 

afgelope dekade by NB-Uitgewers verskyn het. Dit bied dus 'n goeie blik op die hedendaagse 

praktyk binne 'n groot uitgewery. Hierdie sterk en gevestigde uitgewery is gekies om te veel 

eksterne veranderlikes wat op die vertaalproses kan inspeel, uit te skakel, sodat daar 

gefokus kan word op die wisselwerking tussen die vertaler en die redigeerder en/of reviseur 

(en/of ander produksieagente wat redigeer- en/of revisiewerk verrig). Dit sluit ook aan by 

die term lokalisme, soos binne die ANT verduidelik, om die studieveld te vernou ten einde 

spesifieke vertaalverskynsels na te vors sonder om binne individuele gevallestudies té 

veralgemenend te raak (Agorni 2009:129). Om dieselfde rede word daar slegs binne een 
                                                
110

 Die studie word tot drie tekste beperk sodat 'n indiepte-ondersoek na elkeen ingestel kan word. 
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uitgewery gebly, sodat veranderlikes soos finansies en tyd, wat bydraende faktore tot die 

verloop van die produksieproses is, min of meer konstant in al drie gevalle is.  

 

Die drie tekste is gekies op grond van die uiteenlopende mate waarin die verskillende 

produksieagente by die prosesse betrokke was, asook die wisselende mate waarin daar 

kommunikasie en wisselwerking tussen die produksieagente plaasgevind het.111 Die drie 

spesifieke tekste is ook gekies omdat die onderskeie bronteksskrywers by al drie die 

prosesse betrokke was. Nog 'n oorweging is dat tekste gekies moes word waarvan al (of die 

meeste van) die manuskripte en skriftelike korrespondensie tussen die verskillende 

betrokke produksieagente nog behoue gebly het. Verder is die drie tekste uit drie 

verskillende literêre genres gekies, wat variasie tot die studie toevoeg. Daar word gewerk 

met 'n Hertzogprys-bekroonde roman (Niggie), 'n bekroonde jeugroman (Vaselinetjie) en 'n 

bundel avontuurkortverhale met 'n outobiografiese inslag. Al drie die tekste is Afrikaanse 

brontekste met Engelse doeltekste en die verhale speel binne die Suid-Afrikaanse konteks in 

die breë af en bevat tipies Suid-Afrikaanse kultuurverwysings en taalgebruik.  

 

Daar word spesifiek met vertalings deur Elsa Silke gewerk, aangesien sy 'n gerekende 

vertaler in die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf is, baie ervaring met die vertaling van 

verskillende literêre genres het, in sowel Afrikaans as Engels vertaal, asook self 'n literêre 

redigeerder is. Sy is dus 'n ervare en diverse vertaler en in hierdie studie tree sy as die 

konstante produksieagent op waar verskillende samewerkingsverhoudings tussen haar en 

verskillende produksieagente, in verskillende vertaalprosessituasies, vergelyk word. Die 

ander produksieagente wat by hierdie studie betrek is, is (soos die vertaler) ook gerekende 

en ervare agente in die uitgewersbedryf en literêre veld/sisteem. Al drie die boeke is ook al 

genomineer vir die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) se vertaalprys: To hell with 

Cronjé (2009, Silke en Winterbach), My name is Vaselinetjie (2012) en In bushveld and 

desert: A game ranger's life (2009). My name is Vaselinetjie en In bushveld and desert het 

                                                
111

 Hierdie aspekte is bepaal deur met die uitgewer en opdraggewende redakteur te korrespondeer voor die 
studie begin is. 
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albei in aanmerking gekom vir die vertaalprys (SAVI 2012).112 In 2008 word die vertaler ook 

genomineer en op die kortlys geplaas vir die SA Literary Awards van die Departement van 

Kuns en Kultuur vir To hell with Cronjé (Vraelyste 2011). 

 

Die tekste wat in hierdie studie ontleed word en hulle besonderhede, word vervolgens in 

tabel 1 gelys. 

 

Tabel 1: Voorbeeldmateriaal en besonderhede daarvan 

 
BT: Niggie 
DT: To hell with Cronjé 

BT: Vaselinetjie 
DT: My name is 
Vaselinetjie 

BT: 'n Keur uit die Stoffel-
verhale  
DT: In bushveld and desert: A 
game ranger's life 

Genre Fiksie: Roman 
Fiksie: Jeugroman / 
jong volwasse-fiksie 

Fiksie met 'n outobiografiese 
inslag ("faction"):  
BT: Episode uit roman en 
verhale uit 
kortkortverhaalbundels, DT: 
kortverhaalbundel 

Skrywer Ingrid Winterbach Anoeschka von Meck Christiaan Bakkes 

Vertaler 
Elsa Silke (in 
collaboration with the 
author) 

Elsa Silke (updated and 
revised by the author) 

Elsa Silke 

Samesteller   Suzette Kotzé-Myburgh 

Reviseur 
Russel Brownlee (die 
proefleser) en die 
skrywer 

Skrywer en redigeerder 
Samesteller met enkele insette 
deur die skrywer 

Redigeerder Cecily van Gend Louise Steyn Louise Steyn  

Uitgewer / 
opdraggewende 
redakteur 

Alida Potgieter by 
Human & Rousseau 
Fiksie, NB-Uitgewers  

Michelle Cooper by 
Tafelberg Kinder- en 
jeugboeke, NB-
Uitgewers 

Alida Potgieter by Human & 
Rousseau Fiksie, NB-Uitgewers  

Bron- en 
doeltekstaal 

BTT: Afr. DTT: Eng. BTT: Afr. DTT: Eng. BTT: Afr. DTT: Eng. 

Eerste jaar van 
publikasie 

BT: 2002  
DT: 2007 

BT: 2004 
DT: 2009 

BT: 1998–2007 
DT: 2008 

 

(Pryse deur boeke, skrywers en medewerkers verower, word in bylaag C gelys.) 

 

                                                
112

 Alhoewel To hell with Cronjé genomineer is vir die prys, is dit nie op die kortlys geplaas wat wel daardie jaar 
vir die fiksiekategorie opgestel is nie. In 2009 was daar nie vir die niefiksiekategorie 'n kortlys nie – alle 
nominasies het in aanmerking gekom vir die prys. So ook in 2012 in die kinderliteratuurkategorie (Boers 2012). 
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4.4 Datainsameling en aspekte wat ontleed word 

Primêre data wat vir hierdie studie ingesamel is, is die volgende: 

 

 Brontekste en doeltekste van voorbeeldmateriaal. 

 Verskillende weergawes (manuskripte) van die vertaling deur die loop van die 

produksieproses. 

 Parateks in die bron- en doeltekste, naamlik die buiteblaaie, die titelbladsye, die 

kolofonbladsye en die woordelyste in die onderskeie boeke (bylaag E, F, G en H). 

 Metateks: Geskrewe korrespondensie tydens die produksieproses: Notas wat deur 

die loop van die proses deur die onderskeie produksieagente geskryf is (bylaag J, K, L 

en M) en e-posse wat deur die loop van die proses deur produksieagente aan 

mekaar gestuur is.113 

 

Hierdie data word chronologies en vergelykend geanaliseer deur te kyk na eerstens die 

bronteks, dan die konsepvertaling, dan die verskillende geredigeerde en/of gereviseerde 

weergawes van die vertaling en laastens na die doelteks, tesame met die korrespondensie 

wat tydens die proses plaasgevind het. Waarop daar deurgaans gefokus word, is die insette 

van die verskillende produksieagente en die wisselwerking tussen hulle om te illustreer hoe 

hierdie betrokkenheid van die verskillende produksieagente die doelteks tekstueel 

beïnvloed en hoe die tekstuele aanpassings die onderskeie agente, menslik en niemenslik, 

sosiologies beïnvloed. Om aanvullend tot die primêre data inligting oor byvoorbeeld die 

produksieagente (soos hulle opleiding/opvoeding, ervaring en gepubliseerde werk) en die 

produksieprosesse (byvoorbeeld of die produksieagente tevrede was met die eindproduk en 

hoe hulle die proses ervaar het) te verkry, is vraelyste aan die vernaamste produksieagente 

betrokke by elke proses, gestuur. Hierdie vraelyste word aangebied in bylaag B. Daar word 

ook na resensies oor die doeltekste verwys, maar omdat die doel van hierdie studie nie is 

om die doelteks te evalueer nie, word daar nie uitgebreid van hierdie data gebruik gemaak 

nie. 

                                                
113

 Waar nodig/van toepassing, word hierdie e-posse aangehaal, maar daar is nie toestemming verleen dat 
volledige e-posgesprekke gepubliseer word nie. 
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Wat die etiese oorwegings betref, het al die produksieagente betrokke by die drie 

vertaalprosesse skriftelik toestemming gegee dat hulle korrespondensie tydens die 

vertaalproses, die manuskripte van die literêre werke en hulle antwoorde op die vraelyste 

en onderhoude, vir die doel van hierdie studie gebruik mag word. Inligting wat vertroulik is, 

is deur die produksieagente gesensureer en nie in hierdie proefskrif gebruik nie. Dit is 

belangrik om daarop te let dat die doel van hierdie studie geensins is om die 

produksieagente te evalueer nie, maar om hulle wisselwerking tydens die produksieproses 

van die literêre vertalings te beskryf. Hierdie aanslag skakel met die deskriptiewe 

benaderings uit die DTS en lokalisme (ANT) – wat as metodologiese raamwerk vir hierdie 

studie gebruik word – waar prosesse en produkte beskryf eerder as geëvalueer word. 

 

4.5 Raamwerk vir ontleding 

Om die produksieprosesse van die drie literêre vertalings te ontleed deur na die tekstuele 

en sosiologiese implikasies van die wisselwerking tussen agente te kyk, is die kontrolelys in 

tabel 2 opgestel na aanleiding van die teorieë wat in hoofstuk 2 en 3 bespreek is, naamlik 

funksionalisme (hoofsaaklik Nord), DTS (Toury), sistemiese vertaalbenaderings (Even-Zohar 

en Lefevere), die veld van kulturele produksie (Bourdieu), ANT (Latour), vlakke van 

redigering en revisieparameters (Mossop) en redigeerbeginsels (Sharpe en Gunther):114  

 

                                                
114

 Die antoniem van elke begrip word ook telkens, waar van toepassing, geïmpliseer, byvoorbeeld 
"onakkuraatheid" by "akkuraatheid" en "miskenning" by "erkenning". 
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Tabel 2: Raamwerk vir ontleding: Kriteria vir die analise van produksieprosesse van literêre vertalings 

Tekstuele kategorieë Sosiologiese implikasies 

 
Oordrag 
 

- Akkuraatheid 
- Volledigheid (byvoegings/weglatings) 
- Vertaalekwivalente (woordkeuses, 

bewoording, vakterminologie) 
- Herskrywing 
- Oorvertaling 
- Eksplisering/implisering 
- Karakterisering 
- Perspektief 
- Domestikering 
- Vervreemding 
- [Konsekwentheid] 

 
Inhoud 
 

- Logika 
- Korrektheid van feite 
- [Konsekwentheid] 

 
Struktuur 
 

- Fisiese 
- Konseptuele (o.a. koherensie en kohesie) 
- [Konsekwentheid] 

 
Styl 
 

- Skryfstyl 
- Register 
- Toon 
- Formulering 
- Vloeiendheid 
- Leesbaarheid 
- Helderheid, duidelikheid 
- Bondigheid 
- Klem/nadruk 
- Vakterminologie 
- [Konsekwentheid] 

 
Taalgebruik 
 

- Afwykende/kreatiewe taalgebruik 
- Uitdrukkings 
- Direkte rede, dialoog, gedagtestroom 

 
Intrapersoonlike oorwegings (kognitiewe 
aspekte) 
 

- Habitus (smaak, voorkeur, gevoel, 
aanvoeling) 

- Disposisies/intrapersoonlike norme 
(smaak, voorkeur, gevoel, aanvoeling) 

- Kulturele kapitaal (hulpbronne, 
kennis, opleiding) 

- Status (simboliese kapitaal) 
- Selfrespek 
- Selfkennis 
- Selfvertroue 
- Aanpasbaarheid 
- Besluiteloosheid 
- Verantwoordelikheid 

 
Interpersoonlike gedrag en optrede (tussen 
en teenoor produksieagente) 
 

- Magsposisies 

- Status/simboliese kapitaal 

- Gesag, outoriteit, invloedrykheid, 

dominansie 

- Respek 

- Agting 

- Takt 

- Hoflikheid 

- Vertroue 

- Erkenning 

- Aanpasbaarheid 

- Lojaliteit 

- Kommunikasie/korrespondensie 

- Opmerkings, aanbevelings, voorstelle, 

verduidelikings, motiverings 

- Konflik 

- Wedywering 

- Onderhandeling 

- Bemiddeling 

- Raadpleging 

- Waardering 

- Ontvanklikheid 

- Aanvaarding, goedkeuring 
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- Figuurlike taalgebruik/beeldspraak 
- Vloek, skel, vulgêre taalgebruik, ens. 
- Idiomatiese taalgebruik 
- Raspejoratiewe 
- Tydsvorme 
-  [Konsekwentheid] 

 
Taalreëls/stylreëls 
 

- Sintaksis 
- Kongruensie 
- Spelling 
- Skryfwyse 
- Interpunksie 
- [Konsekwentheid] 

 
  

- Samewerking 

 
Invloed van eksterne magte, menslike en 
niemenslike agente 
 

- Instelling 
- Mark (-gerigtheid) 
- Ekonomie (patronaat, ekonomiese 

kapitaal 
- Ideologie (patronaat) 
- Doxa 
- Interpersoonlike norme, wette, reëls 

en konvensies (poëtika, repertorium) 
- Sosiale kapitaal (hulpbronne) 

- Doelteksleser (pasmaak, 

toeganklikheid, verstaanbaarheid, 

lojaliteit, funksionaliteit) 

- Bronteks (getrouheid, raadpleeg, ens.) 

- Doelteks (lojaliteit, ens.) 

- Parateks in bron- en doelteks 

- Manuskripte 

- Korrespondensie: E-posse en notas 

 

4.6 Aanbieding van resultate 

Wat die aanbieding van die resultate betref, word die volgende kontekstuele aspekte eers 

volgens die relevante teorie wat in hoofstuk 2 en 3 bespreek is, aangebied: 

 

 'n Inleidende bespreking van die uitgewery waarin die drie produksieprosesse 

plaasgevind het. 

 Die keuse van bronteks vir elke vertaling (hier kom aspekte soos voorlopige norme, 

die literêre sisteem en die veld van kulturele produksie ter sprake). 

 Die keuse van produksieagente betrokke by elke vertaling (hier kom aspekte soos 

simboliese kapitaal [status] ter sprake). 

 'n Bespreking van die produksieagente betrokke by elke produksieproses (alhoewel 

die habitus van elkeen nie bespreek word nie, word 'n opsomming van elkeen se 
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agtergrond gegee. Hier word die produksieagente se sosiale, kulturele en simboliese 

kapitaal en hulle posisie in die literêre sisteem onder andere bespreek). 

 'n Opsommende verduideliking van die verloop van elke produksieproses 

(tydsraamwerke, opdragte wat gegee is, ensovoorts sal hier aan bod kom). 

 'n Ontleding van die paratekstuele elemente by elke doelteks, met inagneming van 

die doelteksleser as implisiete agent betrokke by die produksieproses (vergelyk 

"gebruiker" by die polisisteemteorie, afdeling 2.4.2.2). 

 

Die resultate uit die teksvoorbeelde en korrespondensie (met aanvullende notas uit die 

vraelyste) word in drie kategorieë verdeel, naamlik: 

 

 Korrespondensie en veranderinge aan die teks wat 'n implikasie vir sowel die 

produksieagente as die doelteks ingehou het. (Afdeling 5.4.1: "Sosiologiese en 

tekstuele impak/implikasies".)  

 Korrespondensie en veranderinge aan die teks wat min of geen interpersoonlike 

sosiologiese impak tussen die produksieagente gehad het nie en dus hoofsaaklik 

tekstueel van aard is. (Afdeling 5.4.2: "Hoofsaaklik tekstuele impak/implikasies".) 

 Korrespondensie en veranderinge aan die teks wat geen sigbare invloed op die 

doelteks uitgeoefen het nie en/of net sosiologies van aard is. (Afdeling 5.4.3: 

"Hoofsaaklik sosiologiese, of geen (direkte) tekstuele, impak op die doelteks".) 

 

Binne elk van hierdie kategorieë word elke literêre vertaling se produksieproses 

chronologies/stapsgewys ontleed deur te kyk na dit waaraan op elke stadium in die proses 

gewerk is en wat verander en verbeter is. Daar word deurgaans gekyk watter tipe 

veranderinge deur watter produksieagente op watter stadium van die proses aangebring is. 

Die verskillende faktore betrokke by elke vertaalproses en kwessies waaroor daar 

gekorrespondeer is, word telkens uitgelig en bespreek aan die hand van 
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verteenwoordigende115 voorbeeldmateriaal uit die manuskripte, e-poskommunikasie, en 

notas.116  

 

Om die teksvoorbeelde uit die onderskeie manuskripte van mekaar te onderskei, word die 

volgende sleutel by elkeen van die produksieprosesse gebruik: 

 

Niggie – To hell with Cronjé: 

 

- BT:  Bronteks: Afrikaanse bronteks, soos gepubliseer 

- MS1:  Manuskrip 1: Konsepvertaling deur vertaler 

- MS2:  Manuskrip 2: Konsepvertaling gereviseer deur skrywer 

- MS3:  Konsepvertaling geredigeer/-reviseer deur vertaler nadat die skrywer dit 

geredigeer/gereviseer het 

- DT:  Engelse doelteks, soos gepubliseer – nadat dit geredigeer/gereviseer en 

geproeflees is 

 

Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

 

- BT: Bronteks: Afrikaanse bronteks, soos gepubliseer 

- MS1:  Manuskrip 1: Konsepvertaling deur vertaler 

- MS2:  Manuskrip 2: Konsepvertaling gereviseer en verwerk deur skrywer 

- MS3:  Manuskrip 3: Konsepvertaling geredigeer/-reviseer en van die skrywer se 

veranderinge geïnkorporeer deur redigeerder 

- MS4:  Manuskrip 4: Revisie deur skrywer en voorstelle deur vertaler oor MS3  

- MS5: Manuskrip 5: Revisie deur skrywer van MS3 en MS4 

- DT: Engelse doelteks, soos gepubliseer 

 

                                                
115

 Die voorbeelde is met ander woorde nie allesomvattend nie. 

116
 Let wel: Waar direkte aanhalings uit die manuskripte, e-posse en notas gegee word, kom daar dikwels tik- 

en spelfoute voor. Hierdie aanhalings is almal direk gehaal uit die korrespondensie en foute word ook 
derhalwe oorgedra. Aanhalings met foute in word egter nie (sic) gemerk nie, maar die navorser is bewus van 
hierdie foute, en (sic) word in hierdie gevalle geïmpliseer. Die numering wat in die aangehaalde gedeeltes 
voorkom, is ook net so uit die notas aangehaal. 
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Stoffel-verhale – In bushveld and desert: A game ranger's life 

 

- BT:  Bronteks: Verhale uit die Afrikaanse brontekste, soos gepubliseer 

- PV1:  Proefvertaling deur vertaler 

- PV2:  Proefvertaling geredigeer/-reviseer deur vertaler 

- MS1:  Manuskrip 1: Konsepvertaling deur vertaler 

- MS2:  Manuskrip 2: Konsepvertaling geredigeer/-reviseer deur samesteller (met 

inkorporering van skrywer se aanbevelings 

- MS3:  Manuskrip 3: MS 2 geredigeer/-reviseer deur redigeerder (met skrywer se 

kommentaar geïnkorporeer)  

- DT:  Engelse doelteks, soos gepubliseer 

 

Die tekstuele en sosiologiese kwessies wat bespreek word, word in tabel 2 aangebied. Al 

hierdie kwessies word nie noodwendig by elke manuskrip bespreek nie, maar slegs waar van 

toepassing.  

 

4.7 Samevatting 

Die resultate wat tydens hierdie studie ingesamel en aangebied word, sal gebruik word om 

die navorsingsprobleem wat in hoofstuk 1 aangebied is te beantwoord, deur om die 

wisselwerking tussen agente in die produksieproses van literêre vertalings by NB-Uitgewers, 

asook elkeen van die produksieagente se bydrae tot die produksieproses van die doelteks, 

te beskryf. Daar sal byvoorbeeld na aanleiding van die teksvoorbeelde, asook 

korrespondensie tydens die produksieprosesse en antwoorde op vraelyste, afleidings 

gemaak word oor die rol wat status in die produksieprosesse speel, hoe meningsverskille 

hanteer word, hoe tevrede elke produksieagent met die verloop van elke proses is en tot 

watter mate daar samewerking, onderhandeling en wedywering in die produksieprosesse 

plaasgevind het. Ooreenkomste en verskille tussen die drie produksieprosesse sal ook 

deurgaans aangedui word. Uiteindelik sal hierdie bespreking saamgevat word in hoofstuk 6 

waarin 'n model verteenwoordigend van al drie prosesse daargestel sal word, wat gebruik 
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kan word om die produksieprosesse van ander literêre vertalings binne dieselfde uitgewery 

of binne ander uitgewerye te toets. Indien die model gunstige resultate toon, kan dit 

moontlik as 'n riglyn vir die praktyk beskou word.   
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Hoofstuk 5: Resultate en 
bespreking: Die produksieproses 
van drie literêre vertalings by 
NB-Uitgewers 
 

5.1 Inleiding 

Na aanleiding van die navorsingsvrae en navorsingsprobleem wat in hoofstuk 1 gestel is, 

teen die agtergrond van die literatuur wat in hoofstuk 2 en 3 aangebied is en volgens die 

werkswyse wat in hoofstuk 4 uiteengesit is, word die drie produksieprosesse van drie 

literêre vertalings by NB-Uitgewers in hierdie hoofstuk beskryf. Hierdie bespreking sal begin 

met 'n kontekstualisering van die lokale konteks waarin die prosesse plaasvind. Tweedens 

sal die paratekstuele elemente van elke doelteks bespreek word. Daarna sal die resultate 

van die analise van produksieprosesse aan die hand van die lyfteks en korrespondensie 

tussen produksieagente aangebied word en om af te sluit, sal 'n samevattende bespreking 

aangebied word. 

 

5.2 Kontekstualisering 

Alvorens die produksieprosesse self ondersoek word, sal daar eers agtergrondinligting 

gegee word oor die konteks waarin die prosesse plaasgevind het. Die uitgewery, keuse van 

bronteks vir vertaling, produksieagente betrokke by die prosesse en opdragte en riglyne aan 

die produksieagente sal kortliks bespreek word. 
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5.2.1 Die uitgewery 

Alhoewel hierdie studie nie hoofsaaklik op die uitgewery as instelling en magsagent fokus 

nie, sal die uitgewery waarin die drie produksieprosesse wat bestudeer word, kortliks 

bespreek word.117 

 

Al drie die produksieprosesse wat ondersoek word, vind binne die stal van NB-Uitgewers 

plaas. NB-Uitgewers is 'n uitgewery binne die beheermaatskappy Naspers se Media24-

groep, saam met uitgewerye soos Van Schaik (Media24 2012), en publiseer onder sewe 

drukname, naamlik Tafelberg, Human & Rousseau, Queillerie, Pharos, Kwela, Best Books en 

Lux Verbi (NB-Uitgewers 2012). Hulle beskryf hulleself as die "grootse plaaslike algemene 

uitgewery in die Suid-Afrikaanse boekemark en is die markleier in volwasse fiksie, kinder- en 

jeugboeke en nie-fiksie" en "gee hoofsaaklik boeke vir die algemene Suid-Afrikaanse 

handelsmark uit en ook taal- en letterkunde (sic) tekste vir skole" (NB-Uitgewers 2012). Die 

tale waarin hulle hoofsaaklik publiseer, is Afrikaans en Engels en daar word in 'n mindere 

mate ook boeke in van die plaaslike Afrikatale gepubliseer (NB-Uitgewers 2012).  

 

Die twee drukname wat in hierdie proefskrif aan bod kom, is Human & Rousseau (To hell 

with Cronjé en In bushveld and desert: A game ranger's life) en Tafelberg (My name is 

Vaselinetjie). Human & Rousseau is in 1959 gestig en sedert 2001, met die stigting van NB-

Uitgewers, een van hierdie uitgewery se drukname. Hulle beskryf hulle fokus soos volg: "Die 

klem is op gehalte fiksie (sic), gewilde leesstof, kinder- en jeugboeke vir die algemene en 

massamarkte, asook kook- en feitelike boeke in Afrikaans en Engels" (NB-Uitgewers 2012). 

Skrywers wat al onder hierdie druknaam gepubliseer het, is onder andere André P. Brink, 

Breyten Breytenbach, Karel Schoeman, Deon Meyer, Ingrid Winterbach, Christiaan Bakkes 

en Linda Rode (NB-Uitgewers 2012). Tafelberg-Uitgewers is in 1951 gestig en het, soos 

Human & Rousseau, in 2001 deel geword van NB-Uitgewers en is veral bekend vir 

Afrikaanse literêre fiksie (hoewel daar toenemend Engelse fiksie onder hierdie druknaam 

gepubliseer word), asook kinder- en jeugboeke in die meeste van Suid-Afrika se amptelike 

                                                
117

 Die uitgewer/opdraggewende redakteur (persoon) word wel as 'n produksieagent beskou en by die studie 
betrek. 
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tale. Niefiksieboeke soos outobiografieë, reisboeke en leefstylboeke word egter ook onder 

hierdie druknaam gepubliseer (NB-Uitgewers 2012) en skrywers wat al onder dié druknaam 

gepubliseer het, is onder andere Anoeschka von Meck, Dalene Matthee, Etienne van 

Heerden, Eben Venter, Marita van der Vyver en Marlene van Niekerk. 

 

Human en Rousseau en Tafelberg-Uitgewers is albei is van die oudste en bekendste 

drukname in die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf (NB-Uitgewers 2012) en gevestigde name 

met 'n groot markaandeel in die uitgewersbedryf. Hulle beslaan dus 'n prominente posisie in 

die Suid-Afrikaanse literêre (poli)sisteem/veld en het, soos hierbo genoem, al baie 

prominente en bekroonde skrywers se boeke, insluitend vertalings, gepubliseer. So plaas dié 

uitgewery ook vertaalde plaaslike (literêre) tekste op die plaaslike mark. 

 

5.2.2 Keuse van brontekste vir vertaling 

Vername tekstuele (niemenslike) agente in die produksieprosesse van die drie literêre 

vertalings, is die brontekste, aangesien hulle aanleiding gee tot spesifieke optredes van die 

menslike agente in die produksieprosesse (vergelyk Latour 1990:2 in afdeling 2.5.2). Die 

brontekste sit as 't ware die vertaalproses aan die gang en die inhoud en status van die 

brontekste kan bepaal hoe daar deur die loop van die produksieproses met die vertaalde 

manuskripte omgegaan word, deur byvoorbeeld baie bronteksgetrou te werk, of van die 

bronteks af te wyk. In die literatuurstudie is genoem hoe verskillende faktore (magte en 

agente binne die literêre (poli)sisteem/veld) die keuse van brontekste vir vertaling kan 

beïnvloed. Vervolgens word daar kortliks bespreek hoe die drie tekste wat in hierdie 

proefskrif bestudeer word, geselekteer is om vertaal te word. 

 

5.2.2.1 Niggie 

Niggie is die bekroonde skrywer Ingrid Winterbach (ook bekend onder die skuilnaam Lettie 

Viljoen) se agste roman en is in 2002 deur Human & Rousseau gepubliseer.  
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Die roman speel af in 1902, drie maande voor die einde van die Anglo-Boereoorlog (Suid-

Afrikaanse oorlog). 'n Groepie Boerekrygers, onder wie twee natuurwetenskaplikes, Ben 

Maritz en Reitz Steyn, die twee protagoniste in die verhaal, vertrek uit die Kolonie om 'n 

getraumatiseerde jongeling na sy ouerhuis in die Vrystaat te neem. Hulle word op pad 'n 

paar weke lank in 'n opvangskamp deur lede van generaal Bergh se kommando aangehou en 

terwyl hulle 'n opdrag vir die generaal uitvoer, word Ben en Reitz gewond. Hulle word deur 

twee Boerevroue, Niggie en Anna, gevind en op 'n nabygeleë plaas deur hulle verpleeg en 

hulle bly dan op dié plaas tot aan die einde van die oorlog. Hulle keer intussen terug na waar 

die kommando gebly het, net om uit te vind die kommando is weg en alles (insluitend hulle 

notaboeke wat hulle daar agtergelaat het) is verbrand. Hulle vind nooit uit wat presies daar 

gebeur het nie. Ben herstel nooit volledig nie en Reitz knoop 'n liefdesverhouding met Anna 

aan. Sy is 'n getroude vrou wat oortuig is haar man gaan nie van die oorlog terugkeer nie. 

Uiteindelik is die oorlog verby; die Engelse het oorwin. 'n Boodskap kom van Johannes, Anna 

se man, dat hy erg gewond is, maar binnekort weer by haar sal aansluit. Só kom Reitz en 

Anna se liefdesverhouding tot 'n einde en Ben en Reitz keer terug na Ben se huis om weer 

by sy vrou en kinders – wat hulle gehoor het 'n jaar tevore na 'n kamp in Aliwal-Noord 

geneem is – aan te sluit. Ben se skoonsuster bring egter die slegte nuus dat sy vrou en twee 

van sy kinders oorlede is en slegs sy oudste dogter oorleef het. Hierdie twee word verenig. 

Reitz keer terug na die Transvaal en gaan voort met sy werk. Hy en Ben behou kontak en 

Ben laat weet hom twee of drie maande later dat hy en Niggie gaan trou en hulle in die 

Kaapkolonie (in Koolsberg) gaan vestig. Nie lank daarna nie, sonder enige vooruitsigte en 

hoop, trek Reitz ook Kaap toe om van die herinneringe in die Vrystaat en Transvaal weg te 

kom. Hier loop hy weer vir generaal Bergh raak (wat aan die begin van die roman gefigureer 

het) en die roman eindig met hulle twee wat weer (soos aan die begin van die roman) oor 

die droom van die vrou met die verehoedjie praat (Winterbach 2007a). 

 

Die roman wen in 2004 die Hertzogprys vir prosa en is al twee keer herdruk. Hierdie 

bronteks en skrywer beklee dus 'n prominente posisie in die Afrikaanse literêre 

polisisteem/veld, as gevolg van die kulturele kapitaal wat die boek genereer en die 

simboliese kapitaal wat die skrywer en die bronteks ingewin het. Daarom is hierdie boek ook 

geskik vir vertaling. Hierdie status van die bronteks dra ook waarskynlik daartoe by dat daar 
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baie bronteksgetrou te werk gegaan word in die produksieproses van die vertaling, soos in 

die analises geïllustreer word. 

 

Omdat Niggie so suksesvol was, wou die uitgewer by Human & Rousseau hierdie boek aan 

oorsese uitgewers voorlê en kyk in watter lande hulle dit geplaas kon kry (om dit deel van 

die internasionale literêre [poli]sisteem/veld te maak). Hulle het ook gevoel dat 

Engelssprekende Suid-Afrikaanse lesers kennis behoort te neem van so 'n belangrike literêre 

stem soos dié van Winterbach (Vraelyste 2011). Winterbach noem ook dat dit vir haar 

belangrik is dat haar werk vertaal word, om sowel deur 'n breër Suid-Afrikaanse as 'n 

oorsese publiek gelees te word (Vraelyste 2011). 

 

Die uitgewer noem dat hulle besluit om Niggie te laat vertaal, gesteun is deur die volgende 

aanhaling van Antjie Krog in 'n onderhoud in Die Burger (13/12/2002):  

 

As deel van 'n wáre taaldebat sou ek wou hê dat minstens die beste Afrikaanse boek elke jaar 

in Engels vertaal word, sodat dit kan deel in 'n groter Suid-Afrikaanse literatuur en debat. Ons 

sit met 'n verruklike boek soos Ingrid Winterbach se Niggie. Daar's niemand met 'n styl soos sy 

in Afrikaans óf Engels nie, niemand wat só na die Anglo-Boereoorlog kyk nie. 'n Mens is 

dankbaar dat sy in Afrikaans skryf, maar hoop net nie só 'n noodsaaklike stem word weens haar 

taal van 'n groter Suid-Afrikaanse tafel afgevee nie (Krog 2002, in Van Zyl 2002:17). 

 

Niggie is gevolglik in Engels vertaal en deur Human & Rousseau in Suid-Afrika uitgegee en 

ook deur Open Letter, 'n klein literêre universiteitsuitgewery in die Verenigde State van 

Amerika (VSA) – ook onder die titel To hell with Cronjé (Winterbach 2010). Alida Potgieter, 

uitgewer by Human & Rousseau, sê die oplae van Open Letter is baie dieselfde as dié van 

Human & Rousseau, alhoewel hulle 'n baie kleiner uitgewery is. Potgieter sê verder 'n "mens 

verwag dus nie noodwendig groot verkope nie (sic) maar wel 'n positiewe ontvangs. In 

Amerika, [soos in Suid-Afrika], was die resensies van hierdie roman [...] ook oorwegend 

positief" (Vraelyste 2011).  

  

Die roman is ook in Nederlands vertaal, onder die brontekstitel Niggie (Winterbach 2007b), 

en het by die literêre uitgewer, Cossee, verskyn. Daar was 'n duidelike behoefte aan 'n 

Nederlandse vertaling van hierdie werk, soos Christel Terwiel in 2004 op 'n forum van die 
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Zuid-Afrika Huis in Nederland se webblad opgemerk het. Sy noem die Afrikaanse Niggie is 

"[e]en meesterwerk, mijns inziens, maar niet toegankelijk voor de Nederlandse lezer" en 

bepleit toe daarom 'n Nederlandse vertaling om die Nederlandse publiek wyer te bereik. 

Alfred Schaffer, toe redakteur by Cossee, sê dat hy al 'n geruime tyd daaraan gedink het om 

dié boek te laat vertaal. Hy sê: "Riana Barnard van Tafelberg Uitgewers (sic) vertelde dat het 

werk nog niet was uitgegeven in het Nederlands. Ik ken Winterbachs werk al uit de tijd dat 

ik nog in Kaapstad woonde en werkte, en was erg weg van Niggie" (Nederlandse Taalunie 

2006).  

 

Cossee se oplae is ook klein, soos dié van Human & Rousseau en Open Letter. Potgieter 

noem hulle is besig om Winterbach se werk voor te lê aan uitgewers in lande soos Frankryk, 

Spanje en Duitsland. Sy sê daar is dikwels positiewe reaksie of sterk belangstelling by van die 

uitgewers wat Winterbach se werk oorweeg, al neem hulle uiteindelik nie die betrokke titel 

vir hulle lys nie. Sy noem dat hulle as uitgewery ook daarvan bewus is dat vertalings slegs 'n 

klein persentasie van die meeste uitgewers se lyste vorm118 en dat almal dus baie selektief 

is. Sy sê die fokus by die meeste uitgewers is op romans met 'n sterk intrige. Boeke wat dus 

op 'n groter mark gerig is, byvoorbeeld Deon Meyer se spanningsromans, is uit die oogpunt 

van verkope dikwels 'n beter proposisie vir oorsese uitgewers. Sowel oorsee as in Suid-

Afrika, is Winterbach se werk gerig op die meer gesofistikeerde "literêr-ingestelde" leser, 

wat volgens Potgieter maar 'n klein persentasie van fiksielesers in Suid-Afrika én wêreldwyd 

uitmaak (Vraelyste 2011). Die mark en die doeltekslesers se behoeftes speel dus 'n sterk rol 

in wat vertaal word. 

 

5.2.2.2 Vaselinetjie 

Die jeugroman Vaselinetjie deur Anoeschka von Meck is in 2004 deur Tafelberg gepubliseer 

en beleef tans sy vyftiende druk. Von Meck wen met Vaselinetjie in 2005 die MER-prys vir 

jeuglektuur, die Jan Rabie/Rapport-prys en die M-Net-prys vir 'n Afrikaanse teks in 

kortformaat en in 2006 word sy op die Ibby-ererol geplaas en wen die ATKV-prys vir Graad 

                                                
118

 Hierdie opmerking beklemtoon dat vertalings steeds gemarginaliseer word binne die literêre sisteem 
deurdat daar 'n groter aanvraag na en dus meer fondse vir oorspronklik geskrewe boeke is as vir vertalings. 
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8-10 voorgeskrewe boeke. Soos Winterbach en Niggie, het Von Meck en Vaselinetjie dus 

ook kulturele en simboliese kapitaal binne die literêre veld. 

 

Vaselinetjie handel oor die wit weggooikind Vaselinetjie (Helena Bosman), wat deur 'n bruin 

paartjie grootgemaak word en op die ouderdom van 11 tot haar verdriet deur die welsyn 

van haar "oupa" en "ouma" (die bruin paartjie) se huis weggeneem word na 'n kinderhuis 

(die welsynsmense hou dit egter aan haar as 'n "koshuis" voor) in Gauteng, waar sy haar 

skoolloopbaan moet voltooi. Hier word sy gekonfronteer met die slegte kant van die 

samelewing: dwelms, bendes, ongenaakbare kinderhuispersoneel. Deur die verloop van die 

verhaal ontwikkel Vaselinetjie tot 'n jong volwassene en ontwikkel ook haar identiteit met 

betrekking tot vroulikheid, ras, en so meer. In die verhaal loop Vaselinetjie op 'n stadium 

saam met haar nuwe vriendin, Puck, weg, gaan saam met die kinderhuiskinders op 'n 

seevakansie, word deur 'n bende aangeval en knoop 'n verhouding met Texan aan. Texan 

verbreek uiteindelik die verhouding wanneer hy agterkom Vaselinetjie het in 'n bruin huis 

grootgeword en dit boonop vir hom weggesteek het. Deur middel van 'n briefwisseling groei 

dié twee weer nader aan mekaar nadat Vaselinetjie skool voltooi en teruggetrek het na haar 

grootouers. Aan die einde van die roman is daar hoop vir die verhouding, wanneer 

Vaselinetjie se oupa haar vertel dat Texan en sy ma na hulle dorpie getrek het. Die roman is 

gegrond op die skrywer se eie ervarings as 'n kinderversorger by 'n kinderhuis (Von Meck 

2009b). 

 

Omdat die Afrikaanse boek baie positief binne die Suid-Afrikaanse literêre (poli)sisteem/veld 

ontvang is – in die algemene en in die onderwysmark as voorgeskrewe boek vir Afrikaans – 

is daar besluit om hierdie boek in Engels te vertaal. Die kinder- en jeugboekredakteur van 

Tafelberg sê omdat die roman so 'n eg Suid-Afrikaanse en diep ontroerende verhaal vertel, 

was hulle van mening dat plaaslike Engelse lesers ook die boek sou wou lees. Die teikenmark 

vir die vertaling is dus veral die plaaslike, Engelse Suid-Afrikaanse jeugmark, maar Michelle 

Cooper, die opdraggewende redakteur van die vertaling, noem dat dit beslis ook 'n 

oorgrens- ("crossover") tipe boek is (Vraelyste 2011) en met ander woorde tot sowel die 

jeug as volwassenes spreek. 
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Sy noem verder dat die vertaling nie 'n massamarktitel, of 'n genre soos speurverhale of 

"chick lit" is, wat tradisioneel rekordverkope in internasionale markte sal behaal nie. Sy sê sy 

is nie optimisties oor verkope in die VSA en die Verenigde Koninkryk (VK) nie, maar dink wel 

dat die boek 'n kans in Europese lande soos Duitsland, Nederland, België, Swede en dalk 

selfs Italië, staan. Benewens die Engelse vertaling is geen ander gepubliseerde vertalings in 

die vooruitsig nie, maar 'n kennis van die skrywer het wel, omdat hy die boek baie geniet 

het, dit in Duits vertaal (as Vaselinchen) en probeer tans om dit aan 'n Duitse uitgewer te 

verkoop (Vraelyste 2011). Die Duitse vertaling het in 2012 steeds nie verskyn nie. 

 

In die analises sal illustreer word hoe die status en die storielyn van die bronteks die vertaler 

en die redigeerder rig om meer bronteksgeoriënteerd te werk, maar dat die skrywer in haar 

hoedanigheid as skepper van die teks meer wegbeweeg van die bronteks om die doelteks in 

'n nuwe konteks te laat afspeel. (Die vertaler en redigeerder neem wel ook die doelteksleser 

in hulle besluite in ag, aangesien dit 'n jeugboek is wat tot die doelteksgehoor moet spreek.)  

 

5.2.2.3 Stoffel-verhale 

Die brontekste wat vir In bushveld and desert: A game ranger's life gebruik is, is 'n vertelling 

uit die roman Die lang pad van Stoffel Mathysen (2004, ook voorgeskryf vir graad 10's 

Afrikaans), en verhale uit Stoffel in die wildernis (2006), Stoffel by die afdraaipad (2004) en 

Stoffel se veldnotas (2007), 'n roman en drie kortverhaalbundels wat deur Human & 

Rousseau uitgegee is. Die oorspronklike formaat van die brontekste is dus nie behou in die 

doelteks nie, wat tot gevolg het dat die brontekste se formaat en struktuur (byvoorbeeld die 

chronologie van die kortverhale in elke bundel) nie noodwendig 'n invloed op die doelteks 

sal hê nie, of in die doelteks behoue hoef te bly nie, soos daar ook in die analises getoon 

word. 

 

'n Nuwe verhaal is ook tot die Engelse bundel toegevoeg om 'n logieser oorgang tussen 

twee verhale wat as brontekste gekies is, "February 26, 1994" en "The battle of the mealie 

fields", in die doelteks te bewerkstellig. Hierdie verhaal, "Turning point", bestaan uit die 

laaste gedeelte van die vertaling van "Padlangs deur Afrika" (Bakkes 2007), vertaal as 
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"Hitching through Africa" (DT bl. 96-101) en 'n gedeelte uit die roman Die lang pad van 

Stoffel Mathysen (Bakkes 2004a) wat deur die vertaler byvertaal word (bl. 170-171). Die 

samesteller verduidelik die besluit soos volg: 

 

Die einde van [Hitching through Africa] word 'n aparte kort storie wat NA 26 Februarie 1994 

geplaas word – dit dien as 'n beknopte manier om die leser in te lig wat met Chris gebeur het 

na die krokodilaanval, nl. job verloor & reis deur Afrika. Dan kom daar 'n nuwe stukkie by om te 

sê dat hy werk gekry het – sien bladsyverwysings onderaan (bylaag L4). 

 

Die wildernisstories van Stoffel Mathysen (die protagonis) is gegrond op die skrywer 

Christiaan Bakkes se lewe en ervarings as wildbewaarder en reisiger deur Afrika.  

 

Die rede vir die samestelling van 'n keur uit hierdie verhale en die vertaling daarvan in 

Engels is gehalte en mark. Hier speel die posisie en ontvangs van die bronteks deur die 

(poli)sisteem en die literêre veld, soos by Niggie en Vaselinetjie, dus ook 'n rol. Uitgewer 

Alida Potgieter sê volgens haar is Christiaan Bakkes 'n "bobaasverteller". Human & Rousseau 

fokus wel gewoonlik op "literêre werke" vir vertaling, maar omdat hulle so min boeke 

vertaal, was die mark die deurslaggewende faktor om Bakkes se werk te vertaal. Human & 

Rousseau het 'n aanduiding gekry dat daar plaaslik 'n mark sal wees vir Bakkes se verhale in 

Engels, en dit was ook toe die geval. Die uitgewer, Potgieter, noem dat hulle ook in gedagte 

gehou het dat 'n Engelse vertaling hulle sal help om oorsese regte te verkoop, aangesien 

daar 'n belangstelling in baie ander lande is vir boeke oor Afrika en die diere- en plantelewe 

en veral die ervarings van 'n wildbewaarder. Hulle is hoopvol dat die Engelse vertaling van 

die kortverhale goed in 'n internasionale mark sal vaar, maar was tot dusver (2012) nog nie 

suksesvol met hulle plasing by 'n oorsese uitgewer nie. Die teks is al aan verskeie 

buitelandse uitgewers (onder andere in Engeland, Duitsland en Nederland) voorgelê. Die 

teikenmark vir die vertaling is volgens die uitgewer "lesers wat van goedgeskrewe, boeiende 

stories oor Afrika en die natuur hou, en dan ook natuurlik reisigers en toeriste in Suidelike 

Afrika" (Vraelyste 2011). Die oorsese doeltekslesers is veral die mense wat die skrywer deur 

Wilderness Safaris leer ken het (Vraelyste 2011). In bushveld and desert het sover goeie 

resensies ontvang en is tot op hede vyf keer herdruk (Vraelyste 2011). 
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5.2.3 Produksieagente betrokke by elke proses 

Ter wille van kontekstualisering van die produksieagente wat in hierdie studie ondersoek 

word, word 'n opsomming vervolgens van elkeen se professionele agtergrond gegee. 

Hierdeur kan insig verkry word in hulle intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus 

(afdeling 2.5.1.1) en die kapitaal wat hulle genereer of besit. 

 

5.2.3.1 Uitgewers/opdraggewende redakteurs 

Alida Potgieter is die uitgewer by Human & Rousseau Fiksie en het as uitgewer en 

projekbestuurder by die vertaling van Niggie en die Stoffel-verhale opgetree. Sy is 

gekwalifiseer in tale (BA Honneurs in Engels) en biblioteekkunde (Hoër Diploma) en nadat sy 

ongeveer 10 jaar as bibliotekaris gewerk het, begin sy by Human & Rousseau werk en leer 

by mentors soos Koos Human en Hans Büttner die uitgewersbedryf ken. Sy werk in 2012 al 

30 jaar in die uitgewersbedryf. Haar rol in die produksieproses van To hell with Cronjé en In 

bushveld and desert was dié van projekbestuurder/-koördineerder en tussenganger. Sy is 

dus die bestuurder van die netwerk van agente in die vervaardigingsproses van literêre 

produkte. As uitgewer en projekbestuurder tydens die publikasie van 'n boek kommunikeer 

sy deurgaans met skrywers, vertalers, redigeerders en ander medewerkers. Sy sê sy 

kommunikeer, koördineer en bestuur die hele proses van begin tot einde en die 

hoeveelheid en gereeldheid van skakeling hang af van boek tot boek, van persoon tot 

persoon en verskeie ander faktore wat op die produksieproses inwerk. Kommunikasie kan 

op 'n daaglikse basis plaasvind (selfs verskeie kere per dag) of weekliks, of selfs minder. Die 

mate van kommunikasie, sê sy, hang ook af in watter stadium van die proses 'n mens jou 

bevind. Volgens haar is haar rol in die kommunikasieproses tydens die vertaalproses 

hoofsaaklik dié van tussenganger, veral indien die skrywer nou betrokke is by die vertaling. 

In die geval waar die skrywer nie baie betrokke is nie, is sy as uitgewer, tesame met die 

redigeerder, baie meer betrokke en verskaf sy, indien nodig, terugvoer of voorstelle aan die 

vertaler, (Vraelyste 2011). In só 'n geval tree sy nóg meer as gewoonlik tydens die 

vertaalproses in die skrywer se belang op. 
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Michelle Cooper is redakteur: Tafelberg kinder- en jeugboeke en projekbestuurder van die 

vertaling van Vaselinetjie. Sy het 'n graad in die biblioteek- en inligtingkunde en werk sedert 

2001 by NB-Uitgewers. Haar rol as redakteur is om as tussenganger tussen die verskillende 

agente betrokke by die produksieproses op te tree en sy noem dat effektiewe 

kommunikasie en diplomasie baie belangrik is, veral by 'n vertaling, waar meer 

produksieagente as slegs die skrywer en die redigeerder betrokke is. Verder noem sy dat sy 

as redakteur ten volle verantwoordelik is vir die eindproduk van die vertaalproses. Omdat sy 

volle verantwoordelikheid aanvaar vir die gehalte van die eindproduk, sê sy, moet sy nóú 

betrokke by die redigeerproses wees, al redigeer sy selde self. Om 'n gehalte-eindproduk te 

verseker, kommunikeer sy sodoende gereeld met skrywers, vertalers en redigeerders 

(Vraelyste 2011).  

 

Sy beskryf haar rol in die vertaalproses van Vaselinetjie (soos Potgieter) as dié van 

projekbestuurder. Die keuse van medewerkers, die opstel van 'n skedule vir die 

vertaalprojek, met sperdatums vir al die agente en om toe te sien dat daar by die skedule 

gehou is, was deel van haar take. Sy moes ook "die gemaklike vloei van gesprekke en uitruil 

van idees tussen vertaler, skrywer en redigeerder fasiliteer en die finale voorbereiding van 

die vertaling vir die setter doen" (Vraelyste 2011).  

 

5.2.3.2 Skrywers (bronteksouteurs) 

Die Afrikaanse skrywer en Hertzogpryswenner Ingrid Winterbach verwerf in 1969 haar BA-

graad in die skone kuns aan die Universiteit van die Witwatersrand, in 1970 haar 

Honneursgraad in Afrikaans en Nederlands, ook aan die Universiteit van die Witwatersrand, 

en haar meestersgraad in Afrikaans en Nederlands in 1974 aan die Universiteit van 

Stellenbosch, onder studieleiding van DJ Opperman. Sy werk as onderwyser, joernalis vir Die 

Burger, en as dosent aan die Departement Skone Kunste, US. Sedert 2002 is sy voltyds 

skrywer en kunstenaar. Haar eerste roman Klaaglied vir Koos verskyn in 1984 onder die 

skuilnaam Lettie Viljoen. Sedertdien publiseer sy nog nege novelles en romans, waarvan drie 

in Engels vertaal word (Karolina Ferreira, Niggie, Die boek van toeval en toeverlaat) (sien lys 

publikasies in bylaag C1). Laasgenoemde twee is ook in Nederlands vertaal. The elusive moth 
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(Karolina Ferreira) en The book of happenstance (Die boek van toeval en toeverlaat) word 

ook, soos To hell with Cronjé, in Amerika deur Open Letter-uitgewers uitgegee. Sy is 

medevertaler (saam met Dirk Winterbach) van The book of happenstance wat in 2009 die 

kortlys vir SAVI se vertaaltoekenning in die fiksiekategorie haal en in 2010 die South African 

Literary Awards (SALA)-toekenning vir literêre vertaling wen. Sy ontvang talle bekronings vir 

haar werk, onder meer laasgenoemde vertaalprys (Human & Rousseau 2011). In 2009 is sy, 

saam met die vertaler Elsa Silke, genomineer vir die SAVI-prys vir vertaling in die 

fiksiekategorie vir To hell with Cronjé. Haar volledige lys toekennings en bekronings verskyn 

in bylaag C1.  

 

Hierdie skrywer het dus self vertaalervaring en haar werk is al 'n hele paar keer suksesvol 

vertaal. Na aanleiding van opmerkings oor dié skrywer deur ander produksieagente kan die 

sukses van haar publikasies moontlik deels toegeskryf word aan haar goeie 

samewerkingsverhouding met medewerkers en uitgewers tydens die publikasie- en 

vertaalproses (Vraelyste 2011). Sy sê dat sy "intensiewe samewerking" verkies en hoop dat 

haar insette nie die vertaler sal inhibeer nie (Vraelyste 2011).  

 

Alhoewel sy haarself nie as 'n vertaler van Niggie in Engels of redigeerder van To hell with 

Cronjé beskou nie, was sy in 'n groot mate betrokke by die vertaling van Niggie. Sy sê die 

vertaler het die grootste deel van die vertaling gedoen, dit wil sê die hele aanvanklike 

konsepvertaling, waarna sy dan hoofstuk vir hoofstuk insette gelewer het (Vraelyste 2011). 

Die vertaler merk egter op dat die skrywer by hierdie vertaling 'n sterk rol in die revisie 

en/of redigering van die boek gespeel het en as 'n redigeerder van die vertaling beskou kan 

word (Vraelyste 2011).  

 

Die Afrikaanse skrywer Anoeschka von Meck verwerf die grade BA, 'n meestersgraad in 

Egiptologie en 'n Hoër Onderwysdiploma en aan die Universiteit van Stellenbosch, werk as 

vryskutjoernalis, is van 1995 tot 1998 huismoeder van die kinderhuis op Robertson en later 

weer joernalis in Windhoek, aan die Weskus en by Rapport. Sy debuteer in 1998 as skrywer 

met Annerkant die longdrop (Tafelberg, 2009) en publiseer sedertdien Vaselinetjie (2004) en 

die vertaling daarvan, My name is Vaselinetjie (2009), asook 'n boek oor die bekende vrugte-

eter Essie Honiball (Essie Honiball: Die ontwaking [Benedic, 2010]), wat deur haar en die 
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uitgewer Benedic Boeke uitgegee is (Von Meck 2009 & Tafelberg 2011). (Sien bylaag C2 vir 

'n lys van haar publikasies.) Sy word vir haar boek Vaselinetjie met 'n paar pryse bekroon 

wat vroeër genoem is (afdeling 5.2.2.2) en in bylaag C2 gelys word. 

 

Met die vertaling van Vaselinetjie in Engels was sy nou betrokke by die vertaalproses. Sy 

beskou haarself as die "oorvertaler nádat die vertaler vertaal het", aangesien sy nie tevrede 

was met die konsepvertaling nie. Sy noem dat sy veranderinge en verbeteringe aangebring 

het, stukke bygeskryf en die vertaling herbewerk het nadat dit vertaal is. Daar was egter nie 

korrespondensie tussen haar en die vertaler hieroor nie en sy het hoofsaaklik met die 

uitgewer en redigeerder gekommunikeer (Vraelyste 2011). 

 

Oor haar werk wat vertaal word, noem Von Meck dat sy senuweeagtig, maar hoopvol is. Sy 

skryf in haar moedertaal, Afrikaans, en sê "Afrikaans en hoe ons in beelde begrippe oordra 

[is] net so uniek, dat dit regtig 'n probleem skep. 'n Mens kan eerder 'n Engelse boek vat en 

dit beter maak deur dit na Afrikaans te vertaal, maar andersom is dit moeilik" (Vraelyste 

2011).  

 

Christiaan Bakkes matrikuleer in 1983 aan die Pro Arte-kunsskool en kom uit 'n familie van 

skrywers. Sy ma is die bekende skrywer Margaret Bakkes en sy broer, C. Johan Bakkes, skryf 

ook avontuur- en natuurboeke met 'n biografiese inslag. Christiaan Bakkes werk as 

staptoerveldwagter in die Krugerwildtuin en in Februarie 1994 verloor hy sy linkerarm na 'n 

krokodilaanval in 'n dam. Na sy herstel reis hy vyf maande deur Afrika, werk drie jaar vir die 

World Wildlife Fund (WWF) in die Kaokoveld in Namibië en daarna by 'n safari-maatskappy 

wat ekotoere aan die Skedelkus aanbied. Hy is tans 'n gids en areabestuurder by Wilderness 

Safaris in Namibië. Hy debuteer in 1998 met die roman Die lang pad van Stoffel Matthysen 

en skryf sedertdien nog vier boeke oor sy alter ego Stoffel en sy avonture. Die meeste 

verhale is op werklike gebeure in Bakkes se lewe gebaseer. ('n Lys van sy publikasies verskyn 

in bylaag C3.) Hy het nog geen toekennings vir sy werk ontvang nie, maar Stoffel by die 

afdraaipad is in 2005 vir die M-Net-literêre prys vir tekste in kort formaat benoem (NB-

Uitgewers 2011). 
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Bakkes was nie intensief betrokke by die vertaling van sy kortverhale in Engels nie en sê as 

hy 'n boek klaar geskryf het, "moet dit sy eie loop neem". Hy noem dat hy een ontmoeting 

met sy vertaler gehad het en dat sy van daar af voortgegaan het en "'n uitstekende vertaling 

gedoen" het. Hy is ook nie betrokke by die kies van vertalers en redigeerders en/of reviseurs 

vir sy werk nie en sê dat hy volle vertroue in sy uitgewer het: "Ek is nie in voeling met die 

bedryf nie, ek moet my mense vertrou," sê hy (Vraelyste 2011). Hierdeur illustreer hy agting 

vir en vertoue in dié produksieagente wat kulturele en simboliese status in hulle eie 

professies in die uitgewersbedryf het. 

 

Bakkes noem hy is trots daarop dat sy werk vertaal word. Hy sê: "Ek is bly dat dit my werk 

aan 'n breër publiek beskikbaar stel. Vir my is Afrikaans die eerste prioriteit. Ek skryf in 

Afrikaans oor ek 'n verantwoordelikheid het teenoor die taal. Dit is egter belangrik dat die 

bewaringsboodskap wyer uitkring" (Vraelyste 2011). Hy beklemtoon hierdeur dus die 

waarde van vertaling, naamlik om die boodskap wat in die brontaal beskikbaar is, ook in die 

doeltaal oor te dra aan die doeltekslesers wat nie die brontaal magtig is nie, of wat die 

doelteks in hulle eie taal wil lees. 

 

Al drie hierdie skrywers is die doeltaal waarmee in hierdie analises gewerk het, magtig en 

kon dus insette oor die vertaling lewer waar nodig. 

 

5.2.3.3 Vertaler 

Die vertaler Elsa Silke noem dat sy haarself as vertaler nie slegs sien as 'n taalpraktisyn wat 

aan 'n teks werk nie, maar ook in 'n mate as 'n mede-outeur van die doelteks. Sy sê dit is 

omdat 'n teks wat nie voorheen in die doeltaal beskikbaar was nie (soos vroeër ook 

genoem), nou danksy haar bydrae deel raak van 'n nuwe literêre sisteem. Sy noem egter dat 

sy haar nie op gelyke voet met die skrywer sien nie. Sy sê: "Ek staan agter hom/haar, nie 

langsaan nie. Ek is nie die skepper van die kunswerk nie, ek is die vakman wat 'n (hopelik 

ewe goeie) faksimilee skep" (Vraelyste 2011). Hierdie stelling sluit aan by een van die 

redigeerders se opmerking oor redigering wat meer 'n ambag (sy gebruik die woord "craft") 

as 'n kunsvorm is. Die skrywer skep die kunswerk en dan volg die vertaling en/of redigering 
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en/of revisie, wat ambagte is. En net soos met enige ander tipe ambag, is daar 'n groot mate 

van kunssinnigheid nodig, en bedrewenheid en goedgeslypte vaardighede is van absolute 

belang.  

 

Na jare in die onderwys as Engelsonderwyseres skryf Elsa Silke in 2001 in vir die MPhil in 

Vertaling aan die Universiteit van Stellenbosch, waar sy onder andere onder die skrywer en 

dosent Marlene van Niekerk, literêre vertaling bestudeer. Haar tesis onder leiding van 

professore Marlene van Niekerk en Ilse Feinauer behels 'n vertaling van 'n gedeelte van 

Karel Schoeman se Hierdie lewe (gepubliseer in 1993 en heruitgegee in 2003) en 'n 

annotasie van dieselfde vertaling. Hierdie gedeeltelike vertaling word deur uitgewers as 

proefvertaling gekeur en Silke gaan voort om die boek volledig te vertaal. In 2005 word This 

life deur Human & Rousseau uitgegee. Op hierdie manier betree Silke die veld van literêre 

vertaling. Sy vestig haar as literêre vertaler en laat vele literêre vertalings die lig sien (sien 

bylaag C4 vir die lys gepubliseerde en ongepubliseerde literêre vertalings). Sy werk ook as 

literêre redigeerder en doseer 'n nagraadse kursus in literêre vertaling binne die 

Vertaalprogram aan die Universiteit van Stellenbosch (Vertaalprogram) en bied ook verskeie 

slypskole in literêre vertaling aan. Sy behaal drie keer agtereenvolgens die uitsonderlike 

prestasie om 'n toekenning te verwerf van die Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) vir 

voortreflike vertaling wat driejaarliks toegeken word: in 2006, in die fiksiekategorie vir This 

Life (Karel Schoeman), in 2009 in die niefiksiekategorie vir Charlize: Life's one helluva ride 

(Chris Karsten) en in 2012 vir In the Never-Ever Wood (Linda Rode) in die 

kinderliteratuurkategorie (bylaag C4). Boonop kom sy in 2012 in aanmerking vir die 

vertaalprys in die kinderliteratuurkategorie vir Shorn (Leon de Villiers) en My name is 

Vaselinetjie (Anoeschka von Meck). In 2009 word sy ook genomineer vir To hell with Cronjé 

(saam met Ingrid Winterbach) in die fiksiekategorie en kom vir In bushveld and desert 

(Christiaan Bakkes) en To hell and gone (Johan Bakkes) in aanmerking vir die vertaalprys in 

die niefiksiekategorie. In 2008 word sy genomineer en op die kortlys geplaas vir die South 

African Literary Awards (SALA) van die Departement van Kuns en Kultuur vir To hell with 

Cronjé (Vraelyste 2011). Sy beklee dus hoë status in die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf as 

vertaler, na aanleiding van die simboliese kapitaal wat sy deur hierdie pryse en nominasies 

ingewin het. 
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Sy sê dat sy beslis meer "in beheer" van vertalings en van die vertaalproses voel as vroeër in 

haar loopbaan en merk op dat sy vroeër nie die moed en/of selfvertroue gehad het om 

werklik standpunt in te neem nie; ook nie om daarop aan te dring om die finale teks te sien 

om te kyk wat daarmee gebeur het sedert sy daaraan gewerk het nie. Sy sê ook sy dink 'n 

mens bou wel 'n "kredietwaardigheid" op met verloop van tyd en na gelang van die gehalte 

van die produkte wat jy lewer (Vraelyste 2011). Wat 'n mens uit hierdie stelling kan aflei, is 

hoe meer ervare 'n vertaler is, en hoe langer hy/sy in die bedryf is en hom/haar al bewys 

het, hoe meer sal medewerkers waarskynlik ag slaan op sy/haar insette. Dit illustreer hoe 

mag en kapitaal (in hierdie geval kulturele kapitaal opgebou uit opleiding en ervaring en 

geïnstitusionaliseer in kwalifikasies en pryse en nominasies) 'n rol kan speel in die 

produksieproses. 

 

Silke beskryf die vertaalproses wat sy tans volg, soos volg:  

 

My eerste weergawe is baie vinnig, baie rof. Die doel is veral om alle inligting in die bronteks 

vas te lê. Die eerste weergawe is dus 'n baie 'slegte' vertaling. Tydens die eerste hersiening sal 

ek die woordorde herrangskik, besin oor woordkeuses en begin om te verfyn. Verdere 

verfyning vind plaas tydens daaropvolgende hersiening(s) (Vraelyste 2011). 

 

Hierdie proses van vertaal en eie werk reviseer (vgl. Mossop 2007: "selfrevisie"), getuig van 

'n sistematiese benadering tot vertaling, asook die besef dat vertaling nie slegs 'n produk is 

nie, maar ook 'n proses. Die rede hiervoor kan, soos Swart (2009) opmerk, moontlik wees 

omdat Silke 'n teoreties geskoolde en opgeleide vertaler is en dus nie vertaalbesluite op 'n 

lukrake of intuïtiewe manier neem nie. 

 

5.2.3.4 Redigeerders en/of reviseurs en samesteller 

Die redigeerder van To hell with Cronjé119 is Cecily van Gend. Van Gend het 'n BA Honneurs 

in Engels en 'n Diploma in Biblioteekkunde. Sy doen heelwat joernalistieke skryfwerk en het 

al 'n redelike aantal Engelse fiksie- en niefiksiewerke geredigeer. Sy het ook al vertaalde 

                                                
119

 Van Gend was ook die proefleser van In bushveld and desert: A game ranger's life, maar omdat haar 
betrokkenheid by die proses minimaal was, word daar nie op haar bydrae tot dié proses gefokus nie. 
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werk van ander skrywers vir Human & Rousseau geredigeer, onder andere van Breyten 

Breytenbach, Karel Schoeman, Anna M Louw en Jan van Tonder (Vraelyste 2011). 

 

Van Gend noem egter dat die redigeerwerk wat sy aan dié tekste en To hell with Cronjé 

gedoen het, nie "literêre redigering" in die ware sin van die woord is nie, maar eerder 

kopieredigering of 'n "proeflees", en dat sy die geskiktheid van taalgebruik 

("appropriateness of the language used") nagegaan het. Sy sê: "I would feel very 

presumptuous suggesting changes to Ingrid [Winterbach]'s work, and really offer my 

suggestions very respectfully and humbly. They are only suggestions." Sy noem dat dit die 

geval is by al die vertalings wat sy redigeer – sy tree eintlik as "proefleser" op en voel ook dit 

is haar rol, aangesien die bronteks reeds in Afrikaans deur 'n ervare redigeerder geredigeer 

is en dat dit deur 'n net so ervare vertaler vertaal is (Vraelyste 2011). Sy sê: 

 

When I am editing a work of English fiction, I generally make a hard copy, which I read through 

fairly quickly, to get a general idea, paying attention to aspects like time, voice, structure and 

pace, marking anything which strikes me as needing work. I then wait a couple of days, after 

which I go through it again, more slowly, tracking any changes. I do this chapter by chapter, and 

send each chapter through to the author, for comments or approval. If he/she likes the 

changes, we move on, if not, we work on it until agreement is reached. The author has the final 

say. With the translations, things are a little different, particularly when it is an author of the 

calibre of Ingrid, and a translator like Elsa. I would not presume to tamper to any extent with 

their work. I regard myself in this instance largely as a proofreader, although I do query 

constructions I think read awkwardly in English, or idioms or expressions that might be archaic, 

inappropriate or not used in quite that context. I offer my comments very respectfully, and 

make clear that they are only suggestions (Vraelyste 2011). 

 

'n Mens kan dus hieruit aflei dat sy die skrywer respekteer wanneer sy "oorspronklik 

geskrewe" tekste én vertalings redigeer en dat sy die status van die vertaler ook respekteer 

wanneer sy die vertalings redigeer. Sy sal veral versigtig omgaan met veranderinge waar die 

skrywer en/of vertaler hoog aangeslaan word (Vraelyste 2011). Die status (simboliese 

kapitaal) van die skrywer en vertaler het dus 'n invloed op hoe ingrypend die redigeerder 

hulle werk verander en hoe dié betrokke agent teenoor hulle optree. Hierdie "versigtige" 

benadering kan egter problematies wees, aangesien 'n vertaling ook, net soos die 

oorspronklike manuskrip, redigering en/of revisie benodig en 'n redigeerder en/of reviseur 
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wat ook op ander vlakke werk (inhoudelik, struktureel en stilisties) en nie slegs op 

kopieredigering/proeflees fokus nie en wat wel waag om die nodige ingrypende 

veranderinge/verbeteringe aan te bring, van groot waarde vir die doelteks kan wees.  

 

Met haar aanslag ten opsigte van die redigering en/of revisie van vertalings doen, voel Van 

Gend dus daar is nie 'n groot behoefte aan samewerking met ander produksieagente nie. Sy 

lewer haar kommentaar en maak voorstelle en dan word dit aanvaar, al dan nie. Wanneer 

sy Engelse fiksie redigeer, sê sy, is daar wel baie heen-en-weer-kommunikasie tussen haar 

en die skrywer en sy voel dat hierdie samewerking belangrik is, aangesien die skrywer en 

redigeerder moet saamstem oor alle veranderinge wat aan die teks aangebring word 

(Vraelyste 2011). 

 

Nog 'n redigeerder wat by die redigering van To hell with Cronjé betrek is, is Russel 

Brownlee120, wat amptelik as proefleser van die projek aangestel is. Hy het egter ook die 

vertaling evalueer en reviseer en die doelteks met die bronteks vergelyk nadat dit klaar 

vertaal en deur die skrywer geredigeer en gereviseer is, voor dit na die redigeerder (Van 

Gend) gegaan het. Hy het as 'n gehaltebeheerder dus in die hoedanigheid van reviseur 

opgetree deur die doelteks met die bronteks te vergelyk en op hierdie manier 

gehaltebeheer toe te pas. Hy het egter net die eerste 80 bladsye nagegaan aangesien hy nie 

gevoel het dit was nodig om die boek op daardie stadium121 volledig te lees nie. Hy het op 

wel toe solank 'n lys met sy kommentaar wat die skrywer gebruik het om die teks te 

finaliseer, aan die uitgewer gestuur. Hy het nadat die teks deur Van Gend geredigeer is, dit 

geproeflees (Vraelyste 2011 & E-poskorrespondensie: Niggie – To hell With Cronjé 2005–

2007). Brownlee is 'n opgeleide joernalis en skrywer en het al as subredakteur en 

redigeerder gewerk. Hy is die skrywer van Garden of the plagues wat in 2010 deur 

Human & Rousseau gepubliseer is. 

 

                                                
120

 Aangesien hy nie een van die kernmedewerkers in die vertaalprojek was nie, is daar nie met Brownlee 'n 
onderhoud gevoer of vraelyste aan hom gestuur nie. Die korrespondensie wat tussen hom en die vertaler en 
skrywer plaasgevind het, nadat hy die konsepvertaling gelees en kommentaar daarop gelewer het, word wel in 
hierdie proefskrif in ag geneem. 

121
 Hy het die volledige doelteks later in die proefleesstadium gelees. 
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Die redigeerder van My name is Vaselinetjie en In bushveld and desert is Louise Steyn. Sy 

behaal 'n BA-graad met Afrikaans-Nederlands, Engels en Frans as hoofvakke, 'n 

Honneursgraad in Engels en 'n Sekondêre Onderwysdiploma, almal aan die Universiteit van 

Stellenbosch. Nadat sy 'n jaar lank Engels op hoërskoolvlak onderrig, begin sy in 1967 in die 

uitgewerswese werk. Sy ontvang indiensopleiding en leer by mense soos Koos Human, Leon 

Rousseau (die stigters van die uitgewery Human & Rousseau), EP du Plessis, Hans Büttner en 

Charles Fryer. (Sy noem ook dat sy deur die jare baie by sekere van haar jonger kollegas 

geleer het.) Sy het sowat 40 jaar ervaring in die uitgewersbedryf: as redigeerder, 

hoofsubredakteur, afdelingshoof en tans as vryskutredigeerder. Sy het ook al 'n hele aantal 

titels vertaal, waarvan baie kinderprenteboeke is (Vraelyste, 2011). Deur hierdie diverse 

hoedanighede waarin Steyn al opgetree het, is sy bewus van die verskillende rolle en 

uitdagings van elke agent in die publikasie- en vertaalproses en het ook begrip vir die 

verskillende agente en hulle werk. 

 

Tydens die redigeer- en/of revisieproses, noem sy dat sy, sonder uitsondering met die 

skrywer en/of vertaler kommunikeer, via die uitgewer en per geskrewe memo. Haar 

redigeerproses word in bylaag D1 uiteengesit. 

 

'n Tweede redigeerder (van beroep, maar in die hoedanigheid as samesteller en 

raadgewende redakteur) was by die redigeer- en/of revisieproses van In bushveld and desert 

betrokke, naamlik Suzette Kotzé-Myburgh. Sy is goed bekend met die brontekste, aangesien 

sy as redigeerder ook betrokke was by die publikasie van die Afrikaanse Christiaan Bakkes-

boeke. By In bushveld and desert werk sy meer op 'n makrovlak met die teks, deur as 

keurder van die brontekste, keurder en reviseur van die vertaling (alvorens dit deur nog 'n 

redigeerder geredigeer is), raadgewende redakteur en samesteller van die 

kortverhaalbundel op te tree. Sy sê sy was amptelik die samesteller van die bundel, terwyl 

Steyn die redigering van die vertaling gedoen het. As samesteller het sy wel die teks 

deurgewerk voor dit deur Steyn geredigeer is, maar sy noem dit was veral om seker te maak 

dat die kontinuïteit reg loop en sê dit was vir haar meer soos 'n "proefleesfase".  

 

Kotzé-Myburgh verwerf 'n BA-graad met Afrikaans-Nederlands, Geskiedenis en Klassieke 

Kultuur as hoofvakke en 'n Honneursgraad in Joernalistiek aan die Universiteit van 
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Stellenbosch. (Redigering vorm 'n onderafdeling van dié kursus.) Sy begin in 1990 by 

Nasionale Pers werk en is in 2012 reeds 22 jaar in die uitgewersbedryf. Sy werk deurgaans 

hoofsaaklik as redigeerder, maar het ook vertaalervaring – sy het vroeër gereeld 

vertaalwerk vir die tydskrif TV-Plus gedoen, asook reklametekste vir Errieda du Toit 

Promosies vertaal. Sy het ook heelwat kinderprenteboeke in Afrikaans vertaal. Sy sê haar 

vertaalervaring is min in vergelyking met redigering, maar genoeg dat sy 'n "working 

knowledge" van die vertaalproses het. Sy het ook skryfervaring as uitgewer opgedoen 

aangesien sy gereeld bandkopieë en persverklarings moes skryf. Sedert sy vryskut werk 

(einde 1998), het sy al feitelike skryfstukke vir 'n paar kliënte gedoen, asook boekresensies 

en 'n paar koerantartikels. Sy skryf ook sedert 2001 maandeliks filmresensies vir LitNet 

(Vraelyste 2011). 

 

Wanneer dit by die redigering van literêre tekste kom, verkies sy dat die uitgewer haar 

reeds tydens die keurproses betrek (sy noem ook dat dit meestal so gebeur). Dit wil sê die 

uitgewer besluit aan die begin, indien iets gepubliseer gaan word, om haar as redigeerder te 

gebruik. Dit is vir haar nuttig om vanaf die begin van die proses betrokke te wees, aangesien 

sy dan reeds die storie ken wanneer sy begin redigeer. Indien dit nie die geval is nie, lees sy 

eers die manuskrip voor sy begin redigeer. Met die "groot name", sê sy, lees sy die 

manuskrip altyd volledig deur, maar met party boeke, byvoorbeeld romanses 

(liefdesverhale) doen sy dit nie, aangesien haar tarief vir hierdie genre "nie daardie klompie 

ekstra ure insluit nie" (Vraelyste 2011) en dit dus nie finansieel voordelig is nie. Simboliese 

kapitaal (die status van die teks en skrywer) en ekonomiese kapitaal (die vergoeding) 

beïnvloed dus die redigeerder se proses direk. Sy beskryf haar redigeerstyl oor die algemeen 

soos volg: 

 

My redigeerstyl is om 'n manuskrip baie stadig en versigtig deur te ploeg, maar ek doen dit net 

een keer, anders raak ek te verveeld met 'n teks. Ek werk altyd in track changes, maar terwyl ek 

redigeer, is die track changes "hidden". Dan werk ek paragraaf vir paragraaf: konsentreer op 

elke woord, elke sin, die hele paragraaf. Lees die paragraaf 'n tweede of selfs derde keer oor 

voordat ek aangaan na die volgende paragraaf. Dis 'n stadige proses – dit kan tot twintig 

minute neem om een bladsy (teks in 12 punt, 1.5-spasiëring) te doen (Vraelyste 2011). 
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(Sien bylaag D2 vir 'n stuk wat Kotzé-Myburgh oor haar ervarings oor die redigering van 

Dalene Matthee se laaste boek, en die vertaling daarvan, vir Penguin geskryf het.) 

 

Oor die samewerking met ander produksieagente tydens die vertaal- en redigeer- en/of 

revisieproses, merk sy op dat sy verkies om slegs met die ander produksieagente te 

kommunikeer wanneer 'n kwessie uitgesorteer moet word en dan werk sy verkieslik deur 

die uitgewer, omdat sy/hy "immers die opdraggewer" is. Sy sê sy hou nie daarvan om die 

uitgewer te belas met 'n lys onopgeloste kwessies nie. Wanneer dit dus 'n belangrike 

kwessie is wat opgelos moet word terwyl sy besig is met die redigering (met ander woorde 

as dit implikasies vir die verhaalloop het) sal sy die betrokke stuk teks met die vraag aan die 

uitgewer e-pos om aan die skrywer/vertaler te stuur sodat hy/sy dit solank kan beantwoord 

en sy dit in haar redigering kan inkorporeer (Vraelyste 2011). 

 

5.2.4 Riglyne en opdragte 

Die praktyk by NB-Uitgewers se literêre uitgewers is om nie streng riglyne by wyse van 

opdragte en stylblaaie by fiksietekste te verskaf nie. Daar is dus by die drie 

produksieprosesse wat in hierdie studie ondersoek word, min van hierdie soort niemenslike 

agente wat 'n invloed op die werkswyse van die menslike agente in die produksieproses 

uitoefen. Dit toon ook dat hierdie uitgewery sy produksieagente se oordeel en kennis 

meestal vertrou en dat die uitgewery dus nie voorskriftelik teenoor hulle hoef op te tree nie. 

 

As gevolg van NB-Uitgewers se praktyk, was daar nie by een van die drie vertaalprosesse 'n 

formele vertaalspesifikasie/-opdrag nie (verwys na afdeling 2.3.3 oor funksionalisme). Die 

skrywers en vertaler het hulle telkens redelik aan die begin van die produksieproses aan 

mekaar voorgestel (persoonlik of via e-pos/telefoonoproep, maar die skrywers het egter 

eers nadat die vertaler die eerste konsepvertaling gedoen het, begin om insette oor die teks 

te lewer en het dus nie voor die tyd riglyne aan die vertaler verskaf van wat hulle van die 

vertaling verwag nie. Die vertaler weer, het telkens 'n vertaalnota aan die skrywer en/of 

redigeerder en/of reviseur verskaf voor daar met die redigering en/of revisie van die 
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vertaling begin is, maar ook nie vir die redigeerders en/of reviseurs was daar 'n formele 

redigeer- en/of revisieopdrag van die uitgewers nie.  

 

By To hell with Cronjé het die uitgewer wel aan die redigeerder 'n e-pos gestuur om vir haar 

'n aanduiding te gee hoe die proses werk en wat van haar verwag word: 

 

The transIation has been sent to the author who wants to do further finetuning (sometimes she 

changes what she wrote in Afrikaans because she feels it doesn't work in English – the kind of 

freedom a translator unfortunately doesn't have!). I'm expecting the final manuscript back from 

the author by 12 February and will then send it to the translator, […] who will check a few things 

before I send it for editing. 

Both [the writer] and [the translator] actually "weigh" every word they use. I think the editor 

has to be aware of that, and mainly correct obvious mistakes or query words or phrases that 

don't work well or feel too literal, etc. I'd like you to do the editing in track changes, because the 

text has to go back to the author for considering the changes and queries and suggestions. You 

could either insert and highlight any queries you have in the text, or do them in caps in brackets 

– whatever stand out more. I hope you won't mind working like that?  

 The date that I hope to send it to you is 20 February. And my deadline for getting it back from 

you, will be: 5 March. 

[The author] has a very distinctive style of writing, have you read anything by her? If not, I 

thought it might be useful if I lend you a copy of The Elusive Moth to read beforehand, if you 

have time. Let me know (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 2008). 

 

Hier word dus baie duidelik gesê wat van die redigeerder verwag word, hoe sy die 

redigeertaak moet aanpak en watter aspekte, naamlik die skrywer se skryfstyl, in gedagte 

gehou moet word tydens die redigeerproses. Die uitgewer maak die redigeerder in hierdie 

e-pos baie bewus van die status en bevoegdheid van die skrywer en die vertaler deur te sê 

hulle "'weigh' every word they use" en dat die skrywer dele bygeskryf het wat wel nie in die 

Afrikaans voorkom nie, maar nogtans so moet bly in die vertaling. Die redigeerder moet dus 

nie te veel aan hulle manuskrip verander nie en ook nie reviseer deur veranderinge te 

korrigeer wat in die teks aangebring is en nie met die bronteks korreleer nie. Sy beveel ook 

aan dat die redigeerder van die skrywer se ander werk lees om 'n gevoel vir haar styl te kry 
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om getrou daaraan te kan bly tydens haar redigeer-/revisietaak. Die uitgewer toon ook 

respek aan die redigeerder deur byvoorbeeld te vra "I hope you won't mind working like 

that?" 

 

By My name is Vaselinetjie noem die redigeerder dat sy nie 'n geskrewe opdrag gekry het 

nie, maar wel 'n telefoniese gesprek met die uitgewer gehad het voor sy begin redigeer het. 

Die uitgewer was bekommerd omdat die skrywer so baie veranderinge aan die vertaling 

aangebring het en het versoek dat die redigeerder baie goed na die veranderinge kyk om te 

sien of hulle wel almal aangebring moet word, of nie (Vraelyste 2011). Dit het tot gevolg 

gehad dat die redigeerder twee redigeerprosesse gehad het. Eers is die vertaling 

deurgegaan om te kyk of daar iets is wat hinder of opval en lyk of dit met die bronteks 

vergelyk moet word. Daarna is elke hoofstuk onder hande geneem en paragraaf vir 

paragraaf met 'n kleuruitdruk van die opgedateerde en bygewerkte weergawe daarvan (wat 

die skrywer vir die uitgewer gestuur het) vergelyk. Die eerste redigeer- en/of revisieproses 

het min veranderinge opgelewer, maar tydens die tweede redigeer- en/of revisieproses is 

heelwat veranderinge deur die redigeerder aangebring (Vraelyste 2011). 

 

Die uitgewer van In bushveld and desert se aanvanklike opdrag aan die samesteller was ook 

bloot deur 'n telefoongesprek waartydens daar aan haar gekommunikeer is dat sy die lys 

verhale wat die skrywer graag in die bundel wil insluit, moet nagaan om te kyk wat moontlik 

moet bykom en wat dalk te problematies vir vertaling sou wees omdat dit moontlik té 

"Afrikaans" is (Vraelyste 2011). Al die produksieagente is ook daarvan bewus gemaak dat 

daar vir twee teikenmarkte, naamlik die Suid-Afrikaanse Engelssprekendes én die 

buitelandse toeriste, voorsien moet word (Vraelyste 2011). Soos vroeër genoem, is die 

oorsese doeltekslesers veral die mense wat die skrywer deur Wilderness Safaris leer ken het 

(Vraelyste 2011). Die redigeerder het nie 'n spesifieke opdrag ontvang nie. 

 

Die produksieagente (veral die redigeerders) betrokke by die proses is al jare betrokke by 

NB-Uitgewers en bekend met hulle huisstyl. Daarom was dit nie nodig om aan hulle 'n 

stylblad te verskaf nie. Daar word buitendien deur 'n paar van die produksieagente 

opgemerk dat 'n stylblad hulle te veel aan bande lê om vry en effektief (in die beste belang 
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van elke unieke boek) met die teks om te gaan. Daar is wel 'n riglyn aan produksieagente 

verskaf dat die Britse Engelse spelwyse gebruik moes word.  

 

By Human & Rousseau (To hell with Cronjé en In bushveld and desert) word die Collins 

English Dictionary vir Engelse tekste "voorgeskryf", ter wille van konsekwentheid met ander 

publikasies en binne die doelteks self. Een van die uitgewers merk ook op dat party 

redigeerders hulle eie styllys opstel en aan die uitgewer verskaf, sodat die proefleser nie 

weer hierdie aspekte hoef te kontroleer of onnodige veranderinge aanbring nie (Vraelyste 

2011). Die samesteller van In bushveld and desert merk ook op dat sy wanneer sy 'n 

spesifieke taalbesluit neem (byvoorbeeld die verbinding van vreemdetaalname met 'n 

koppelteken, byvoorbeeld Uniab-rivier) sy dit in 'n nota aan die uitgewer sal verduidelik 

(Vraelyste 2011) en dit as 'n stylriglyn binne 'n spesifieke projek kan dien. 

 

'n Mens kan dus sien dat redelik min opdragte en riglyne aan produksieagente tydens elke 

projek verskaf is. Korrespondensie aan die begin van elke proses was dus relatief min. Daar 

sal in die analises gekyk word na hoe dit elke proses beïnvloed het en waaroor daar gevolglik 

deur die loop van die proses gekorrespondeer moes word. 

 

5.2.5 Slotgedagte 

Teen die agtergrond van die kontekstuele elemente wat in hierdie afdeling gegee is, word 

die produksieproses bespreek van die drie literêre vertalings wat in hierdie studie ondersoek 

word. Veral die kapitaal en status van die betrokke produksieagente sal deurgaans in ag 

geneem word, aangesien die produksieagente se wisselwerking met mekaar tydens die 

proses die fokus van hierdie studie is. 

 

Alvorens die produksieprosesse van die hooftekste van die drie vertalings bespreek word, 

sal die paratekstuele elemente in elke doelteks in die volgende afdeling bespreek word. 
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5.3 Paratekstuele elemente 

Cha Mingjian et al. 2003:22 (in He Xianbin 2007:26) merk op dat die vertaler se agentskap 

en bemiddeling (sien afdeling 2.2) nie net manifesteer in die vertaler se begrip en artistieke 

hervoorstelling van die bronteks nie, maar ook in die uitkies en aanvaarding van brontekste, 

die kulturele motiverings agter vertaling, die toepassing van sekere vertaalstrategieë en 

manipulasie, asook deur middel van parateks. Volgens Genette (1997:i) is parateks: 

 

[...] those liminal devices and conventions, both within and outside the book, that form part of 

the complex mediation between book, authors, publisher, and reader: titles, forewords, 

epigraphs, and publishers' jacket copy are part of a book's private and public history (Genette 

1997:i).  

 

Die parateks van 'n vertaling behels dus die teks wat om die vertaling voorkom, maar nie 

deel vorm van die vertaling self nie en sluit byvoorbeeld 'n inleiding, voetnote en 'n epiloog 

in. Die parateks van 'n bronteks en sy doelteks stem nie noodwendig ooreen nie, omdat die 

tekste vir twee verskillende teikengroepe geproduseer word. So bevat die drie brontekste 

wat in hierdie studie bestudeer word nie woordelyste nie, maar die drie doeltekste wel – 

om Afrikaanse woorde en Suid-Afrikaanse verwysings vir die doeltekslesers toeganklik en 

verstaanbaar te maak.  

 

In die parateks van 'n vertaling kan die vertaler (of uitgewer, redigeerder en reviseur) 

byvoorbeeld die doelteksleser manipuleer deur hom/haar sekere verwagtinge van die 

doelteks te gee en te lei om die doelteks op 'n sekere manier te lees deur byvoorbeeld die 

funksie wat die doelteks in die doeltekskultuur moet speel, vir die doelteksleser aan te dui. 

Die doelteksleser word sodoende gemanipuleer om die doelteks op 'n sekere manier te lees 

en te interpreteer. 

 

Vervolgens word daar gekyk na besluitneming oor die parateks in die drie doeltekse wat 

bestudeer word en daar word spesifiek aandag geskenk aan die sosiologiese implikasies 

daarvan – vir die produksieagente, asook vir die doelteksleser as implisiete betrokke agent.  
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5.3.1 Doeltekstitels 

Die titel van die doelteks, To hell with Cronjé, is nie vertaal uit die Afrikaanse brontekstitel, 

Niggie, nie. Die skrywer het self besluit oor die titel van die doelteks. Sy het aanvanklik 

Cousin Niggie oorweeg, maar toe daarteen besluit. Sy sê sy het nie gedink Niggie self sou 

werk nie, "omdat die woord vir Engelssprekendes niks sê nie en boonop moeilik is om uit te 

spreek" (Vraelyste 2011). Die ander titels wat sy oorweeg het, het volgens haar "almal so 

ongelooflik pretensieus of schmalzy geklink" (Vraelyste 2011) en sy sê ten minste was To hell 

with Cronjé "catchy" (Vraelyste 2011).122 Haar status as bekroonde skrywer het haar 

waarskynlik hierdie mag gegee om self op die doeltekstitel te besluit, in plaas daarvan dat 

die uitgewery hierdie besluit neem. 

 

'n Fokusverskuiwing vind as gevolg van die verandering van die titel plaas. Die brontekstitel 

verwys na Niggie, een van die vroulike hoofkarakters in die boek, terwyl die Engelse 

doeltekstitel123 na die boere se houding teenoor generaal Cronjé verwys. Soos Botha en Van 

Vuuren (2007:129) noem, het die brontekstitel 'n sterk feministiese inslag, aangesien die 

vrou sentraal in die titel staan, alhoewel sy ironies genoeg, eers later in die roman figureer. 

Hulle merk ook op dat die titel "vreemd" is en die leser terugplaas "na 'n vergange era waar 

dié soort generiese naam meer in gebruik was" (Botha & Van Vuuren 2007:129). Die 

Afrikanerkonteks word dus duidelik deur die brontekstitel geskep. Die Engelse doeltekstitel 

To hell with Cronjé beweeg weg van hierdie feministiese en Afrikanerinslag en verwys meer 

pertinent na die Anglo-Boereoorlog waartydens die roman afspeel, aangesien generaal 

Cronjé spesifiek in die titel genoem word. Hierdie titel wyk dus baie af van die brontekstitel, 

maar is meer geslaagd vir die Engelse doelteks, aangesien dit vir die Engelsprekende 

doelteksleser toegankliker en verstaanbaarder is. 

 

By My name is Vaselinetjie noem die opdraggewende redakteur noem dat die uitgewery, in 

oorleg met die skrywer, op die titel besluit het. Hier word die skrywer wel betrek, maar die 

                                                
122

 Die titel is afkomstig van 'n sin uit die roman, waar Gert Smal hom vererg en sê: "Piet Cronjé se moer" (BT 
bl. 47) wat vertaal is as "To hell with Piet Cronjé" (DT bl. 54). 

123
 Die Nederlandse doelteks se titel is ook Niggie. 
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uitgewery as magsagent speel ook 'n rol in die besluitneming van die titel. Die 

opdraggewende redakteur sê hulle wou graag die eienaam "Vaselinetjie" in die titel behou, 

maar wou nie hê dit moes presies dieselfde titel as die Afrikaanse uitgawe hê nie (Vraelyste 

2011). Daarom is die doelteks se titel My name is Vaselinetjie. Deur "my name is" by te 

voeg, word die doeltekstitel meer ekspliserend deur vir die doelteksleser aan te dui dat 

"Vaselinetjie" iemand se naam is. 

 

Die voorlopige titel waarmee daar vir die Engelse doelteks van die Stoffel-verhale gewerk is, 

was African bush stories: A game ranger's life. Die skrywer het nie van hierdie titel gehou nie 

en die titel In woodland and desert – tales from the veld voorgestel. Die uitgewer laat weet 

toe haar kollegas betrokke by die keuse van die titel, onder andere die publikasiebestuurder 

en bemarkings- en verkoopsbestuurders, hiervan en stel voor dat die boek se titel In 

woodland and desert: A game ranger's life moet wees. Sy sê die subtitel kan ook wees An 

African Game Ranger's Life, of Stories by an African Game Ranger. Sy sê: "[...] die tweede 

deel [wat die skrywer voorgestel het] laat dit soos diere- of volksverhale klink en kan 

problematies wees. Ek sou verkies dat ons die subtitel van ons aanvanklike voorstel behou 

vir duideliker beskrywing vir die mark" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

Sy sê verder sy is bietjie bekommerd oor "Woodland" aangesien die assosiasie met die 

groener Engelse landskap bestaan (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die kommentaar van die publikasiebestuurder is soos volg: 

 

Ek vermoed dat mens met "In Bushveld and Desert" as titel en "A Game Ranger's Life" die 

maksimum belangstelling sal lok van diegene wat 'n mens wil hê hierdie boek moet koop. "A 

Game Ranger's Life" sou vir my slegs 'n cliché gewees het as die boek oor 'n alledaagse Game 

Ranger gegaan het. Mens moet, soos Van Wyk Louw in "Groot ode" sê, leer om ironies te lewe. 

As mens [die skrywer] 'n Game Ranger noem, is jy besig om daardie begrip met ironie te laai. 

Mense wat dit begin lees met die verwagting om 'n storie te lees van Snotjantietie die 

diereliefhebber van Skukuza, is in vir die surprise van hul lewens. Kom ons hou dit asb! (E-

poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die kommentaar van die bemarking- en verkoopsbestuurders is soos volg: 
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Ek verstaan [die skrywer] se argument; mens wil nie onoorspronklik en vervelig wees nie. Dit 

laat my egter dink aan 'n storie uit die joernalistiek wat [...] altyd vertel oor "scoops": as jou 

eksklusiewe storie twee dae later nog altyd eksklusief was, was dit nie 'n storie nie.D.w.s. as 

"game ranger" in die titel holrug gery is, is daar 'n rede voor: dit werk (E-poskorrespondensie: In 

bushveld and desert 2007). 

Ek dink dat ons net nog meer eksemplare sal verkoop indien ons "game ranger" in die subtitel 

kan inwerk (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die uitgewer kommunikeer hierdie probleem ook per e-pos aan die skrywer: 

 

Kyk asb na die kommentaar hieronder van ons Publikasiebestuurder, [...] sowel as [...] (die 

Bemarkings- en Verkoopsbestuurders). Hulle woorde dra baie gewig en ek dink ons moet 

daarop ag slaan. Soos, ek vir jou gesê het, ons moet seker wees dat ons maksimum verkope kan 

kry met hierdie boek. Ek dink dus ons bly by hierdie titel? (E-poskorrespondensie: In bushveld 

and desert 2007). 

 

Die skrywer antwoord dan: 

 

Terug uit Uganda. Dit was veeleisend maar lekker. "In bushveld and desert" klink vir my 

aanvaarbaar. As iemand wat baie veldwagters se herinneringskrifte in my jong dae gelees het, 

kan ek jou verseker dat "n Game Rangers Life" 'n holrug geryde cliche is. Elke 2de veldwagter 

gebruik die titel. Ons sal aan iets meer oorspronkliks moet dink. Wat van " A Life in the 

Wilderness"? Dit is self amper te ego-sentries. EK hou van onpretensieuse titels. Dink maar, ek is 

oop vir voorstelle (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Na hierdie gesprekke is daar toe besluit op die titel In bushveld and desert. An African game 

ranger's life en die uitgewer dra toe hierdie voorstel aan haar kollegas oor. Sy sê:  
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Mens sou ook 'African' kon weglaat, want ek neem aan plaaslike mark en toeriste sal aanvaar 

dis in Afrika – die assosiasie is sterk. En ek moet nog eers kyk of 'bushveld' wel werk vir [die 

skrywer], hy't dalk 'n probleem daarmee (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die skrywer antwoord effe teensinnig hierop: "Wat kan ek se (sic) oor die titel? Dis dan reg 

so." Soos in die e-pos hierbo gesien kan word, was die skrywer tevrede met "In bushveld 

and desert", maar nie met "A game ranger's life" nie en iets oorspronklikers sou verkies. Hy 

toon wel respek aan die uitgewer en uitgewery as magsagente deur hom by hulle besluit te 

berus. Uiteindelik word "African" in die titel uitgelaat en die titel lui: In bushveld and desert: 

A game ranger's life (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

'n Mens kan dus sien dat die besluitneming oor die titel van hierdie vertaalde werke 'n 

samewerkingspoging tussen die uitgewer, publikasiebestuurder, bemarking- en 

verkoopsbestuurders sowel as skrywer behels het. Die samesteller, redigeerder en vertaler 

was nie by hierdie besluitnemingsproses betrokke nie en die uitgewery as magsagent het 

die grootste rol in die besluitneing oor die boek se titel geneem, alhoewel insette deur die 

skrywer ook verwelkom en oorweeg is. Soos uit die korrespondensie gesien kan word, het 

die mark, die verkoopspotensiaal van die boek en hoe die titel van die boek hiertoe kan 

bydra om ekonomiese kapitaal in te win, 'n groot rol in die keuse van die titel gespeel. Die 

uitgewery as instelling, ekonomiese kapitaal, die potensiële doeltekslesers (binne die mark 

waarvoor hierdie doelteks geproduseer word) tree dus hier as belangrike magte in die 

produksieproses op. 

 

5.3.2 Voorblaaie, titelblaaie en kolofonblaaie: Erkenning 
van produksieagente 

'n Belangrike plek waar die interpersoonlike sosiologiese faktore tussen die produksieagente 

opgemerk kan word, is op die voorblaaie, titelblaaie en kolofonblaaie van die doeltekste. Dit 

is hier waar die produksieagente se insette erken word en daar dikwels aangedui word wat 

hulle insette in die produksieproses was. 
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Uitgewer Alida Potgieter merk op dat dit wêreldwyd die praktyk is om die vertaler se naam 

prominent op die titelbladsy te plaas, sodat daar erkenning aan hom/haar gegee word, maar 

nie om dit op die voorblad te plaas nie. Een van die redes hiervoor, sê sy, is dat die omslag 

treffend moet wees en dat 'n voorblad vol teks gewoonlik minder visuele impak het. Sy 

noem dat die uitgewer ekstra teks sal akkommodeer slegs as dit iets is wat die verkope van 

die boek sal stimuleer, byvoorbeeld 'n kort, treffende aanhaling deur 'n bekende skrywer124, 

of inligting soos toekennings wat die boek of skrywer verwerf het125 (albei hierdie aspekte 

voeg simboliese kapitaal tot die doelteks by), of wel by uitsondering die vertaler se naam 

indien dit 'n bekende skrywer of digter is (Vraelyste 2011). By Tafelberg-Uitgewers Kinder- 

en Jeugboeke word laasgenoemde beginsel toegepas en die vertaler se naam verskyn dus 

wel op die buiteblaaie van byvoorbeeld kinderboeke wat deur Jaco Jacobs of Philip de Vos 

vertaal word (Vraelyste 2011). Die skrywers voel ook dat erkenning aan die vertaler gegee 

moet word. Winterbach noem dat dit waarskynlik afhang van die bekendheid van die 

vertaler, maar indien die vertaler se naam nie op die voorblad verskyn nie, dit baie duidelik 

op die titelblad moet verskyn. Bakkes reken ook dat die vertaler beslis krediet moet kry, 

maar dat die voorblad aan die skrywer behoort.  

 

Silke is van mening dat dit goed sou wees as 'n vertaler se naam op die voorblad van 'n 

vertaling verskyn, aangesien dit danksy die vertaler is dat die doelteks deel van 'n nuwe 

letterkundige sisteem kan vorm en vertalers boonop sukkel om die nodige erkenning te kry. 

Sy sê egter ook dat "as jy jou ego gestreel wil hê, moet jy liewer nie 'n vertaler word nie. Ons 

werk te veel agter die skerms" (Vraelyste 2011).  

 

Wat die erkenning van redigeerders/reviseurs betref, noem Potgieter dat dit afhang van hoe 

ingrypend die redigeerder (reviseur) se werk aan die teks was (die omvang van 

redigering/revisie), en of die redigeerder instem dat sy/haar naam op die kolofonbladsy mag 

verskyn (Vraelyste 2011).  

 

                                                
124

 Op To hell with Cronjé se voorblad is byvoorbeeld 'n aanhaling deur die bekende skrywer Antjie Krog: "'An 
exquisite book, an essential voice...' – Antjie Krog" (sien bylaag E1). 

125
 Op My name is Vaselinetjie se voorblad staan daar byvoorbeeld "A South African bestseller with over 

65 000 copies sold in Afrikaans" (sien bylaag E3). 
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Twee van die redigeerders noem egter dat indien hulle name voorin 'n boek vermeld word, 

al die veranderinge wat aan hulle redigeerwerk aangebring word, aan hulle voorgelê moes 

word. Hulle sou wou insae hê in elke verandering wat aan hulle geredigeerde werk gedoen 

word, hetsy dit proefleeskorreksies of uitgewersveranderinge is (Vraelyste 2011). Dikwels is 

redigeerders/reviseurs nie bewus van die veranderinge wat nog aangebring word nadat 

hulle 'n boek geredigeer/reviseer het nie. Indien dit slegs proefleeswerk is, is dit 

aanvaarbaar, maar indien groot veranderinge aangebring word nadat hulle klaar geredigeer 

het, kan dit problematies wees. Hierdie standpunt is aanvegbaar, want indien vertalers ook 

so geredeneer het, sou hulle name nooit in gepubliseerde doeltekste verskyn het nie en die 

status en professionaliteit van die beroep sou nie ontwikkel het nie. 

 

Of 'n redigeerder/reviseur behoort te deel in bekronings van boeke of vertalings, is die 

produksieagente dit eens dat die glorie die skrywer, of dan die vertaler, toekom. Een 

redigeerder merk op dat die redigeerder in uitsonderlike gevalle van medewerking met die 

skrywer of vertaler wel die prys kan deel, maar andersins word die redigeerder betaal vir 

sy/haar werk en moet hy/sy daarmee volstaan. Sy noem egter dat 'n "eervolle vermelding" 

in die pryswenner se aanvaardingstoespraak gaaf sou wees, maar een van die ander 

redigeerders skat dat daar min skrywers is wat bereid is om te erken watter rol die 

redigeerder in die voltooide werk gespeel het (Vraelyste 2011). 

 

Alhoewel die rol van die redigeerder/reviseur dikwels misken word, merk Silke ook op, soos 

vroeër geargumenteer, dat die redigeerder op vele maniere (kan) help om tot die sukses van 

'n literêre vertaling by te dra. Sy beskryf die redigeerder/reviseur as "'n kritiese oog van 

buite, as die eerste leser van die finale teks", wat 'n "onmisbare skakel in die ketting" 

(Vraelyste 2011) is. Sy sê die redigeerder/reviseur "is in die eerste plek die allernoodsaaklike 

vangnet wat seker maak dat die skrywer of vertaler nie sy/haar naam weggooi deur een of 

ander onnosele spelfout of grammatikafout te laat deurglip nie" (Vraelyste 2011). Verder 

kan die redigeerder/reviseur 'n geweldige bydrae lewer deur te stileer en te slyp, beter 

woordkeuses voor te stel, aspekte uit te wys wat nie goed werk in die storielyn nie, te help 

met die konstruksie van die teks, onnodige herhalings uit te haal, te snoei, te kyk na die 

geloofwaardigheid van 'n stem en gesigspunt/perspektief en nog vele ander verwante 

aspekte (Vraelyste 2011). 
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Die rede waarom redigeerders/reviseurs nie betrek word by prysnominasies en bekronings 

nie, is waarskynlik aangesien dit moeilik is om te bepaal hoe groot die rol is wat 'n 

redigeerder in die sukses van 'n boek speel. 'n Redigeerder/reviseur se werk kan nie 

geëvalueer word sonder om toegang tot die manuskripte van die begin tot einde van die 

publikasieproses te verkry nie. Verder, indien die redigeerder/reviseur bekroon word, moet 

daar ook aandag geskenk word aan die ander partye betrokke by die publikasieproses, 

naamlik die uitgewer, proefleser, setter, en so meer, aangesien die publikasieproses 'n 

spanpoging is en elke betrokke persoon 'n bydrae tot die sukses van die uiteindelik 

gepubliseerde werk lewer.  

 

Wat toekennings vir vertaling betref, word daar gelukkig wel toenemend erkenning aan 

goeie literêre vertalings en vertalers gegee ('n paar van hierdie toekennings is vroeër in 

hierdie hoofstuk genoem). Hierdie verhoogde erkenning wat aan vertalings verleen word, 

kan daartoe bydra dat vertalings (en vertalers) hoër geag word deur die uitgewersbedryf en 

die leserspubliek en 'n al hoe meer prominente posisie in die literêre sisteem kan inneem.  

 

Die grootste kwessie by die erkenning van produksieagente is of 'n vertaler se naam op die 

voorblad van 'n doelteks moet verskyn, of nie, en of die vertaler enigsins aangedui moet 

word. Daar is verskeie menings hieroor. Volgens Paul (2009:22) moet die naam van die 

vertaler, selfs as dit nie op 'n ander plek genoem word nie, altyd op die titelblad van die 

boek gedruk word om erkenning te gee aan sy/haar werk en om die rol van die vertaler 

duidelik te maak aan 'n leser wat daarvoor sou soek. Die rede waarom vertalers se name so 

te sê "weggesteek" word, is omdat uitgewers bekommerd is dat die boeke swakker sal 

verkoop indien lesers daarvan bewus is dat hulle 'n vertaling, en nie die "oorspronklike" 

boek aanskaf en lees nie. Die status van vertalings binne die literêre kanon is dus steeds tot 

'n groot mate randstandig, wat die status van vertalers gevolglik ook verlaag en Venuti 

(1995) se uitgangspunt oor die onsigbaarheid van die vertaler bevestig. 

 

Danie Botha, wat jare lank fiksieredakteur by Tafelberg-uitgewers was en tans 

vryskutboekredakteur is, sê destyds het die redakteur (redigeerder) erkenning gekry 

wanneer die redaksiehoof of hoofbestuurder aanbeveel dat sy/haar naam onderaan die 
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flapteks verskyn. Sommige uitgewers doen dit deesdae weer (soos Protea Boekhuis waar die 

redigeerder/redakteur kan kies of sy/haar naam vermeld moet word, asook NB-Uitgewers 

waar die redigeerder van veral vertaalde tekste dikwels aangedui word), maar, sê hy, 'n 

redigeerder se reputasie en selfvertroue kan erg skade berokken word hierdeur, as 'n 

resensent die redigeerder se naam koppel aan 'n "lysie foute" wat in 'n boek opduik 

(Boeke-Insig 2008, bylaag N). En dit is ongelukkig wat in die praktyk gebeur – erkenning 

word nie gegee aan die gehalte van die res van die taalgebruik in 'n boek nie, maar 'n boek 

word gou gekritiseer as "swak geredigeer" met 'n lys foute in die resensie om dit te 

illustreer. Die kritiek wat dikwels teen boeke uitgespreek word (afgesien van werklike foute, 

soos spelfoute, wat onverskoonbaar is), is egter nie noodwendig as gevolg van swak keuses 

wat deur die taalpraktisyns betrokke by die publikasieproses gemaak is nie. Die uitgewer en 

skrywer as magsagente kan ook 'n invloed op die teks uitoefen aangesien albei beduidende 

rolle in besluitneming kan speel (soos ook in die analises geïllustreer word). 

 

Etienne Bloemhof merk op dat daar dikwels nie slegs een redigeerder betrokke is nie, maar 

dat 'n span saam verantwoordelik is vir die teksversorging van 'n manuskrip (Boeke-Insig 

2008, bylaag N). Al hierdie medewerkers sal dan ook vermeld moet word, aangesien elkeen 

se aandeel ewe belangrik is om die manuskrip uiteindelik persgereed te kry. 

 

Jeanette Ferreira, skrywer, samesteller, vertaler en ook publikasiehoof by Protea Boekhuis, 

sê dat dit vir haar sinvol is dat redakteurs/redigeerders by Protea kan kies of hulle name 

vermeld moet word, al dan nie, aangesien "'n publikasie immers 'n produk van die redakteur 

se bevoegdheid [is]" (Boeke-Insig 2008, bylaag N). 

 

In al drie die boeke wat in hierdie proefskrif ondersoek word, verskyn slegs die naam van die 

skrywer op die voorblad van die doelteks. Daar word ook nie aangedui dat die boeke 

vertalings is nie (Sien bylaag E), met die uitsondering van My name is Vaselinetjie waar die 

noem van die Afrikaanse boek op die voorblad wel impliseer dat die Engelse boek 'n 

vertaling is. Van hierdie drie boeke word daar ook slegs op To hell with Cronjé se agterblad 

vermeld dat die boek 'n vertaling van Niggie is en genoem dat Ingrid Winterbach met dié 

boek die Hertzogprys vir prosa gewen het. Die vertaler word telkens op die titelbladsy (sien 
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bylaag F) en op die kolofonbladsy (sien bylaag G) erken. Op To hell with Cronjé se titelbladsy 

(bylaag F1) word die produksieagente aangedui as:  

 

Translated by Elsa Silke 

in collaboration with the author 

 

Aangesien die skrywer self so betrokke by die vertaalproses en besluitneming was en ook 

aan die vertaling geredigeer en gereviseer het, word haar naam ook hier genoem. Die 

vertaler sê sy sien dit as 'n goeie uitweg om hierdie wisselwerking aan te dui, aangesien baie 

van die vertaalbesluite ook deur die skrywer self geneem is en hulle baie nou saamgewerk 

het. Hierdie besluit is deur die uitgewer en die skrywer geneem en in 'n e-pos (E-

poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 2008) word hierdie besluit aan die vertaler 

oorgedra. Die "in collaboration with the author" is effens kleiner geset om steeds die 

vertaler se naam prominenter te maak. Die skrywer se naam staan steeds in groot letters op 

die titelblad en die voorblad. Die vertaler se naam verskyn wel prominent op die voorblad 

van die Amerikaanse uitgawe van To hell with Cronjé: "Translated from the Afrikaans by Elsa 

Silke" (Winterbach 2010) wat moontlik 'n aanduiding kan wees dat die uitgewers graag die 

feit dat die boek 'n vertaling is, prominenter wil maak en die "onsigbaarheid van die 

vertaler" (vergelyk Venuti 2008) wil teenwerk. 

 

Op die kolofonbladsye (bylaag G) word die ander medewerkers aangedui. By sowel My 

name is Vaselinetjie (bylaag G2) as In bushveld and desert (bylaag G3) word die redigeerder 

aangedui, maar by To hell with Cronjé (bylaag G1) nie, waarskynlik omdat die redigeerder se 

bydrae hier volgens die uitgewers nie so groot was nie en sy bloot 

kopieredigering/proefleeswerk gedoen en voorstelle vir verbetering gegee het, maar nie 

werklik ingrypend met die teks gewerk het nie. 

 

Op My name is Vaselinetjie se titelbladsy (bylaag F2) word die skrywer ook as medewerker 

aan die vertaling aangedui. Dit lui soos volg: 

 

Translated from the Afrikaans by Elsa Silke 

Updated and revised by the author 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



222 
 

 

Omdat daar nie samewerking tussen die vertaler en die skrywer in hierdie geval was nie, 

maar die skrywer wel groot veranderinge aan die vertaling aangebring het en dele bygeskryf 

het, is die woorde "updated and revised" gekies. Hierdie gedeelte is in grys gedruk sodat dit 

ligter as die vertaler se erkenning vertoon om sodoende die vertaler se naam prominent te 

hou. Die skrywer se naam is, soos by To hell with Cronjé steeds groot en prominent as 

skrywer van die boek op die titelblad en voorblad aangedui. 'n Mens let ook op dat daar 

besluit is om spesifiek aan te dui dat die boek uit Afrikaans vertaal is, waarskynlik om by die 

opmerking oor die 65 000 kopieë wat in Afrikaans verkoop is (op die voorblad) aan te sluit 

en om die verkope van die Engelse vertaling aan te help. Die posisie van die bronteks in die 

literêre (poli)sisteem/veld en die geïnstitusionaliseerde kulturele en ekonomiese kapitaal 

(simboliese kapitaal in die vorm van pryse gewen, en hoë verkoopsyfers) van die bronteks, 

word dus hier ingespan om verkope van die doelteks te bevorder.  

 

Op die kolofonbladsy (bylaag G2) word die ander medewerkers, insluitend die redigeerder, 

aangedui. Die redigeerder van My name is Vaselinetjie noem dat sy nie tevrede daarmee is 

dat haar naam voorin die boek as redigeerder aangedui is nie. Sy sê sy kan nie onthou dat sy 

ooit in dié verband geraadpleeg is nie en sy dink nie sy sou toestemming daartoe gegee het, 

veral as sy geweet het dat daar nadat haar betrokkenheid by die boek tot 'n einde gekom 

het, nog ingrypende veranderinge aan die teks aangebring sou word nie (Vraelyste 2011). 

 

Op In bushveld and desert se titelbladsy (bylaag F3) word sowel die samesteller as die 

vertaler se name aangedui: 

 

Stories and photographs selected and arranged 

by Suzette Kotzé-Myburgh 

Stories translated by Elsa Silke 

 

Die samesteller en die redigeerder van hierdie doelteks is per e-pos deur die uitgewer 

geraadpleeg oor hoe hulle name in die boek ingesluit moet word. Sy vra byvoorbeeld in dié 

e-pos of hulle albei se name op die kolofonbladsy as "redigeerder" aangedui moet word, 

waarop die samesteller dan antwoord:  
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Ek sal tevrede wees as my naam uitgelaat word op die imprintbladsy, want ek dink ook [die 

redigeerder] het grootliks die redigering gedoen. [...] (E-poskorrespondensie: In bushveld and 

desert, 2007). 

 

Die vertaler weer het die uitgewer laat weet dat sy tevrede is daarmee dat die samesteller 

se naam in haar hoedanigheid as samesteller/redakteur ook op die titelbladsy verskyn, om 

aan te dui dat sy as vertaler nie al die besluite geneem het nie, byvoorbeeld met betrekking 

tot die volgorde van die verhale, waaroor daar 'n meningsverskil was (E-

poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). Sy noem dat wanneer iemand die 

vertaling bestudeer, hulle bewus moet wees daarvan dat alle vertaalbesluite nie 

noodwendig haar eie is nie (bylaag M4). 

 

Op die kolofonbladsye (bylaag G3) word die ander medewerkers, insluitend die redigeerder, 

aangedui.  

 

In die uitgewersbedryf word die vertalers en redigeerders/reviseurs dikwels beskou as die 

"stille medewerkers" wat "agter die skerm" werk. In afdeling 2.5.1. is genoem dat Venuti 

(1995) die verskynsel van die onsigbaarheid van die vertaler (invisibility of the translator) 

kritiseer. Nog meer so is die literêre redigeerder/reviseur iemand wie se naam nie altyd 

bekend is, of aan 'n boek gekoppel word nie, alhoewel, soos al meermale genoem, hy/sy 'n 

reusebydrae tot die sukses van 'n vertaling kan maak.  

 

5.3.3 Ander  

Wat die parateks verder betref, is daar op die bladsy langs die titelbladsy van die doelteks 'n 

lys van Winterbach se publikasies met publikasiedatums om vir die doelteksleser aan te dui 

wat sy nog geskryf het. Hierdie lys is veral op die Engelse doelteksleser gemik, aangesien 

hierdie lys begin met die ander Engelse vertalings van een van haar boeke, naamlik The 

Elusive Moth (2005), wat aangekondig word met: "Also by Ingrid Winterbach:". Dan volg die 

res van haar boeke onder "In Afrikaans:" (sien  
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figuur 12).  

 

 

 

Figuur 12: Lys van Winterbach se publikasies in To hell with Cronjé (Winterbach 2007a) 

 

Die agterblad (bylaag E2) verskaf 'n kort inleiding tot die verhaal wat in die boek afspeel, 

soos by die bronteks. Daarna volg 'n kommentaar op die teks: "A powerful and startingly 

unusual depiction of war. [...]" en komplimente oor die boek deur die letterkundige Louise 

Viljoen en skrywer Petra Müller. Hierdie aanhalings word voorafgegaan deur 'n kort stukkie 

inligting oor die boek: "To Hell with Cronjé is a translation of Niggie (2002), for which Ingrid 

Winterbach received the prestigious Hertzog Prize for prose. [...]", wat vir die doelteksleser 

aandui dat die boek 'n vertaling is en klem plaas op die bronteks en die prys wat die skrywer 

vir hierdie teks gewen het. Die status van die bronteks en die skrywer word dus hier 

beklemtoon, wat kan help om die doelteks te verkoop. 

 

In My name is Vaselinetjie word die doelteksleser oor die boek ingelig deurdat die skrywer 

in die Epilogue (DT bl. 250) verduidelik dat die storie in die boek fiksie is, maar dat die 

meeste van die karakters (uitgesluit Vaselinetjie) deur werklike mense geïnspireer is. Sy 

verduidelik dan wat intussen met die mense wat die storie geïnspireer het, gebeur het (sien 

bylaag G3). Hierdie gedeelte kom nie in die bronteks voor nie en die parateks in die bronteks 

en die doelteks verskil weer eens. 
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'n Bioskets van die skrywer word op die agterblad (bylaag E4) van die doelteks (soos in die 

bronteks) gegee waarin daar ook genoem word dat die boek gebaseer is op die skrywer se 

ervaring as kinderversorger (childcare worker). Hierdie opmerking kan vertroue in die 

skrywer se kennis oor die karakters in die boek se situasie inboesem en aandui dat dit 

geloofwaardig is. So kan die doelteksleser moontlik meer ontvanklik vir die boek wees en 

alvorens die boek gelees word, dit reeds positief ervaar. Die kulturele kapitaal van die 

skrywer in die vorm van ervaring, kan dus die doelteksleser van die vertaling beïnvloed om 

die doelteks positiewer te ontvang. 

 

In bushveld and desert se teikenmark is Engelssprekende Suid-Afrikaners, maar ook 

buitelanders wat Christiaan Bakkes tydens sy safari's leer ken (Vraelyste 2011). Dit is om 

hierdie rede dat die samesteller voorgestel het dat die vertaling 'n sterker outobiografiese 

inslag moet hê deur byvoorbeeld die name van die prominente "karakters" in die boek te 

verander na die werklike name van die persone oor wie daar geskryf word. Stoffel Mathysen 

word dus in die Engelse kortverhaalbundel Chris Bakkes en sy vrou, Emsie Verwey, se naam 

word ook behou. Sy noem in 'n e-pos aan die uitgewer dat "Chris" dalk 'n toegankliker naam 

vir die Engelssprekende lesers is, aangesien Stoffel 'n "oer-Afrikaanse" naam is. Verder, 

omdat daar 'n foto-afdeling ingesluit word, wat nié in die brontekste verskyn nie, sal dit vir 

die doelteksleser verwarrend wees as die fotobyskrifte Chris en Emsie is, maar hulle onder 

skuilname (Stoffel en Nina) in die verhale self figureer (E-poskorrespondensie: In bushveld 

and desert 2007). Die uitgewer beaam ook in 'n e-pos waarin sy hierdie voorstel aan die 

skrywer rig, dat die boek se vertaalregte makliker by 'n oorsese uitgewer verkoop sal kan 

word, indien die boek as 'n outobiografiese werk aangebied word (E-poskorrespondensie: In 

bushveld and desert 2007). 

 

Die fotoseksie wat hierbo genoem word, is ook 'n voorstel wat deur die redakteur gemaak is 

om aanklank by die doelteksleser te vind. Hierdie fotogedeelte verskyn as agt 

volkleurbladsye in die middel van die doelteks wat uit 'n versameling foto's van die skrywer, 

sy vriende en kollegas, sy familie, troeteldiere en vorige avonture bestaan, met 

beskrywende byskrifte (sien bylaag H4). Hierdie fotoseksie is deur die samesteller 

bymekaargesit, soos op die titelbladsy aangedui word en aan die skrywer gestuur om die 

byskrifte te verifieer (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 
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Aangesien die doelteks outobiografies van aard word, gaan die gedeelte op die agterblad 

(bylaag E6) van In bushveld and desert nie oor die verhale in die boek nie, maar eerder oor 

die skrywer self om hom aan sy nuwe Engelse doeltekslesers bekend te stel. Daar is ook 

twee aanhalings uit resensies wat die skrywer se skryfstyl komplimenteer. Hier word die 

skrywer se status en bekendheid dus gebruik om verkope van die doelteks te bevorder.  

 

Die samesteller stel verder in 'n nota voor dat 'n volledige lewensbeskrywing van Bakkes se 

loopbaan, met jaartalle en so meer, agterin die doelteks gegee moet word "sodat die leser, 

wat nie sy ander boeke ken nie, self die gapings kan invul, soos sy Afrika-reis ná die ongeluk" 

(bylaag L1). Sy neem verder die doelteksleser in ag deur te sê: "Christiaan se Afrikaanse 

lesers het begin met Lang Pad, en daarin ontvou mettertyd die hele eerste deel van sy 

loopbaan – inligting waaroor die leser van die Engelse bundel nie beskik nie" (bylaag L1). 

Hierdie inligting is egter nie in die doelteks ingesluit nie, maar 'n lys van sy publikasies 

verskyn wel voor in die doelteks, langs die titelbladsy onder "By the same author" (sien 

figuur 13). 

 

 

 

Figuur 13: Lys van Bakkes se publikasies in In bushveld and desert: A game ranger's life (Bakkes 2008) 

 

In die herdruk van die boek in 2009, is die volgende aanhalings bygevoeg (Potgieter 2012) 

om die doelteksleser in te lig dat hierdie publikasie 'n vertaling is, watter stories as 
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brontekste gedien het, dat die stories op regte gebeure gebaseer is, dat sommige name 

verander is, en dat van die karakters fiktief is: 

 

Translation of stories from the following books: Stoffel in die wildernis, Stoffel by die afdraaipad, 

Stoffel se veldnotas. The story "February 26, 1994" is an episode from the novel Die lang pad van 

Stoffel Mathysen (bladsy 4). 

 

These stories are based on real-life experiences. Some names have been changed. Some characters 

are fictitious (bladsy 5). 

 

5.3.4 Woordelyste 

Soos vroeër genoem, bevat die brontekste wat in hierdie studie ondersoek word nie 

woordelyste nie, omdat dit nie deur die produksiespanne van die brontekste nodig geag is 

om vir die brontekslesers sekere begrippe te verklaar nie. Omdat daar in die Engelse 

doeltekste baie vreemde (Suid-Afrikaanse en Afrikaanse) begrippe voorkom, is daar deur die 

produksiespanne besluit om wel woordelyste in elkeen van hierdie doeltekste by te voeg. 

Hierdie woordelyste het dus 'n interpersoonlike sosiologiese implikasie, naamlik dat die 

produksieagente die doeltekslesers in ag neem deur die teks vir hulle aan te pas. Dit dui dus 

op lojaliteit teenoor die doeltekslesers en die doelteks en maak laasgenoemde ook implisiet 

deel van die produksieproses. 

 

Die beoogde doelteksleser vir To hell with Cronjé is die Engelssprekende Suid-Afrikaanse én 

oorsese literêr-ingestelde leser (Vraelyste 2011). Die doelteks bevat nie juis parateks om die 

teks vir die doelteksleser toegankliker te maak nie, maar bevat wel 'n woordelys om woorde 

wat in die doelteks in Afrikaans behou is, of woorde wat Suid-Afrikaanse Engels is, vir die 

buitelandse Engelse doelteksleser te verklaar. Hierdie woordelys (Glossary of Afrikaans and 

South African English words, DT bl. 268,269; bylaag H1) is deur die skrywer versoek, deur die 

vertaler saamgestel en daarna het die skrywer insette daaroor gelewer.  

 

Voorbeelde van Afrikaanse woorde: 
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baas: a master, boss, or employer; a title or form of address, e.g. Baas Gertjie 

Khaki: Boer126 name for British soldier 

predikant: a minister of the Dutch Reformed Church; a preacher 

 

Voorbeelde van Suid-Afrikaanse Engelse woorde, aan Afrikaans ontleen: 

 

biltong: boneless meat which is salted and dried in strips 

drift: a shallow place where a river may be crossed 

veld: open, uncultivated country of grassland in Southern Africa 

 

Aanspreekvorme soos "Neef", "Niggie", "Oom", "Oompie" en "Tante" word in die doelteks 

net so behou aangesien dit nie, soos in Engels, noodwendig na 'n familieverband verwys nie. 

Hierdie woorde en die gebruik daarvan word ook in die woordelys verklaar. Sien 

byvoorbeeld die inskrywing vir Niggie: 

 

Niggie: a female cousin, or a form of address used by an older person when addressing a 

younger woman, used often with a first name, e.g. Nig Anna 

 

Die verwysing na "Oom Paul" word ook vir die Engelse, moontlik jonger, en veral 

buitelandse, doelteksleser verduidelik: 

 

Oom Paul: Paul Kruger, president of the Transvaal Republic at the time of the Anglo-

Boer War 

 

Daar is besluit om die woordelys nie té uitvoerig te maak nie en daarom is aspekte soos die 

veldslae se name en die betekenis van die Afrikaanse name en vanne, byvoorbeeld Japie 

Stilgemoed, nie in die woordelys verklaar nie. Die vertaler motiveer dit soos volg in 'n e-pos 

aan die skrywer:  

 

                                                
126

 "Boer" word ook in hierdie lys verklaar. 
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[...]. 'n Vertaling is tog maar altyd 'n mengsel van dit wat behou word en dit wat vertaal word. 

Die doel is om nie die leser te erg te vervreem nie. En as mens natuurlik 'n ellelange glossary 

verskaf, dan is dit weer soos werk vir die leser, dan steur hy hom glad nie daaraan nie. Trouens, 

miskien sit dit hom sommer geheel en al af (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 

2008). 

 

Die vertaler merk dus hier op dat die woordelys in der waarheid die doelteks juis 

óntoegankliker vir die doelteksleser kan maak. 'n Woordelys (Glossary of Afrikaans and 

Slang Terms, (bylaag H2) word egter wel agter in die doelteks van My name is Vaselinetjie 

verskaf. Voorbeelde van Afrikaanse woorde en uitdrukkings wat verklaar word, is die 

volgende: 

 

afval: offal: organs of animals, eaten as food 

bakkie: open truck, pick-up 

juffrou: miss, teacher 

padkos: provisions for a journey 

 

Slengwoorde, plat, kru en vulgêre taal wat verklaar word, is die volgende: 

 

getweek: high on drugs 

houtkop: coloured person (derogatory) 

jol: generic term for having a good time, or sexual intercourse (coll.) 

naai: intercourse, also a person held in disregard 

smaak: like 

 

Soos by "houtkop" gesien kan word, word daar aangedui wanneer 'n woord pejoratief 

gebruik word, soos ook by die verklaring van "charra" en "hotnot". Daar word ook, soos by 

"jol" aangedui wanneer 'n woord twee betekenisse of gebruike het. Nog 'n voorbeeld is 

"kaaskop", waar daar aangedui word wat die letterlike betekenis is en hoe die woord in 

omgangstaal gebruik word: 

 

kaaskop: cheese head (lit.) (nickname for someone from the Netherlands) 
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Die woordelys is deur die vertaler (wat self nie 'n voorstander van woordelyste is nie) 

saamgestel, maar daar was aanvanklik onsekerheid of hierdie woordelys wel nodig is. Die 

redigeerder skryf die volgende nota hieroor: 

 

[Die vertaler] het ewe pligsgetrou 'n glossary verskaf, hoewel dit klink asof sy nie eintlik dink 

daar behoort een te wees nie. Ek dink ook nie daar behoort een te wees nie. Eerstens is 

Vaselinetjie nie die soort boek waar mens 'n glossary verwag nie, en tweedens word daar van 

die leser met die lees van die teks so 'n diepgaande kennis van Afrikaans en die Afrikaanse 

leefwêreld verwag dat dit eintlik half laf voorkom om dan aan die einde van die storie, as dit 

reeds heeltemal te laat is, ewe plegtig 'n glossary te plaas. Ek stel dus voor dat die glossary 

doodgewoon geskrap word (bylaag K3).  

 

en die skrywer reageer daarop soos volg: 

 

Ek het aanvanklik glad nie saam gestem nie, hoewel ek heeltemal jou punt hier bo insien. Nou is 

ek onseker, dus moet julle maar help besluit, asb? Neem asb. wel in ag dat wat vir 'n Kaapse 

kind bekend is, is nie noodwendig die geval in Keimoes nie, en visa versa. Stad vs. platteland. 

[...] (bylaag K4). 

 

Uiteindelik is die woordelys wel om laasgenoemde rede ingesluit. Die verklaring van 

Afrikaanse woorde in die woordelys is veral gerig op oorsese lesers (wat egter nie die 

teikengroep vir hierdie doelteks is nie), aangesien 'n Engelse Suid-Afrikaanse tiener (wat 

eintlik die doelteksleser volgens die uitgewer is) wel die woorde sal verstaan, en waarskynlik 

ook in Engels gebruik (soos byvoorbeeld "koeksister" en "vetkoek"). Die verklaring van die 

slengwoorde sal wel die lees van die doelteks toegankliker maak vir jong doeltekslesers wat 

Suid-Afrikaans is, maar nie die slengtaal wat in die boek gebruik word (die slengtaal van 

weeskinders en straatkinders en veral die Kaapse streekstaal) ken nie. Die doelteksleser 

speel dus hier 'n belangrike rol as magsagent om besluitneming tydens die produksieproses 

te rig. 
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Soos met To hell with Cronjé en My name is Vaselinetjie, is daar besluit om 'n woordelys 

(Glossary, DT bl. 293 – 295; bylaag H3) agterin In bushveld and desert te plaas om sekere 

woorde wat onbekend vir die doelteksleser is, te verklaar. Hierin word verwysings gegee 

wat baie vreemd opval buite die Suid-Afrikaanse kultuur, byvoorbeeld die volgende: 

 

assegai: sharp light spear 

Cuca shop: a small shop selling beer and other things like candles, biscuits and sweets; 

Cuca was a beer sold in colonial Angola 

induna: military commander; here loosely used to mean "headman" 

RV: SA Defence Force lingo for "rendezvous" 

 

Verwysings wat in die doelteks in Afrikaans behou is, word ook verklaar (deur middel van 

beskrywings): 

 

bittereinder: Boer commando member in the South African War who refused to 

surrender but instead fought to the bitter end 

boere-oom: typical elderly Afrikaans man of farming stock 

potjiekos: meat and vegetables prepared in a large cast-iron pot over an open fire 

 

Verder word uitdrukkings, veral ook plat, vulgêre en kru uitdrukkings wat in veral dialoog 

voorkom, verklaar en vertaal. Daar word egter nie soos in My name is Vaselinetjie 

verduidelik dat die Afrikaanse uitdrukking plat, vulgêr of kru is nie. In die onderstaande 

voorbeelde is slegs Voertsek! se Engelse verklaring in dieselfde register as in Afrikaans. Die 

verklarings (waarvan een die eerste 'n beskrywing en die tweede 'n vertaling is) vir gatvol en 

Goeie bliksem! is versag:  

 

gatvol: extremely fed up 

Goeie bliksem!: Good grief! 

 

Die verklaring (vertaalekwivalent) vir Voertsek! is weer baie krasser gestel: 

  

Voertsek!: Bugger off! 
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Hierdie benadering om die taal te versag of krasser te stel, is problematies, aangesien dit nie 

dieselfde gevoelswaarde wat met die brontaalwoord/uitdrukking bedoel word, in die 

doelteks uitdruk nie.  

 

Deur hierdie verwysings in die doelteks oor te dra, en dus nie te vertaal nie, word die 

outentisiteit en die Suid-Afrikaanse atmosfeer van die bronteks in die doelteks behou, maar 

terselfdertyd word die teks vir die doeltekslesers toegankliker en verstaanbaarder gemaak 

aangesien hulle wel die verwysings wat hulle nie verstaan nie, in die woordelys kan naslaan, 

alhoewel die ekwivalente emosie nie altyd in die woordelys verdúídelik word nie.127 

 

5.3.5 Slotgedagte 

Die parateks in elke bron- en doelteks is dus belangrike tekstuele (niemenslike) agente wat 

verskillende implikasies vir die produksieproses en wisselwerking tussen produksieagente 

inhou, asook 'n invloed het op hoe die doeltekste in die literêre mark en polisisteem en/of 

veld vaar – met ander woorde hoe kapitaal (ekonomies, kultureel en simbolies) gegenereer 

word. Die paratekstuele elemente in elke doelteks dien dus as kommunikasiemiddel met die 

doeltekslesers (wat as belangrike agent in die besluite oor die insluiting van paratektstuele 

elemente beskou word) om verkope te genereer deur die prominensie van die skrywers en 

die brontekste te beklemtoon (deur middel van byvoorbeeld die aanduiding van pryse wat 

al gewen is en die ander boeke wat deur die skrywers gepubliseer is), asook om die teks vir 

die doelteksleser toegankliker te maak (deur die woordelyste). Verder kan die aanduiding 

van die status van die skrywer en die bronteks die doeltekslesers ook beïnvloed om die 

doelteks positiewer te ontvang, aangesien hulle bewus daarvan is dat hulle 'n publikasie van 

'n goeie, bekende en gewilde skrywer lees wat al pryse gewen het of vir pryse genomineer 

is, en/of 'n hele paar publikasies die lig laat sien het. Die parateks word verder ingespan om 

ook erkenning aan die ander produksieagente van elke vertaling te gee (kolofonbladsye, 

titelblad). Deurdat die bronteks en die doelteks se parateks dikwels verskil, en die parateks 

                                                
127

 Daar behoort egter nie vertaalekwivalente in 'n woordelys gegee te word nie, maar beskrywings. Indien 
vertaalekwivalente wel gegee word, behoort dit naas 'n verduideliking gegee te word. 
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dus aangepas word vir die doelteks, kan die invloed van die doelteks as agent ook 

waargeneem word. Die doelteks word tot 'n mate as 'n onafhanklike, nuwe teks beskou wat 

spesifieke inligting aan sy doeltekslesers moet oordra en rig dus besluitneming oor watter 

inligting in die parateks moet verskyn. 

 

5.4 'n Analise van drie produksieprosesse van 
literêre vertalings 

In hierdie afdeling word die drie produksieprosesse van literêre vertalings wat in die studie 

ondersoek word, ontleed na aanleiding van die metodologie en raamwerk vir ontleding wat 

in hoofstuk 4 bespreek is (tabel 2). Alvorens die analises aangepak word, sal 'n kort oorsig 

gegee word van die verloop van elke produksieproses ter wille van kontekstualisering. 

 

Die proses sedert die vertaler vir die proefvertaling van To hell with Cronjé genader is, tot 

die vertaling op die rak verskyn het, het ongeveer twee jaar (van middel 2005 tot 2007) 

geduur. In oorleg met die skrywer (wat as belangrike magsagent in dié proses gereken is) is 

'n proefvertaling van die vertaler aangevra, wat toe daar besluit is om Niggie in Engels te 

vertaal, haar vaardigheid pas bewys het met 'n goeie vertaling van Karel Schoeman se 

Hierdie lewe. Die vertaler is dus gekies op grond van haar status en reputasie (simboliese 

kapitaal) wat sy verwerf het vanweë ervaring en 'n suksesvol afgehandelde literêre 

vertaalprojek (kulturele kapitaal). Die redigeerder is een van Human & Rousseau se gereelde 

medewerkers en dit het swaar geweeg dat sy ook al byvoorbeeld aan 'n Engelse teks van 

Breyten Breytenbach gewerk het – 'n skrywer wie se werk, net soos dié van Winterbach, 

volgens die uitgewer met groot sensitiwiteit en respek geredigeer moet word (Vraelyste 

2011). Hier het die redigeerder se kulturele kapitaal wat betref ervaring, dus 'n rol gespeel. 

 

Nadat die proefvertaling gedoen en gekeur is, het die vertaler die boek verder vertaal en die 

teks vir die skrywer aangestuur, vergesel van 'n vertaalnota waarin die vertaler 'n paar vrae 

aan die skrywer stel waaroor sy tydens die vertaling gewonder het (sien bylaag J1). Die 

skrywer het dié vertaling verbeter en aangepas en ook soms ook dele herskryf. Die vertaler 
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het daarna al die skrywer se veranderinge in MS Word aanvaar (accept) en deur die teks 

gewerk deur dit te redigeer/reviseer (in die MS Word-dokument deur middel van 

spoorveranderinge [track changes]). Sy het dus ook, soos die skrywer, in die hoedanigheid 

van redigeerder en reviseur opgetree. Sy lewer per nota kommentaar oor die grootste 

kwessies wat haar opgeval het, verduidelik hoe sy te werk gegaan het en 

verduidelik/motiveer van die besluite wat sy geneem het. Hierdie opmerkings dui daarop 

dat sy die ander produksieagente respekteer en belangrik genoeg ag om belangrike besluite 

aan hulle te korrespondeer. Sy toon ook hierdeur dat sy insette verwelkom en samewerking 

aanmoedig.  

 

Voor die lys veranderinge en motiverings volg (sien bylaag J4), skryf sy 'n briefie aan die 

skrywer, wat in die analises aangehaal en bespreek word. 

 

Heelwat uitruiling van idees en oplossings vir vertaalprobleme is tussen die skrywer en die 

vertaler tydens die vertaalproses self hanteer. Daarna is die vertaling deur 'n ander 

medewerker reviseer (die eerste 80 bladsye), waarop hy kommentaar gelewer het.  

 

Die reviseur lewer die volgende positiewe kommentaar oor die vertaling nadat hy die eerste 

80 bladsye van die bronteks en doelteks met mekaar vergelyk het: 

 

I found the translation very, very close to the original Afrikaans. The emotional sense of both 

versions is as close as they can ever be. I read bits of the English and then bits of the Afrikaans 

and I really think that the translation is spot-on. Often with a translation into English I itch to 

jump in and do it differently because I feel the emotional tone is weaker or the atmosphere – 

the verbal texture is – different, but not in this case. I am thinking especially now of some of 

Brink's English versions, which – to me – seem to lack some strength and texture that is present 

in the Afrikaans. With some of those books I can clearly see where I'd like to meddle with things 

to change the sense, but not with Cronjé. The tone is measured, sober, understated, with 

touches of mystery and otherworldliness (bylaag J3).  
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Hy lewer dan kommentaar deur die aspekte aan te raak wat in die vertaalnotas (vertaler) en 

skrywer (revisienotas) bespreek word (hierdie notas is deur die uitgewer aan hom gestuur) 

(sien bylaag J3).  

 

Die teks is daarna geredigeer en voorstelle vir verbetering is gemaak. Die proses het 

deurgaans gepaard gegaan met die uitruiling van veral e-posse, asook notas/memo's. Die 

redigeerder stuur 'n uitgebreide lys aanbevelings en navrae (sien bylaag J5) wat deur die 

uitgewer aan die skrywer en vertaler gestuur word. Die kommentaar begin deur iets oor die 

vertaling te sê: 

 

I must congratulate [the translator] on a wonderfully smooth translation. She has captured the 

spirit of the original and it reads easily (bylaag J5).  

 

Sy verdeel haar kommentaar in drie afdelings: groot probleme, kommentaar oor die ander 

rolspelers se notas en kleiner probleme. Daaroor merk sy die volgende op: 

 

The following comments are things that struck me as I went through [the translation]. I know a 

lot of them will sound pedantic and nitpicking – but then, as I understand it, it is my job to 

nipick. But please regard some of the following as suggestions and ideas rather than 

imperatives (bylaag J5).  

 

Hierdie opmerking getuig daarvan dat die redigeerder haar verantwoordelikheid as 

redigeerder (op tekstuele vlak) nagekom het; dus lojaliteit teenoor die doelteks en 

doeltekslesers, maar ook respek aan die ander produksieagente toon, deur aan te dui dat sy 

aanpasbaar is ten opsigte van haar aanbevelings en ander produksieagente se insette 

verwelkom. 

 

Daarop volg 'n lys opmerkings en aanbevelings (met motiverings) wat hoofsaaklik 

taalkwessies en woordkeuses (soms vertaalkeuses) insluit.  
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Die vertaler rig, nadat sy die redigeerder se kommentaar by die uitgewer ontvang het, 'n e-

pos aan die skrywer waarin sy haar mening oor die redigeerder se kommentaar uitspreek, 

asook sê hoe sy van daar sal voortgaan:128 

 

[Die uitgewer] het nou vir my die lys queries deurgestuur van die redigeerder. Ek neem aan jy is 

die een wat die veranderings in die teks inkorporeer. [...] Ek het vinnig deur die lys geskim en 

daar is duidelik baie voorstelle wat mens net so kan aanneem, maar daar is tog goed waaroor 

ek nogal sterk voel. [...] Ek het gedink ek sal die lys deurgaan en langsaan kommentaar lewer 

waar nodig en dit dan vir jou aanstuur. Hoe dink jy? (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 

2006 – 2008). 

 

waarop die skrywer die vertaler soos volg antwoord:129 

 

Ek het nog nie begin met die deurgaan van die lys nie – maar doen dit gerus: gaan deur en 

lewer kommentaar waar nodig. Ek sal dit verwelkom (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 

2006 – 2008). 

 

In hierdie korrespondensie kan die hoë mate van wederkerige vertroue en respek tussen die 

skrywer en die vertaler opgemerk word. Meer hieroor word in die analises bespreek. 

 

Die teks is reg teen die einde geproeflees deur dieselfde persoon wat dit reviseer het 

(Vraelyste 2011). 

 

Die produksieproses van My name is Vaselinetjie het teen middel 2007 begin en is in Junie 

2009 voltooi. Die projek het dus twee jaar geduur. Die vertaler is gekies veral op grond van 

die SAVI-vertaaltoekenning wat sy toe kort tevore vir This Life gewen het, omdat Vaselinetjie 

volgens die uitgewer so 'n uitdagende teks was om te vertaal. Haar simboliese kapitaal wat 

sy deur middel van 'n vertaalprys verwerf het, het dus as oorweging gedien. Die redigeerder 

                                                
128

 Die vertaler het nie deur die hele geredigeerde dokument gewerk nie, maar is wel die geleentheid gegun 
om kommentaar op die redigeerder se uitgebreide lys notas te gee. 

129
 Die skrywer en vertaler se kommentaar op die redigeerder se nota is nie meer beskikbaar nie. 
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is gekies omdat sy voorheen die opdraggewende redakteur van die Afrikaanse bronteks 

(Vaselinetjie) was en dus bekend met sowel die bronteks as die skrywer is. Sy tree ook 

gereeld as vryskutmedewerker vir Tafelberg (en ander uitgewers in die NB-stal) op en hulle 

is dus vertroud en tevrede met haar werk (weer eens kulturele en simboliese kapitaal) 

(Vraelyste 2011). 

 

Die vertaler het nie 'n proefvertaling gedoen nie, maar onmiddellik die konsepvertaling 

(MS1) voltooi, waarna die teks na die skrywer is. Die eerste fase van die projek het die 

vertaling van die bronteks behels. Die vertaler skryf 'n vertaalnota aan die medewerkers 

waarop die redigeerder later kommentaar lewer (bylaag K1). Daarna is die vertaling na die 

skrywer, wat dit reviseer en verwerk (herskryf en bygewerk). Die skrywer verwys daarna dat 

sy die teks "oorvertaal" het (Vraelyste 2011). Hierdie ingrypende veranderinge wat die 

skrywer aangebring het, het volgens die ander produksieagente (die vertaler en 

redigeerder) tot konflik en wedywering en onnodige onderhandeling tydens die 

produksieproses gelei (Vraelyste 2011), wat interpersoonlike sosiologiese verhoudings, of 

wisselwerking, gestrem het. 

 

Die skrywer het die eerste voorlegging daarna herbewerk, stukke teks bygeskryf en 

ingrypende veranderinge aangebring (MS2). Sy skryf 'n nota aan die medewerkers, wat sy 

ook aan die opdraggewende redakteur stuur, waarin sy 'n paar opmerkings oor belangrike 

aangeleenthede in die teks lewer (bylaag K2). 

 

Die teks is daarna geredigeer/gereviseer: Die redigeerder het met MS1 (vertaler se 

konsepvertaling) gewerk en dit wat sy goedgedink het uit MS2 (skrywer se verwerking) 

daarin inkorporeer.  

 

Na afloop van die redigeer-/revisieproses skryf die redigeerder die volgende e-pos aan die 

vertaler,130 waarin sy vertel van die veranderinge wat deur die skrywer aan die vertaling 

aangebring is en hoe moeilik die redigeer- en revisieproses verloop het. Sy voorspel ook 

                                                
130

 Die e-pos is direk aan die vertaler gestuur en nie aan die opdraggewende redakteur nie. 
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reeds dat die skrywer probleme gaan hê met die redigering/revisie van haar verwerkte 

weergawe:  

 

[Die skrywer] het baie lank aan die teks gewerk het. Sy wou hê dit moet lees asof dit in 2008 

afspeel, en dit het allerlei veranderinge tot gevolg gehad, en sy het plek-plek ook baie bygeskryf, 

om redes wat nie altyd vir my duidelik was nie. En toe moes die manuskrip lê en wag totdat ek 

daarmee kon begin, en toe het dit my op die ou einde omtrent twee keer so lank gevat om die 

redigering te doen as wat ek gedink het dat dit my sou vat. Vandaar die lang stilte. 

Ek is maar so pas klaar met die redigering. Ek kon nie naastenby al [die skrywer] 

se veranderinge gebruik nie. Die gevolg is dat daar groot stukke van die vertaling is wat feitlik 

onveranderd gebly het. Ander plekke, weer, is daar heelwat verander. Ek het omtrent my kop 

gebreek om te probeer seker maak dat dit wat [die skrywer] doen, nie uit die toon val of nie 

bots met goed wat elders staan nie. Ek hoop ek het dit reggekry. Maar ek moet jou sê, by tye 

het my kop geduisel. Dit was nogal 'n moeilike job, en baie tydrowend. 

Ek weet nie presies wanneer die boek gaan verskyn nie. Ek dink dit hang waarskynlik af van hoe 

lank [die skrywer] nou gaan vat om die geredigeerde manuskrip deur te gaan 

(E-poskorrespondensie: My name is Vaselinetjie 2006 – 2008). 

 

Sy kommunikeer dus die potensiële probleme wat vir die produksieproses voorlê aan die 

ander produksieagente en berei hulle voor op konflik, onderhandeling en wedywering wat 

moontlik gaan volg. Sy motiveer ook op 'n taktvolle wyse waarom sy nie al die skrywer se 

veranderinge gebruik het wat in MS2 in die teks aangebring is nie. 

 

In 'n e-pos aan die opdraggewende redakteur, raak die redigeerder onder andere die 

volgende twee punte aan: (die opdraggewende redakteur se kommentaar op wat die 

redigeerder sê, is hieronder onderstreep): 

 

Ek het 'n baie lang memo aan jou geskryf, met al die dinge wat ek vir jou moet sê oor die ms. 

Maar die memo is nie net vir jou bedoel nie; dis EINTLIK vir [die skrywer] bedoel, sodat sy kan 

sien HOEKOM daar soveel van haar veranderinge is wat ek NIE in die teks geïnkorporeer het nie. 

Die eerste gedeelte van die memo is weer eintlik vir [die vertaler] bedoel, as antwoord op haar 

memo wat sy saam met die vertaling gestuur het, maar dit sal goed wees as [die skrywer] dit 

sommer ook kan sien, om te voorkom dat sy dalk oor 'n klomp goed gaan staan en stof 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



239 
 

opskop. Dit sal dalk ook 'n goeie ding wees as [die vertaler] ook die deel van die memo sien wat 

eintlik op [die skrywer] van toepassing is nie. So miskien moet jy sommer vir albei van hulle die 

hele memo stuur. Ek het so gemaak (E-poskorrespondensie: My name is Vaselinetjie 2006 – 

2008). 

 

Hierdeur beklemtoon die redigeerder hoe belangrik dit is dat (1) al die produksieagente 

bewus is van besluite wat tydens haar redigeer-/revisieproses geneem is en (2) dat die 

skrywer nie na afloop van hierdie redigeer-/revisieproses heelwat gaan verander omdat sy 

daarmee ontevrede is nie. Die redigeerder probeer in haar nota redes gee waarom sy sekere 

besluite geneem het en toon hierdeur respek aan die skrywer en vertaler deur nie bloot 

veranderinge aan hulle manuskripte aan te bring nie, maar om ook aan hulle te 

verduidelik/motiveer waarom dit gedoen is. Die redigeerder se magsrol as bemiddelaar 

tydends die produksieproses kom hier sterk na vore deurdat sy aan die opdraggewende 

redakteur instruksies gee hoe om die produksieproses en die produksieagente te bestuur en 

pogings aanwend om konflik tussen die produksieagente te vermy (sien ook die volgende 

twee e-poskorrespondensieaanhalings wat dié gevolgtrekking illustreer). 

 

Die memo waarna in die redigeerder se e-pos hierbo verwys word (bylaag K4), word 

vervolgens saam met die geredigeerde/gereviseerde weergawe aan die skrywer en vertaler 

gestuur. Die redigeerder skryf die volgende in hierdie nota aan die opdraggewende 

redakteur (met die opdraggewende redakteur se kommentaar geonderstreep): 

 

Wat [die skrywer] se veranderinge betref: Baie daarvan is goed en 'n besliste verbetering, maar 

soms is dit vir my asof [die skrywer] in 'n heel ander "modus" is as wat sy was toe sy die 

oorspronklike Vaselinetjie geskryf het. Ek kon haar veranderinge dus nie slaafs in die teks 

aanbring nie omdat party daarvan die boek skade sou aangedoen het. En omdat ek ná al die 

jare nog steeds MAL is oor Vaselinetjie, sou ek nie graag wil sien dat daar enigiets aan die boek 

gedoen moet word wat dit bederf nie (bylaag K3). 

 

Die nota getuig daarvan dat die redigeerder die bronteks en die nuwe, selfstandige doelteks 

beide as belangrike magsagente in die produksiesproses beskou, omdat sy sê sy nie die teks 

(ook bronteks) skade wil berokken nie en dus nie al die skrywer se veranderinge kon 
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inkorporeer nie. Die redigeerder tree dus eintlik in diens van en lojaal aan die skrywer se 

boek op, alhoewel sy in die proses nie deurgaans lojaal aan die skrywer kan bly nie. 

 

Die redigeerder skryf ook die volgende aan die opdraggewende redakteur om die skrywer 

daarvan bewus te maak dat sy objektief met die manuskrip moet werk en nie elke sin in die 

geredigeerde/reviseerde teks moet vergelyk met haar weergawe (MS2) nie: 

 

Jy moet vir [die skrywer] sê sy moet die persklaargemaakte ms lees asof dit iets is wat deur 

iemand anders geskryf is en wat sy nou vir die eerste keer in haar lewe lees. Sy moet NIE gaan 

sit en dit sin vir sin vergelyk met haar weergawe van die ms nie. Om dit te doen, is fataal! Ja, sy 

het weer gesê ek moenie bekommerd wees dat sy die hele ms gaan oorskryf nie. Hoop dis rêrig 

so (E-poskorrespondensie: My name is Vaselinetjie 2006 – 2008).
131

 

 

Die skrywer lewer kommentaar op die punte wat in hierdie nota aangeraak word, en werk 

weer deur die teks. Sy lewer naas dié kommentaar in reaksie op die redigeerder se notas 

(bylaag K5) ook verder kommentaar oor kwessies in die vertaling. Die vertaler werk dan ook 

deur die geredigeerde/gereviseerde teks en lewer kommentaar wat spesifiek aan die 

redigeerder gerig is (bylaag K6). Die vertaler se veranderinge en voorstelle is deur die 

redigeerder deurgewerk en in die manuskrip aangebring en die teks is weer deur die 

opdraggewende redakteur aan die skrywer voorgelê. Die skrywer het weer aan die teks 

gewerk, en die vertaler en redigeerder is nie verder betrek nie, aangesien die skrywer op 

daardie stadium nie meer tevrede met hulle betrokkenheid was nie. Sy het moontlik bedreig 

gevoel deur hulle mag en/of wou haar outoriteit as skrywer in die produksieproses en die 

eindproduk afdwing. Hulle het nie weer insette gelewer nie en die skrywer het slegs met die 

opdraggewende redakteur geskakel. Wisselwerking met die vertaler en redigeerder is hier 

beëindig en die héle span produksieagente was dus nie tot aan die einde van die projek 

betrokke by die produksie van die doelteks nie. Die bladproewe is daarna deur die 

proefleser gelees en die boek is gepubliseer (Vraelyste 2011). 

 

                                                
131

 In die bespreking sal daar gesien word dat die skrywer wel heelwat veranderinge aangebring het nadat die 
redigeerder die teks geredigeer/reviseer het en heelwat veranderinge wat sy in MS2 aangebring het en nie in 
MS3 inkorporeer het nie, in die doelteks teruggeplaas het. 
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Die projek vir die vertaling van die Stoffel-verhale in Engels het ongeveer 'n jaar geduur. Die 

eerste versoek vir 'n proefvertaling is in Januarie 2007 aan die vertaler gestuur. Na die 

goedkeuring van die proefvertaling is die vertaling tussen Augustus en Oktober 2007 

gedoen, die boek is in November 2007 geredigeer, en het in April 2008 verskyn (Vraelyste 

2007). 

 

Die samesteller, vertaler en redigeerder van hierdie verhale is deur die uitgewer gekies en 

genader. Die uitgewer het besluit om 'n samesteller (wat ook as raadgewende redakteur 

opgetree het)132 vir hierdie projek aan te wys, aangesien dit 'n ingewikkelder vertaalproses 

was, met meer as een bronteks. Daar moes byvoorbeeld eers 'n keuse van verhale uit die 

brontekste gemaak word om die inhoud van die doelteks te bepaal. Suzette Kotzé-Myburgh 

is vir hierdie werk genader vanweë haar ervaring as redakteur/redigeerder (ook van die 

Afrikaanse Christiaan Bakkes-boeke) en haar groot affiniteit en waardering vir Christiaan 

Bakkes se skryfwerk. Die samesteller se kulturele kapitaal was dus hier 'n oorweging. Die 

vertaler is volgens die uitgewer gekies op grond van "die gehalte van haar vorige suksesvolle 

vertalings van ander Human & Rousseau-boeke, haar professionele benadering, 

werksmetodes en [werks]prosedure". Die vertaler is dus op grond van haar kulturele 

(ervaring en vaardighede) en simboliese kapitaal (status, reputasie) gekies, soos in die vorige 

twee gevalle. Die redigeerder is gekies omdat sy volgens die uitgewer een van die mees 

ervare en deeglikste redigeerders is wat sy ken (met ander woorde ook kulturele en 

simboliese kapitaal) en al voorheen, by verskeie geleenthede, haar waardering vir en plesier 

aan Christiaan Bakkes se verhale teenoor die uitgewer laat blyk het (Vraelyste 2011). 

 

Die vertaalproses het dus begin by die keur van verhale wat in die bundel moes verskyn. 

Drie van die verhale in die proefvertaling is deur die uitgewer gelees en gekeur en 'n paar 

voorstelle is gemaak. Die vertaler het die res van die verhale vertaal. Daarna is die 

konsepvertaling na die samesteller wat verbeteringe aangebring het, asook strukturele 

veranderinge ten opsigte van die chronologie/volgorde van die verhale gemaak het. Die 

manuskrip met haar verbeteringe en opmerkings is na die vertaler, wat toe na die 

                                                
132

 Voortaan na verwys as "die samesteller" aangesien dit so in die korrespondensie en doelteks aangedui 
word. 
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veranderinge en voorstelle gekyk en kommentaar daarop gelewer het. Die skrywer het ook 

kommentaar gelewer op die vertaalnota waarin kwessies uitgelig is, deur die samesteller se 

revisie gewerk en daarop kommentaar gelewer, asook plek-plek verbeteringe aangebring. 

Die manuskrip is daarna na die redigeerder. Die vertaler het ook die geleentheid gekry om 

die geredigeerde/reviseerde weergawe deur te werk en kommentaar daarop te lewer en 

van haar voorstelle is in die doelteks inkorporeer. Daarna is die vertaling geproeflees en 

gedruk (Vraelyste 2011).  

 

Vervolgens word die spore van elke produksieproses van die eerste vertaling tot die 

doelteks gevolg deur te kyk na die tekstuele veranderinge en die korrespondensie wat 

daaroor plaasgevind het deur middel van e-poskorrespondensie en notas. Die antwoorde op 

die vraelyste wat aan die vernaamste produksieagente gegee is, word aanvullend gebruik vir 

verduidelikings en motivering vir opmerkings. Binne die analises word daar veral gefokus op 

wat Toury as die operasionele norme beskou, naamlik die strategieë en benaderings wat op 

makrovlak of in die makrostruktuur (grondbeginselnorme) en mikrostruktuur 

(tekslinguistiese norme) van die vertaling toegepas word. In 'n mindere mate word daar na 

aanvanklike norme, naamlik die vertaler se besluitneming ten opsigte van 'n algehele 

strategie/benadering of oriëntering teenoor die vertaling, gekyk (sien afdeling 2.4.1). Die 

resultate word, soos in hoofstuk 4 beskryf is, aangebied binne drie hoofkategorieë, naamlik 

"sosiologiese en tekstuele impak/implikasies", "hoofsaaklik tekstuele impak/implikasies" 

(met ander woorde min of geen sosiologiese impak op die produksieagente tydens die 

produksieproses nie) en "hoofsaaklik sosiologiese impak/implikasies, of geen (direkte) 

tekstuele impak op die doelteks nie" (met ander woorde geen sigbare tekstuele impak op 

die doelteks nie). Onder elkeen word die drie produksieprosesse chronologies aangebied. 

 

5.4.1 Sosiologiese en tekstuele impak/implikasies 

In hierdie afdeling gaan voorbeelde gegee word van veranderinge, opmerkings, voorstelle 

en aanbevelings wat deur die loop van die produksieprosesse van die drie literêre vertalings 

'n sosiologiese impak op die produksieagente gehad het én tot aanpassings in die 

gepubliseerde doelteks gelei het en met ander woorde ook 'n tekstuele impak gehad het. 
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Hierdie voorbeelde illustreer hoe wisselwerking tussen produksieagente tydens die 

produksieproses van literêre vertalings 'n impak op die proses, die agente en die doelteks 

kan hê. 

 

5.4.1.1 Niggie – To hell with Cronjé 

i.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

Om haar konsepvertaling te vergesel, skryf die vertaler 'n vertaalnota om te kommunikeer 

met ander produksieagente wat betrokke by die produksieproses is. Hierdie nota getuig van 

respek en vertroue wat die vertaler teenoor die ander produksieagente toon deur hulle in te 

lig oor, en te betrek by, sekere vertaalbesluite. Sy toon ook hierdeur selfvertroue (wat 'n 

interpersoonlike sosiologiese aspek is) deur bereid te wees om aan te dui indien sy onseker 

is oor iets, of ander produksieagente se raad te vra indien sy oor iets twyfel. In hierdie nota 

lewer sy kommentaar oor aspekte wat sy problematies gevind het tydens haar vertaalproses 

en vestig die ander agente se aandag op aspekte in die vertaling waarna hulle spesifiek moet 

oplet of oor raad moet gee. Opmerkings wat sy in hierdie nota maak wat interpersoonlike 

sosiologiese implikasies vir die produksieproses en teenoor die ander agente inhou én in die 

doelteks neerslag vind, word vervolgens bespreek. 

 

Wat inhoud betref, doen die vertaler navraag oor 'n term wat in die bronteks gebruik word 

wat sy as verkeerd beskou. In die bronteks Niggie kom die woord "salie" op bladsy 51 voor 

om te verwys na klip, in plaas van die woord "skalie". Salie is egter volgens die HAT "'n 

[v]eelkleurige, skerpgeurige soort lipblom, waarvan kruie of geneesmiddels voorberei word" 

(HAT 2009:971), terwyl "skalie" gedefinieer word as "leiklip" (HAT 2009:971). Skalie word 

wel byvoorbeeld op bladsy 211 gebruik. Daar is volgens die vertaler 'n fout op bladsy 51 in 

die bronteks. Die vertaler maak egter by die skrywer seker of hierdie fout wat sy opgemerk 

het in die eerste plek wél 'n fout is en in die tweede plek of sy dit reg vertaal het. Sy skryf in 

haar vertaalnota: 
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Op p 51 van die oorspronklike teks: "… opeenvolgende lae van kakiekleurige salies, 

kleipilkonglomerate …" Ek is nie seker of dit dalk skalies moes wees nie. Skrywer moet asb. kyk 

of ek 'n fout begaan het deur dit as shales te vertaal (bylaag J1).  

 

Die skrywer reageer hierop: 

 

* ek laat shales en origin soos dit is (bylaag J2).  

 

Die skrywer lewer wel nie kommentaar oor die fout in die bronteks self nie, maar dit word in 

haar antwoord geïmpliseer dat dit 'n fout is wat in die bronteks voorkom. 

 

Oor die "origin" waarna hierbo verwys word, het die vertaler die volgende opmerking in 

haar vertaalnota gemaak: 

 

p 89 van die oorspronklike teks. Klassifikasie van stollingsgesteentes hang af van oorsprong. Ek 

het dit vertaal met 'origin', maar dink dis dalk nie reg nie. Beteken dit dalk dit hang af waar die 

klip gevind word? Sal die skrywer asb kyk en regstel? (bylaag J1).  

 

 

Die vertaler dui ook aan dat sy in die konsepvertaling van die bronteks afgewyk het en dat 

die skrywer moet seker maak dat haar interpretasie korrek is. Sy merk op dat sy "al ses" as 

"all seven" in die volgende teksvoorbeeld vertaal het: 

 

p 14: 'all seven...' Die Afrikaanse weergawe sê 'al ses' (bylaag J1). 

 

Die skrywer aanvaar hierdie aanpassing in MS2: 

 

BT: In Januarie vanjaar het Sakkie Ehlers en ses ander die eed onderteken. Hulle is al ses tereggestel. 

MS1, 2, 3 & DT: In January this year Sakkie Ehlers and six others signed the oath. All seven were 

executed. (bl. 14, 15, 15, 26) 
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Die voorbeelde hierbo illustreer die wisselwerking tussen die vertaler en die skrywer tydens 

die produksieproses van die vertaling. Die vertaler verwys aspekte waaroor sy onseker is na 

die skrywer (wat weet wat die betekenis van die bronteksgedeeltes veronderstel is om te 

wees) om seker te maak die korrekte betekenis word aan die doelteksleser oorgedra. Die 

doelteksleser word dus in ag geneem en daar word gesorg dat die doelteks vir hulle logies 

en verstaanbaar is en die korrekte bedoelde betekenis aan hulle oorgedra word. Die 

voorbeelde dui ook op getrouheid aan die bronteks as magsagent in die produksieproses, 

aangesien daar seker gemaak word die bronteks word reg geïnterpreteer én op lojaliteit 

teenoor die skrywer. In albei hierdie gevalle raadpleeg die vertaler spesifiek die skrywer, 

wat daarop dui dat sy haar status (simboliese kapitaal wat verwerf is) as skepper van die 

teks en belangrike magsagent in die produksieproses beskou. Hierdie voorbeelde van 

korrespondensie dui dus daarop dat die vertaler die skrywer respekteer en vertrou.  

 

Die regstel van die foute in die bronteks wat hierbo bespreek is, illustreer Grebe (2009) se 

stelling dat vertaling ook as redigering van 'n teks beskou kan word (hy beskou die vertaler 

as "eindredakteur" van 'n teks). Deur vertaling word foute in die bronteks dikwels 

raakgesien en reggestel. ('n Paar ander voorbeelde hiervan volg deur die loop van die 

bespreking.) 

 

Die vertaler merk ten opsigte van logika (inhoud) en konseptuele struktuur op dat daar 'n 

moontlike kohesieprobleem met die volgende teksvoorbeeld in die bronteks is: 

 

BT: "Mag 'n mens hom iets vra?" vra Ben. [...] / "Wat wil jy weet ou Reitz?" vra Ben [...] (bl. 42) 

 

Die vertaler doen navraag in haar vertaalnota of die bronteks wel korrek is: 

 

Op p. 42 van die oorspronklike teks: Ben vra of 'n mens vir Oompie iets mag vra, maar net 

daarna vra Ben vir Reitz wat hy wil weet. Is dit reg so? (bylaag J1) 
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Die vertaler kommunikeer hierdie moontlike probleem aan die skrywer sonder om dit te 

vertaal volgens wat sý dink reg is, te vertaal. Sy maak dus seker dat sy nie 'n fout invertaal 

wanneer sy die skynbare kohesiefout in die bronteks "korrigeer" nie. Hierdie nota dui dus op 

respek vir die skrywer as magsagent, maar ook inagneming van die doelteks as 'n 

selfstandige teks wat, ongeag of die bronteks 'n onduidelikheid bevat, logiese oordrag moet 

bewerkstellig. 

 

Die teksgedeelte word soos volg deur die vertaler vertaal (in ooreenstemming met die 

bronteks): 

 

MS1: "Is one allowed to ask him things?" Ben inquires. […] / "What do you want to know, old Reitz?" 

(bl. 30) 

MS2, 3 & DT: "Is one allowed to ask him things?" Ben inquires. [...] / "What do you want to know, 

Reitz?" (bl. 31, 31, 48) 

 

Die skrywer bring nie in MS2 'n verandering aan hierdie teksgedeelte aan nie en daar kan 

aanvaar word (en is duidelik deur die vertaler aanvaar) dat die bronteksbetekenis is soos sy 

as skrywer dit bedoel het (en daar dus nie 'n fout in die bronteks is nie), naamlik dat Ben 

nuuskierig is en vir Reitz vra of daar iets is wat hý (wat Reitz is) moontlik by die Oompie wil 

weet. 

 

Met betrekking tot taalgebruik maak die vertaler 'n opmerking oor tydsvorme wat 'n 

sosiologiese en tekstuele impak op die produksieproses en doelteks maak: 

 

Omdat ek die tense agterna
133

 verander het, het ek nou weer ge"tweak" daaraan – veral op 

plekke waar ek gevoel het die present perfect werk beter as die gewone verlede tyd. Kyk maar 

of jy saamstem (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 2008).  

 

                                                
133

 "Agterna" verwys hier na nadat die vertaler die konsepvertaling vertaal het, terwyl sy dit selfreviseer het, 
voor dit na die uitgewer gestuur is. 
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Die vertaler rig hierdie e-pos aan die skrywer en toon hierdeur, soos bo bespreek, lojaliteit 

en respek aan, agting vir en vertroue in die skrywer se oordeel om die tydsvorme aan te pas 

waar nodig. Sy noem spesifiek "Kyk maar of jy saamstem", wat hierdie respek, ensovoorts 

illustreer. 

 

Daar word gevolglik deur die loop van die produksieproses 'n hele paar veranderinge aan die 

tydsvorme aangebring, terwyl die meeste van die vertaler se tydsvormaanduidings wel in 

die doelteks behoue bly. (Hierdie opmerking het dus sowel interpersoonlike sosiologiese 

implikasies [vertaler teenoor skrywer] vir die produksieproses as tekstuele implikasies vir die 

doelteks.) Die vertaler het aanvanklik die boek in die verlede tyd vertaal en toe later besluit 

om dit hoofsaaklik na die teenwoordige tyd oor te skakel (die bronteks is in die historiese 

teenwoordige tyd geskryf). Dit het later geblyk dat sommige van die werkwoorde wat in 

hierdie tweede teks in die verlede tyd (simple past tense) verskyn, grammatikaal meer 

korrek sou wees indien hulle na die "present perfect tense" verander sou word. Voorbeelde 

hiervan word deur die loop van die bespreking verskaf. 

 

ii.) Skrywer se revisie (MS2) 

Die skrywer se revisie het hoofsaaklik 'n tekstuele impak, omdat daar min korrespondensie 

oor haar veranderinge in MS2 plaasvind, dit meestal nie bevraagteken of oor onderhandel 

word nie en dus meestal in die doelteks behou word. Daar is wel voorbeelde waar die 

skrywer se veranderinge sosiologiese implikasies vir die produksieproses het. 

 

Wat woordkeuse betref, en waar oordrag dus ter sprake is, merk die skrywer in haar nota 

wat MS2 vergesel, op dat sy twyfel oor 'n woordkeuse van die vertaler en eerder 'n ander 

woordkeuse sal verkies. Die vertaler vertaal "Gert Smal spoeg 'n stokkie waaraan hy gekou 

het uit." (BT bl. 39) met "Gert Smal spits out the splinter on which he's been chewing." (MS1 

bl. 27). Die skrywer het die volgende hieroor te sê:  

 

I have a feeling that I prefer piece of wood to splinter, but I haven't changed it in the text 

(bylaag J2). 
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Die rede waarom die skrywer hierdie alternatiewe woordkeuse voorstel, is nie omdat dit 

verkeerd in die konsepvertaling is nie, maar as gevolg van haar habitus, naamlik haar gevoel 

(disposisisie/intrapersoonlike norme) dat sy 'n voorkeur het ten opsigte van "piece of wood" 

teenoor "splinter" as vertaalekwivalent vir "stokkie". Hierdie oorwegings is dus 

intrapersoonlik van aard. Sy respekteer wel die vertaler se vertaalkeuse deur te noem dat sy 

dit nie verander het nie. 

 

Die reviseur merk in 'n nota op:  

 

The word 'splinter' works OK. I thought it might not, but in the text it works fine. But change to 

'piece of wood' or 'twig' if you prefer (bylaag J3). 

 

Die reviseur illustreer hier respek vir die skrywer as outeur van die boek wat gepubliseer 

gaan word, deur te sê dat die vertaler maar die woordkeuse kan verander indien sy so 

verkies. Hy wys ook egter daarop dat die vertaler se woordkeuse ook volgens hom werk. 

 

Die vertaler verander "splinter" na "piece of wood" in MS3 na aanleiding van hierdie 

korrespondensie en dit verskyn ook so in die doelteks. Hierdie vertaal-/redigeer-

/revisiebesluit word deurgaans in die doelteks toegepas (vergelyk DT bl. 50, 52, 55, 68, 70, 

128, 136). Die status van die skrywer as outeur van die boek en as bekroonde skrywer 

verleen waarskynlik aan haar hierdie magsposisie en gesag in die produksieproses wat 

daartoe aanleiding gee dat haar woordkeuses eerder as die ander produksieagente s'n 

gebruik word. 

 

'n Voorbeeld waar die skrywer aan die bewoording/woordkeuse verander, is by die vertaling 

van "Hierdie joernale gaan oral met hulle saam – vir die wis en die onwis." (BT bl. 17) waar 

daar verwys word na Reitz en Ben se joernale waarin hulle bevindinge tydens hulle veldwerk 

aanteken. Aanvanklik vertaal die vertaler dit as "They take these journals with them 

everywhere they go – just in case." (MS1 bl. 9). Die skrywer herskryf hierdie gedeelte in MS2 

soos volg: "These journals they took with them everywhere they went – in case of any 
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eventuality." (MS2 bl. 10). Ander veranderinge wat ook hier aangebring word, is 'n 

klemverskuiwing (styl): Meer klem word op "These journals" geplaas deur dit na die begin 

van die sin toe te skuif. Die tydsvorm (taalgebruik) is ook in MS2 verander van die 

teenwoordige tyd na die imperfektum ("take" word "took"). Die vertaler verander hierdie 

gedeelte nie in MS3 nie en lewer ook nie kommentaar daarop nie. Die redigeerder merk wel 

in haar terugvoer op:  

 

p. 10 in case of any eventuality: somehow this sounds wrong to me, but I can't put my finger on 

it, so perhaps leave it as it is (bylaag J5) 

 

In die doelteks verskyn dié gedeelte as "These journals they took with them everywhere 

they went – in the event of anything unforseen." (DT bl. 18), wat meer idiomaties is, maar 

steeds onnodig lank en verduidelikend (ekspliserend) is. Dié verandering is waarskynlik deur 

die proefleser aangebring. Die ontwikkeling van dié teksgedeelte deur wisselwerking tussen 

die verskillende produksieagente verloop soos volg, wat aandui hoe die doelteks se 

bewoording deur samewerking tussen produksieagente bewerkstellig kan word: 

 

BT: Hierdie joernale gaan oral met hulle saam – vir die wis en die onwis. (bl. 17.) 

MS1: They take these journals with them everywhere they go – just in case. (bl. 9) 

MS2 & 3: These journals they took with them everywhere they went – in case of any eventuality. (bl. 

10, 10) 

DT: These journals they took with them everywhere they went – in the event of anything unforseen. (bl. 

18) 

 

Wat styl betref, verander die skrywer in MS2 soms verkapte vorme (contractions) wat die 

vertaler gebruik het, na afsonderlike woorde. Hiermee maak sy die styl van die doelteks 

meer ouwêrelds en formeler om by die toon van die bronteks, wat in 'n ouer Afrikaans 

geskryf is, aan te sluit. Die bronteks word hier dus weer eens beskou as 'n magsagent wat 'n 

invloed op die vertaling uitoefen. Die skrywer verduidelik dit in 'n nota: 
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Abbreviated forms such as can't (for example) should be used in direct and reported speech, and 

the unabbreviated form such as cannot in straight text. It is possible that there are still some 

inconsistencies in the text, although I have checked (bylaag J2).  

 

Hieruit kan 'n mens sien dat die skrywer in haar magsposisie (wat aan haar gesag en 

outoriteit verleen) as skrywer van die bronteks (en doelteks) hierdie stylbesluit as 'n stylreël 

vir die vertaling vestig.  

 

'n Afleiding wat ook hieruit gemaak kan word, is dat die bronteks as magsagent 'n rol by 

hierdie besluitneming speel. Die skrywer verander die konsepvertaling sodat dit getrouer 

aan die styl van bronteks is. 

 

'n Voorbeeld van waar sodanige verkapte vorm deur die skrywer vervang is, is op bladsy 7 

van die doelteks: 

 

BT: Hy nooi hulle binne, sodra die perde versorg is. (bl. 7) 

MS1: He invites them to come into the house once they've seen to their horses. (bl. 1) 

MS2: He invites into the house, once they have seen to their horses. (bl. 2) 

MS3 & DT: He invites them into the house, once they have seen to their horses. (bl. 2, 7)
134

 

 

Die reviseur lewer die volgende kommentaar hieroor: 

 

Cannot and can't. I didn't really notice these – but I would agree that the contraction should be 

kept for direct speech. I can check for inconsistencies at proofing stage (bylaag J3).  

 

                                                
134

 Hierdie voorbeeldsin dui ook op nog twee tendense. Ook wat oordrag betref: die vertaler ekspliseer in MS1 
die "Hy nooi hulle binne..." deur dit as "He invites them to come into the house" te vertaal. "He invites them 
inside" sou ook hier kon werk, maar die skrywer behou in die revisieproses die "into the house", maar 
verwyder die oorbodige "to come". Hierdeur word die sin verkort wat dit gevolglik leesbaarder maak. Nog 'n 
redigeer-/revisietendens wat deur bostaande voorbeeld geïllustreer word, is hoe 'n fout tydens die redigeer-
/revisieproses "ingeredigeer" kan word. In hierdie geval los die skrywer per ongeluk die woord "them" uit 
wanneer sy daardie sinsgedeelte verander. 
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En die redigeerder gaan akkoord: 

 

I didn't notice the contractions or otherwise, so I think leave them the way they are (bylaag J5).  

 

Die skrywer se stylbesluit word dus in die doelteks nagevolg, maar inkonsekwentheid het 

wel plek-plek ingesluip, en "he'll" ("He'll show them the grave the next morning – if they 

care to see it." DT bl. 7) en "won't" ("Willem won't hear of it." DT bl. 9) is steeds in verkapte 

vorm in die doelteks, alhoewel dit nie deel van direkte rede, of dialoog, of indirekte rede is 

nie. 

 

'n Belangrike stylverandering wat die skrywer tydens haar revisieproses aanbring, en 

heelwat korrespondensie en onderhandeling tot gevolg het, is waar sy die vertaler se 

afwisselende vertaling om die "hy sê", "sy sê"-patroon te verbreek, terug verander na die 

"hy sê", "sy sê" manier van skryf. Die skrywer merk hieroor op: 

 

In the Afrikaans text I use hy sê virtually with no variation. Ihave often changed words like he 

declares, remarks, muses, etc back to he says, as this is characteristic of my style. But it's a 

difficult one. Please advise (bylaag J5). 

 

Die skrywer illustreer hierdeur dat sy graag haar unieke styl wat in die bronteks is in die 

doelteks wil behou, maar dat sy die ander produksieagente se raad sal waardeer ten opsigte 

van die oordrag van hierdie dele in die doelteks. Sy illustreer hierdeur dat sy dit as haar 

verantwoordelikheid beskou om haar unieke styl in die doelteks oor te dra. Dit is dus 'n 

oorweging ten opsigte van getrouheid aan haarself as skrywer (interpersoonlik) en die 

bronteks as magsagent. Die inset het wel ook 'n interpersoonlike implikasie teenoor die 

ander produksieagente deurdat die skrywer noem dat sy advies sal waardeer. Sy stel dus 

haar vertroue in die ander produksieagente om raad te gee, alhoewel sy noem dat sy die 

konsepvertaling dikwels na goeddunke aangepas het.  

 

Die reviseur antwoord op die nota hierbo: 
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At first I thought I would agree that you should keep "he said" throughout. I am in favour of the 

simple style. But actually I think the way the translator has done it works quite well. The 

variations are not intrusive – they do soften or round out the texture a bit, but perhaps this is a 

good thing. One bit I like particularly is on p 37 of the translation beginning "Ezekiel was raised 

by hand," Gert Smal declares suddenly. That whole section – with the words declares, 

comments, confirms – flows very smoothly and gives a nice feeling of irony (bylaag J3).  

 

Die reviseur dui dus aan dat hy ten gunste is van die brontekspatroon, maar dat hy wel dink 

dat die vertaler se weergawe goed werk en die teks meer vloeiend maak. Vloeiendheid is 

dus vir hom 'n oorweging om die vertaler se weergawe te behou, eerder as die skrywer se 

afgemete styl. Hy dink dus prospektief, met ander woorde na hoe die doelteks aan die 

doelteksleser oorgedra moet word, eerder as retrospektief deur te sê dat die bronteks se 

styl en bewoording noodwendig presies nagevolg hoef te word. Sy oorweging berus dus op 

stilistiese aspekte (naamlik vloeiendheid) en om die teks vir die doeltekslesers pas te maak. 

 

Gevolglik is die "hy sê"-patroon op sommige plekke behou en op ander, soos in die 

teksgedeelte waarna die reviseur hierbo verwys, is die vertaler se weergawe in die doelteks 

gebruik. 'n Voorbeeld waar die vertaler se alternatiewe vir die "hy sê"-patroon gebruik is, is 

die volgende: 

 

BT: "Esegiël is hans grootgemaak," sê Gert Smal skielik, "hy het nooit sy eie mense geken nie." / "Arme 

Kaffer," sê Willem. / "Esegiël ken ons geskiedenis," sê Gert Smal, "oor die geskiedenis en die Bybel kan 

jy hom nie vasvra nie. / "Arme Kaffer," sê Ben sag. / "Die enigste ding wat jy hom nie kan leer nie, " sê 

Gert Smal, "is om 'n grap te verstaan. [...]" (bl. 48,49) 

DT: "Ezekiel was reared by hand," Gert Smal declares suddenly. "He never knew his own people." / 

"Poor Kaffir," Willem comments. / "Ezekiel knows our history," Gert Smal says, "There's nothing you 

can't ask him about the history and the Bible." / "Poor Kaffir," Ben confirms softly. / "The only thing 

you can't teach him," Gert Smal continues, "is to catch a joke. [...]" (bl. 56) 

 

'n Voorbeeld waar die "hy sê"-patroon deur die skrywer teruggeplaas is en dit so in die 

doelteks voorkom, is die volgende: 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



253 
 

 

BT: [...] Willem wys dit ferm van die hand. Hulle slaap so lank reeds nie meer op katels nie, sê hy. (bl. 8) 

MS1: Willem won't hear of it. It has been so long since they slept in a bed anyway, he protests. (bl. 2) 

MS2, 3 & DT: Willem won't hear of it. It has been so long since they slept in a bed anyway, he says. (bl. 

3, 2, 9) 

 

Bogenoemde is dus 'n voorbeeld van 'n kwessie waaroor daar deur die loop van die 

produksieproses tussen agente onderhandel is en uiteindelik deur middel van 'n kompromie 

'n oplossing gevind is – deurdat die vertaler én die skrywer se styl afwisselend gevolg word, 

waar watter produksieagent se styl ook al die beste in die doelteks werk. Die 

produksieagente illustreer in hulle korrespondensie oor die kwessie aanpasbaarheid ten 

opsigte van hulle eie, intrapersoonlike norme/disposisies/idees en uitgangspunte (wat deel 

vorm van hulle habitus) oor hoe die teks vertaal moet word. 

 

In 'n artikel oor taalgebruik en diskoers in Niggie en Die boek van toeval en toeverlaat, merk 

Heilna du Plooy op: 

 

Van haar eerste roman af was dit duidelik dat Winterbach 'n voorliefde het vir die ongewone 

woord: argaïese woorde wat in nuwe kontekste gebruik word, vervreemdende frases waarin 

woorde op ironiserende wyse in skynbaar onvanpaste register geplaas word. Woorde word 

soms gebruik met 'n subtiel ondermynende plegstatigheid en soms met uitbundige aardse 

humor. Sulke frases bly dikwels in die geheue van die leser vassteek (Du Plooy 2009:2) 

 

Met spesifieke verwysing na Niggie, merk sy op dat Winterbach verskillende tegnieke 

gebruik om nuwe betekenis te genereer of om die "onverwagse toegif van nuwe betekenis 

wat uit die taal self voortkom, as deel van die roman en die karakters se belewenis uit te 

beeld" (Du Plooy 2009:6). Dit word byvoorbeeld gedoen "deur met taal te speel, deur 

improvisasie met betekenisse en deur woorde in nuwe kontekste te plaas" (Du Plooy 

2009:6). Botha en Van Vuuren (2006:4) beskryf hierdie kreatiewe spel met taal as 

"taalargeologiese ontginning" en sê dat Winterbach in Niggie, soos André P. Brink in 

Duiwelskloof  (Human & Rousseau, 1998), verlore kennis, kunste en woordeskat aanwend. 
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'n Goeie voorbeeld waar daar in die boek met taal gespeel word, is waar Ben en Reitz 

woordspeletjies speel tydens hulle reis na die Vrystaat. Die woordspeletjies behels dat een 

van die mans 'n woord sê en die ander dan 'n woord moet noem wat semanties en 

morfologies verwant is aan die woord wat pas genoem is. Die patroon loop in alfabetiese 

volgorde en die persoon wat 'n woord bedink moet elke keer 'n kort verduideliking van die 

woord gee. Du Plooy (2009:7) merk op "[d]ie woorde raak los van die kulturele 

betekeniswaardes en funksioneer in die taaltydverdryf as klankbeelde in 'n stelsel van vrye 

assosiasie gerig deur die klankverbande en die alfabetiese opeenvolging". Sy noem egter dat 

as die hele woordreeks in samehang bekyk word, ander patroonmatighede, soos 

byvoorbeeld die assosiasie van die verduideliking na die volgende woord ("kewertjie wat op 

dierlike reste leef"  "Bokdrol", BT, bl. 29) berus en dat 'n mens kan opmerk dat die speelse 

assosiasies eintlik 'n ernstige ondertoon het (veral as dit by Bybelse of rasseverwysings kom) 

(Du Plooy 2009:9). 

 

Vervolgens 'n uittreksel uit een van die woordspeletjies: 

 

BT: Hulle kyk op na die voëls in die lug. 

"Aasvoëloë," sê Reitz, "waarmee hulle ons dophou." 

"Aasvoëlvet, as geneesmiddel," sê Ben. 

"Aasvoëlkrans," sê Reitz, "waar aasvoëls broei." 

"Aasvoëltee," sê Ben, "laat die diere vrek." 

"Aasvreter," sê Reitz, "dier wat aas vreet." 

"Aaskewer," sê Ben, "kewertjie wat op dierlike reste leef." 

"Bokdrol," sê Reitz, "die drol van 'n bok." 

"Bokdruiwe," sê Ben, "verwant aan die bokduwweltjie." 

"Bokmelk," sê Reitz, "die melk van 'n bok." 

"Bokdrolbessie," sê Ben, "die sap is soet en klewerig." 

"Daspis," sê Reitz. "Die pis van 'n das." 

"Jaspis," sê Willem, "strate van jaspis en goud." 

"Hemel, ou Willem!" sê Ben. "Hemelkruid – met sy soet geur." 

"Hemelhoog," sê Reitz, "so hoog soos die hemel." 
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"Hawer", sê Willem, "perde se voer." 

"Gawer", sê Ben, " gawer as wat Peternella was, kon niemand ooit wees nie." 

Selfs Willem glimlag. (bl. 29) 

 

Winterbach se eiesoortige taalgebruik, en veral hierdie tipe woordspeletjies, bied 'n 

besondere uitdaging aan die vertaler. Om die woordspeletjie te vertaal in dieselfde toon en 

met woordkeuses wat by die tema en konteks van die roman inpas, is moeilik. Die vertaler 

noem dat sy by die woordspeletjies aanvanklik die woordreeks bloot vertaal het en dat die 

alfabetiese progressie (en met ander woorde ook die hele speletjie) toe verlore geraak het. 

Sy sê wat ook hier uitdagend was, was dat die vertaler in gedagte moet hou dat Ben en Reitz 

vanuit hulle eie belangstellingsveld praat (Vraelyste 2011). 

 

Die aanvanklike woordspeletjie, soos die vertaler dit vertaal het, lyk soos volg: 

 

MS1: They throw back their heads to look at the birds in the sky. 

 "Vulture eyes," Reitz says, "with which they're watching us." 

 "Vulture fat, used as a remedy," says Ben. 

 "Vulture cliff," says Reitz, "where vultures nest." 

 "Vulture tea," says Ben, "deadly to animals." 

 "Scavenger," says Reitz, "feeds on dead animals." 

 "Scavenger beetle," says Ben, "found on animal carcasses." 

 "Goat pellets," says Reitz, "the droppings of a goat." 

 "Goat apple," says Ben, "poisonous to goats." 

 "Goat's milk," says Reitz, "the milk of a goat." 

 "Milkberry," says Ben, "birds love the fruit." 

 "Cold bush," says Reitz, "remedy for a cold." 

 "Gold," says Willem, "streets of jasper and gold." 

 "Good heavens, old Willem!" Ben exclaims. "Jasmine – with its heavenly aroma." 

 "High heaven," says Reitz, "it stinks to high heaven." 

 "Hay," says Willem, "to feed the horses." 

 "My goodness," says Ben, "what I wouldn't give for a roll in the hay with Peternella." 
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 Even Willem smiles. (bl. 19) 

 

Die vertaler stuur ook 'n tweede poging aan die skrywer deur middel van e-pos: 

 

On the fifth morning after they left the farm, there are vultures in the sky. There must be a cliff nearby, 

Ben remarks. 

They throw back their heads to look at the birds in the sky. 

 "Alert," Reitz says, "those vulture eyes watching us." 

 "Birds of prey," says Ben, "soaring on high for most of the day." 

 "Cliff," says Reitz, "steep rock face where vultures nest." 

 "Clivia," says Ben, "its roots are deadly to animals." 

 "Carrion eater," says Reitz, "feeds on dead animals." 

 "Carrion beetle," says Ben, "found on animal remains." 

 "Duiker droppings," says Reitz, "the droppings of a duiker." 

 "Duikerhoring or carrion flower," says Ben, "its foul smell attracts flies." 

 "Duiker's milk," says Reitz, "the milk of a duiker." 

 "Duikerwortel," says Ben, "duikers love the roots." 

 "Eland piss," says Reitz, "the piss of an eland." 

 "Everlasting," says Ben, "plant used as remedy for a cold." 

"Gold," says Willem, "streets of jasper and gold." 

 "Good heavens, old Willem!" Ben exclaims. "Jasmine – with its heavenly scent." 

 "High heaven," says Reitz, "it stinks to high heaven." 

 "Hay," says Willem, "to feed the horses." 

 "Goodness," says Ben, "what I wouldn't give for a roll in the hay with Peternella." 

Even Willem smiles (E-poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 2008). 

 

Oor haar tweede poging skryf die vertaler die volgende aan die skrywer: 
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Ek stuur maar vir jou my woordspeletjie, interessantheidshalwe. Hierdie keer is dit wel 

alfabeties - ek kry nou nog skaam oor ek dit misgekyk het in die eerste poging.
135

 

Ek het die logika van die Afrikaans probeer volg vanaf aasvoël na diere wat vrek na dier wat aas 

vreet na Ben se kewer wat op dierlike reste leef. Daarna het dit vir my gelyk of Reitz fokus op 

dierlike reste/uitskeidings met sy verwysings na drol - melk - pis. Dis toe wat ek probeer doen 

het - miskien te geforseerd. Ek weet nie of jy die tyd wil spandeer om na myne te kyk nie. As jy 

tevrede is om joune net so te hou, dan is ek ook gelukkig en skrap dadelik hierdie poging (E-

poskorrespondensie: To hell with Cronjé 2006 – 2008). 

 

Die vertaler noem in haar laaste sin dat sy tevrede daarmee is as die skrywer se weergawe 

van die woordspeletjie in die doelteks gebruik word. Sy toon hierdeur respek en agting vir 

die skrywer se gesag, status en outoriteit as magsagent in die produksieproses en laat haar 

as 't ware toe om as medevertaler in die produksieproses op te tree. Die weergawe van 

spesifiek die eerste woordspeletjie is hoofsaaklik die skrywer se skepping. Die skrywer 

gebruik haar digterlike vryheid en herskryf hierdie woordspeletjie soos volg: 

 

MS2: There must be a cliff nearby, Ben remarks, watching the birds. 

  "Buzzard," Reitz says, "predatory bird." 

 "Bird of prey, which hunts animals for food," says Ben. 

 "Bone, ," says Reitz, "the remains after death." 

 "Botfly," says Ben, "dipterous fly with stout body." 

 "Carrion," says Reitz, "dead, putrefying flesh." 

 "Carrion crow," says Ben, "bird feeding mainly on carrion." 

 "Devonian," says Reitz, "geological period "Devil," says Willem, "lord of the kingdom of evil." 

"Devil's coach-horse," says Ben, "large rove beetle." 

 "Goldfield," says Reitz, " district where gold is found." 

 "Gold," says Willem, "streets of jasper and gold." 

 "Good heavens, old Willem!" Ben exclaims. "goldcrest, with its heavenly warbling ." 

 "Heavenly body," says Reitz, "celestial object." 

 "Hay," says Willem, "to feed the horses." 

                                                
135

 In die konsepvertaling. 
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 "Helpful," says Ben, "more helpful than Peternella was one could not hope for." 

  Even Willem smiles. (bl. 20) 

 

Redaksionele veranderinge word deur die vertaler aan hierdie weergawe aangebring 

(skryfwyse- en interpunksieveranderinge om die teks in pas met taal- en stylreëls te kry) en 

dit verskyn soos volg in die doelteks: 

 

DT: On the fifth morning after they have left the farm, there are vultures in the sky. There must be a 

cliff nearby, Ben remarks, watching the birds.  

"Buzzard," Reitz says, "predatory bird." 

 "Bird of prey, that hunts animals for food," says Ben. 

 "Bone," says Reitz, "the remains after death." 

 "Botfly," says Ben, "dipterous fly with stout body." 

 "Carrion," says Reitz, "dead, putrefying flesh." 

 "Carrion crow," says Ben, "bird feeding mainly on carrion." 

 "Devonian," says Reitz, "geological period."  

"Devil," says Willem, "lord of the kingdom of evil." 

"Devil's coach horse," says Ben, "large rove beetle." 

 "Eland piss," says Reitz, "the piss of an eland." 

 "Everlasting," says Ben, "plant used as remedy for a cold."
136

 

 "Goldfield," says Reitz, " district where gold is found." 

 "Gold," says Willem, "streets of jasper and gold." 

 "Good heavens, old Willem!" Ben exclaims. "Goldcrest, with its heavenly warbling." 

 "Heavenly body," says Reitz, "celestial object." 

 "Hay," says Willem, "to feed the horses." 

 "Helpful," says Ben, "more helpful than Peternella one could not hope for." 

Even Willem smiles. (bl. 32-33) 

 

                                                
136

 Daar is nie spore in die dokumentasie wie die gedeeltes oor "Eland piss" en "Everlasting" bygevoeg het nie. 
Dit kom nie in MS2 of MS3 voor nie, maar is wel in die doelteks. 
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Die woordspeletjie in Engels is dus hoofsaaklik 'n herskrywing deur die skrywer, wat haar 

bydrae tekstueel van aard maak, maar het ook tot stand gekom na aanleiding van 

korrespondensie tussen haar en die vertaler, asook deur samewerking tussen die twee 

agente. Die skrywer tree hier dus as medevertaler in samewerking met die vertaler op. Dele 

van die vertaler se vertaling bly wel behoue in die doelteks, byvoorbeeld "'Hay,' says Willem, 

'to feed the horses.'" (DT bl. 33). 

 

iii.) Vertaler se redigering/revisie (MS3) 

Die vertaler redigeer/reviseer die vertaling ná die skrywer se revisie deur al die skrywer se 

veranderinge se spoorveranderinge in die Word-dokument te aanvaar en met die "skoon" 

dokument te werk en die teks elektronies (met spoorveranderinge) te redigeer/reviseer. Sy 

kyk ook na die skrywer se nota wat MS2 vergesel en reageer daarop. 

 

Die vertaler lewer in 'n tweede nota (wat MS3 vergesel) kommentaar op plekke waar sy 

ingrypende veranderinge aanbring aan aspekte waarna die skrywer volgens haar moet kyk. 

Soos met die vertaalnota wat MS1 vergesel het, toon die vertaler hierdeur respek aan en 

agting vir die skrywer as magsfiguur. Sy skryf die volgende aan die skrywer aan die begin van 

haar nota om haar werkswyse te verduidelik en die belangrikste aspekte aan te raak 

waaroor sy die skrywer wil inlig: 

 

Ek het al die veranderings wat jy gemaak het (in track changes) aanvaar, en toe van voor af 

track changes aangeskakel. As jy nou na die veranderings in die teks kyk, is hulle almal myne. 

Die meeste van hulle spreek vanself. Oor enkeles sal ek kommentaar lewer. Soms het ek 'n 

alternatief voorgestel en in geel ge'highlight'. Daar moet jy asb. 'n keuse uitoefen. Indien jy 

natuurlik nie saamstem met my veranderings nie, verander asb weer terug. Jy het nou die laaste 

sê. Ons sal natuurlik nog [die reviseur] se kommentaar ook in ag moet neem. 

Ek het heelwat aan tenses verander – hoofsaaklik omdat ek agterna die tenses verander het na 

'present' en nie so goed daaroor besin het in konteks nie. 

Die spellingveranderings is n.a.v. Collins se woordeboek, die een wat [die uitgewer] vereis. 

Ek wil regtig nie nou weer vir jou van voor af werk gee nie. As jy dus net na die kommentaar wil 

kyk, en na die geel highlights, sou jy miskien die res aan die redigeerder kon oorlaat. Indien ek 
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bv 'n tense gebruik wat nie lekker is nie, sal hy/sy dit hopelik optel. Dis maar 'n voorstel – ek 

weet nie of jy so kan werk nie (bylaag J4). 

 

In die bostaande nota toon die vertaler respek aan die skrywer as magsagent deur te sê die 

skrywer moet keuses uitoefen by plekke waar sy (as vertaler) 'n alternatiewe vertaalkeuse 

voorgestel het en dat sy, indien sy nie saamstem met die veranderinge nie, dit kan 

terugverander omdat sy, as skrywer, "die laaste sê" het. Hiermee impliseer die vertaler dat 

die finale keuses en verantwoordelikheid ten opsigte van die doelteks die skrywer s'n is. Sy 

meld wel dat die reviseur se menings ook in ag geneem sal moet word en erken daardeur 

ook hierdie produksieagent se gesag in die produksieproses. 

 

In hierdie nota is daar 'n paar voorbeelde van opmerkings wat 'n sosiologiese en tekstuele 

impak op die publikasieproses en doelteks het. Van hierdie opmerkings het te doen met 

oordrag. Sodanige voorbeelde is waar die vertaler ander vertaalekwivalente vir woorde, 

bewoordings137 of terminologie voorstel en dit in die doelteks gebruik word. 

 

Korrespondensie vind byvoorbeeld plaas oor of "predikant" in die doelteks behou moet 

word en of dit as "minister" of "pastor" vertaal moet word. Die vertaler merk in haar nota 

op: 

 

P. 28: Ek het begin twyfel oor die gebruik van die woord 'minister' ivm Kosie Rijpma. Moet mens 

nie eerder die Afrikaanse 'predikant' inspan nie? (Dan moet dit by die glossary gevoeg word.) 

(bylaag J4). 

 

In die bostaande nota dui die vertaler daarop dat sy moontlik 'n voorkeur (wat deel van haar 

habitus en intrapersoonlike norme/disposisies vorm) vir die Afrikaanse woord, eerder as die 

Engelse een, in hierdie doelteks het. Sy sê egter dat die ander produksieagente ook insette 

hieroor kan lewer. Sy dui ook aan dat sy die doelteksleser in ag neem deur voor te stel dat 

                                                
137

 Wanneer "bewoording" en "woordkeuses" as voorbeelde van oordrag bespreek word, word daar verwys na 
die besluite oor die keuse van vertaalekwivalente vir die betrokke bewoording of woorde. "Bewoording" kan 
egter ook as 'n stilistiese aspek beskou word. 
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die vervreemdende woord "predikant" in die woordelys verklaar word om dit vir die die 

doelteksleser verstaanbaar te maak. Hierdie opmerking dui dus op lojaliteit teenoor die 

doelteksleser. 

 

In MS1 word "predikant" as "minister" vertaal. Dit bly so in MS2, maar in MS3 stel die 

vertaler twee alternatiewe voor, naamlik "pastor" en "predikant". 

 

Die redigeerder lewer ook haar inset oor hierdie kwessie en skryf as reaksie hierop in 'n 

nota: 

 

Minister/predikant: For what it s worth, I quite like predikant, which sort of adds to the flavour, 

but there is nothing wrong with minister (bylaag J5). 

 

Sy merk dus op dat die woord "predikant" meer vervreemdend is en die atmosfeer en 

gevoel ("the flavour") van die brontekskultuur aan die doeltekslesers in hulle 

doeltekskultuur kan oordra. Sy is dus ten gunste daarvan om die doelteks getrouer aan die 

bronteks te hou en wys hierdeur respek vir die bronteks as magsagent. Paul (2009:1) noem 

byvoorbeeld dat "grace, beauty, colour and flavour must be captured […]" in 'n vertaling. 

(Verwys ook na afdeling 2.3.3 in dié verband.) 

 

Die vertaler se voorstel "predikant" word gevolglik in die doelteks behou, maar die woord 

word in die woordelys verklaar om dit wel toeganklik vir die doelteksleser te maak (soos 

Paul [2009:1] ook noem: "[...] and the resulting work must also be capable of being 

understood by its new audience, and make sense on every level"). 

 

In hoofstuk 13 word die volgende teksgedeelte wat woordkeuse/bewoording betref, 'n paar 

keer oorgeskryf: 
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BT: So lank reeds wat hy van vrouegeselskap verwyder is. (bl. 196) 

MS1: They've been cut off from the company of women for so long. (bl. 163)
138

 

MS2: Such an extended time that they have been cut off from the company of women. (bl. 163) 

MS3 & DT: Such a prolonged time that they have been cut off from the company of women. (bl. 162, 

229) 

 

Die vertaler verander in MS3 die bewoording deur "extended" "prolonged" te maak. Al drie 

die uitdrukkings werk egter en hierdie veranderinge is baie subjektief en kan ook as 'n 

stylkeuse met betrekking tot bewoording en oordrag beskou word. Hierdie teksvoorbeeld 

illustreer hoe die samewerking tussen die vertaler en die skrywer uiteindelik die doelteks se 

bewoording tot stand laat kom en die voorbeeld maak dus tekstueel 'n impak op die 

doelteks, maar is ook sosiologies (interpersoonlik) van aard alhoewel daar nie eksplisiet oor 

hierdie spesifieke stuk teks gekorrespondeer is nie. 

 

Die dialoog in To hell with Cronjé is ook dikwels 'n kombinasie van die skrywer en vertaler se 

pogings.  

 

As 'n mens MS1, MS2 en MS3 vergelyk, kan 'n mens sien dat sowel die skrywer as die 

vertaler se insette in die volgende twee voorbeelde gebruik word vir die uiteindelike 

dialoog/direkte rede wat in die doelteks verskyn. Die skrywer bring veral veranderinge aan 

om die Engelse teks nader aan die bronteks te bring en daardeur word die bronteks se 

magsposisie om besluitneming en die doelteks te beïnvloed, weer eens beklemtoon. In MS3 

bring die vertaler in voorbeeld 1 en 2 'n woordkeuseverandering aan. Die skrywer se insette 

word telkens in ligblou en die vertaler se insette in ligpers gemerk.  

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: "Ek is God dankbaar dat Hy my aan hierdie ervarings onderwerp het," sê Japie Stilgemoed. "As 

iemand wat vanuit my natuurlike aard 'n groot behoefte het aan 'n geordende en rustige bestaan, het 

                                                
138

 In MS2 skuif die skrywer die onderstreepte uitdrukking na die begin van die sin om waarskynlik getrouer 
aan die bronteks te wees en verander dus die struktuur van die sin in MS1. 
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God dit goedgevind om my in 'n lewe te werp waarvoor ek eintlik min aanleg het. Om sodoende van 

my 'n beter en meer verdraagsame mens te maak." (bl. 159) 

MS1: "I thank God that He has put me through these trials," says Japie Stilgemoed. "God has deemed it 

necessary to pitch me – someone with a natural craving for an orderly, calm existence – headlong into 

an existence to which I am extremely unsuited. To change me into a better, more tolerant person." 

(bl. 31)  

MS2: "I am grateful to God for submitting me to these experiences, " says Japie Stilgemoed. "My 

natural inclination is toward an orderly and calm existence, and God has deemed it necessary to cast 

me into a life for which I have no bent. To make of me a better, more tolerant person." (bl. 131) 

MS3: "I am grateful to God for subjecting me to these experiences," says Japie Stilgemoed. "My natural 

inclination is toward an orderly and calm existence, and God has deemed it necessary to cast me into 

a life for which I have no bent. To make of me a better, more tolerant person." (bl. 130) 

DT: "I am grateful to God for subjecting me to these experiences," says Japie Stilgemoed. "My natural 

inclination is toward an orderly and calm existence, and God has deemed it necessary to cast me into 

a life for which I have no bent. To make of me a better, more tolerant person." (bl. 186) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: "Jy sal moet leer om jou van hierdie gevoelens af te sluit," sê Tante. (bl. 200) 

MS1: "You must learn to ignore these feelings," Tante says. (bl. 166) 

MS2: "You must learn not to pay so much regard to these feelings," Tante says. (bl. 166) 

MS3: "You must learn not to pay so much attention to these feelings," Tante says. (bl. 165) 

DT: "You must learn not to pay so much attention to these feelings," Tante says. (bl. 233) 

 

'n Voorbeeld waar die vertaler ten opsigte van inhoud 'n opmerking maak, is by die 

teksgedeelte waar daar van die mens as "kroon van die skepping" gepraat word. In die 

bronteks word daar geskryf dat Gif Luttig sê "Die Bybel sê" [...] "dat die mens die kroon van 

die skepping is." (BT bl. 144). Die vertaler vertaal "kroon van die skepping" met "crown of 

creation" (MS1 bl. 117) en merk dit geel om aan te dui dat sy nie seker is of dit reg vertaal is 

nie. Sy maak eers 'n opmerking hieroor in haar nota nadat sy deur die skrywer se MS2 

gewerk het (hier is "crown" nie verander nie) en noem dat sy nie dink dat daar in die Bybel 

na die "kroon" van die skepping verwys word nie (sy gaan egter nie hierdie feit na nie en die 

aanname kom uit wat sy onthou sy in die Bybel gelees het, met ander woorde uit haar 
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habitus [ervaring en herinneringe] en kulturele kapitaal [kennis] wat sy deur die jare verwerf 

het): 

 

p. 118: Ek dink nie die Bybel gebruik ooit werklik daardie 'kroon van die skepping' frase nie. Kyk 

maar of jy daar 'crown' wil gebruik (bylaag J4). 

 

Die vertaler gee later in MS3 "pinnacle of creation" (MS3 bl. 117) as 'n vertaalalternatief. 

Hierdie voorstel, "pinnacle", word dan in die doelteks (bl. 168) gebruik: 

 

BT: "Die Bybel sê" [...] "dat die mens die kroon van die skepping is." (bl. 144) 

MS1: "The Bible says," Gif Luttig proclaims (ominously), "that man is the crown
139

 of creation." (bl. 117) 

MS2: "The Bible says," Blighter Luttig proclaims threateningly, "that man is the crown of creation." (bl. 

118) 

MS3: "The Bible says," Blighter Luttig proclaims threateningly, "that man is the crown/pinnacle of 

creation." (bl. 117) 

DT: "The Bible says," Gif Luttig proclaims threateningly, "that man is the pinnacle of creation." (bl. 168) 

 

Ten opsigte van styl, bring die vertaler veranderinge in formulering aan. In die volgende 

voorbeeld verander die skrywer in MS2 die "undergoes less erosion" na "erodes less easily", 

waarna die vertaler in MS3 nog 'n alternatiewe formulering as opsie bied en dit geel merk 

om aan te dui dat die skrywer en redigeerder moet besluit watter formulering hulle verkies 

(hierdie aanbeveling het dus ook 'n sosiologiese impak op die produksieproses aangesien dit 

dui op wisselwerking tussen die agente om by die uiteindelike doelteksweergawe van die 

sinsnede uit te kom).  

 

Die vertaler se voorstel in MS3 word in die doelteks gebruik: 

 

                                                
139

 Die teksgedeeltes wat die agente met kleur merk, word ter wille van konsekwentheid in dié resultate almal 
in grys belig, alhoewel die kleure in die manuskripte wel verskil (byvoorbeeld geel en pers).  

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



265 
 

BT: Hy wys die sedimentêre lae in die omringende rooi randjies uit, die harder sandsteen wat minder 

verweer het as die sagter rotslae – die modderstene en skalies. (bl. 141)  

MS1: He points out the sedimentary layers in the red ridges, the harder sandstone that undergoes less 

erosion than the softer rock layers – the mudstone and the shale. (bl. 115) 

MS2: He points out the sedimentary layers in the red ridges, the harder sandstone that erodes less 

easily than the softer rock layers – the mudstone and the shale. (bl. 115) 

MS3: He points out the sedimentary layers in the red ridges, the harder sandstone that erodes less 

easily/takes longer to erode than the softer rock layers – the mudstone and the shale. (bl. 115) 

DT: He points out the sedimentary layers in the red ridges, the harder sandstone that takes longer to 

erode than the softer rock layers – the mudstone and the shale. (bl. 165) 

 

Nog 'n voorbeeld waar die formulering van 'n teksgedeelte 'n paar keer verander is, die 

vertaler 'n alternatiewe formulering in MS3 aandui, en hierdie formulering in die doelteks 

gebruik word, is die volgende: 

 

BT: Vroeg op 'n oggend kom oom Sybrand van der Westhuizen te perd by hulle aan. (bl. 243) 

MS1: Early one morning Oom Sybrand van der Westhuizen rides into the yard. (bl. 202) 

MS2: Early one morning Oom Sybrand van der Westhuizen enters the yard on horseback. (bl. 202) 

MS3: Early one morning Oom Sybrand van der Westhuizen enters the yard on horseback/comes riding 

up to the house. (bl. 201) 

DT: Early one morning Oom Sybrand van der Westhuizen comes riding up to the house. (bl. 283.) 

 

Wat taalgebruik betref, maak die vertaler ook 'n paar opmerkings. 

 

Die vertaler gebruik in MS1 die woord "kotching" as vertaalekwivalent van "kots" ('n plat 

uitdrukking vir braak), waarskynlik aangesien dit foneties en morfologies naby aan die 

brontaalwoord is: 

 

BT: "Stadig," sê Gert Smal, "anders kots julle vanaand algar op 'n streep. [...]" (bl. 37) 

MS1: "Slow down," says Gert Smal, "or the lot of you will be kotching all night." (bl. 25) 
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Sy kommunikeer hieroor met die skrywer deur in haar nota wat MS3 vergesel, deur die 

volgende te sê: 

 

P. 27: 'kotching' – dink jy ons kan wegkom daarmee? Of moet mens maar liewer praat van 

'throwing up'? Ek het baie getwyfel, maar sien jy het dit gelos. Dit kom wel in die Dictionary of 

SA English voor. Ek sluit dit in die glossary in – indien dit nie gebruik gaan word nie, moet ons dit 

net uithaal (bylaag J4). 

 

Sy bied die skrywer hier dus die geleentheid om kommentaar te lewer op haar 

vertaalekwivalent vir plat, informele taalgebruik en motiveer ook haar vertaalbesluit aan die 

ander produksieagente, deur te noem dat hierdie woord in die Dictionary of SA English 

voorkom. Sy maak hier dus gebruik van sosiale kapitaal, naamlik die hulpbronne wat vir die 

hele gemeenskap beskikbaar is, om aan die ander produksieagente (vernaam die skrywer, 

en ook haarself) te bewys dat haar vertaalkeuse wel 'n erkende woord is. Sy hou ook die 

doelteksleser in gedagte deur dié woord in die woordelys in te sluit sodat dit verstaanbaar 

vir hom/haar is en toon op hierdie manier lojaliteit aan die doelteksleser. 

 

Die manuskrip word met hierdie woord na die redigeerder gestuur (die skrywer verander dit 

met ander woorde nie) en die redigeerder merk daaroor op:  

 

p. 26 kotching: this is a bit of an 'Afrikaansisme' – there is no such word in English. I would 

rather say puking (bylaag J5). 

 

Sy wys dus daarop dat "kotching" té vervreemdend vir die doelteksleser sal wees. Haar 

voorstel vir 'n vertaalekwivalent word egter nie in die doelteks gebruik nie, maar "kotching" 

(MS1) word ook verwerp. "Throwing up" (die vertaler se voorstel in MS3) word uiteindelik 

as vertaalkeuse gebruik en haar opmerking in die nota wat hierdie manuskrip vergesel, het 

dus 'n sosiologiese impak op die produksieproses, naamlik dat dit korrespondensie en 

onderhandeling tussen die produksieagente bewerkstellig, én 'n tekstuele impak op die 

doelteks het:  
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BT: "Stadig," sê Gert Smal, "anders kots julle vanaand algar op 'n streep." (bl. 37) 

MS1 & 2: "Slow down," says Gert Smal, "or the lot of you will be kotching all night." (bl. 25, 26) 

MS3: "Slow down," says Gert Smal, "or the lot of you will be kotching all night." (bl. 25, 26) 

DT: "Slow down," says Gert Smal, "or the lot of you will be throwing up all night." (bl. 42) 

 

Met betrekking tot taalreëls/stylreëls, maak die vertaler 'n opmerking ten opsigte van 

korrekte sintaksis by 'n uitdrukking wat die skrywer gebruik: "Though the pain in his 

stomach almost doubles him up [...]"140 (MS2 bl. 82): 

 

P. 82: Ek dink 'doubled up' word gewoonlik in die passief gebruik (die woordeboek sê ook so), 

m.a.w. 'to be doubled up with pain'. Hier het ek dit verander, maar elders in die teks het ek dit 

gelos, omdat dit my daar nie so gehinder het nie (bylaag J4). 

 

Die vertaler maak van haar kulturele kapitaal (haar opleiding in tale en haar ervaring as 

Engelsonderwyseres) en van sosiale kapitaal, naamlik 'n woordeboek, as hulpbronne gebruik 

om haar opmerking te staaf en noem dat alhoewel dit sintakties korrek is om "doubled up" 

in die passief te gebruik, sy dit wel op ander plekke in die teks nie verander het nie. Haar 

aanvoeling (wat deel van haar habitus en intrapersoonlike norme/disposisies vorm) was wel 

dat dit op hierdie spesifieke plek gekorrigeer moes word. Sy bied hierdie opmerking wel 

taktvol aan, deur te sê "Ek dink..." en verwelkom op hierdie manier ook ander 

produksieagente se insette. 

 

In die bronteks word daar beskryf hoe Reitz "half gebukkend weens sy buikpyn" (BT bl. 101), 

loop en hoe hy "onuithoubare buikpyn" (BT bl. 106) en "intense buikpyn" (BT bl. 115) het. 

Die vertaler se voorstel in MS3 word blykbaar deur die skrywer goedgekeur, aangesien dit in 

die doelteks gebruik word: 

 

                                                
140

 Hierdie is 'n beskrywing van Reitz se toestand nadat hy Oompie se kruie gerook het. 
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BT: Die hele ent terug loop hy half gebukkend weens die buikpyn, maar dwing homself orent toe hy die 

kamp nader. (bl. 101) 

MS1: "Though doubled up with the pain in his stomach, he forces himself upright when he approaches 

the camp." (bl. 81).  

MS2: "Though the pain in his stomach almost doubles him up, he forces himself upright when he 

approaches the camp." (bl. 81) 

MS3 & DT: "Though he is almost doubled up by the pain in his stomach, he forces himself upright when 

he approaches the camp." (bl. 82, 118).  

 

Dit is dus ook 'n voorbeeld waar die vertaler en skrywer verskillende formulerings vir 'n 

beskrywing uittoets en 'n kombinasie van die twee se pogings uiteindelik volgens die 

produksieagente die beste keuse vir die doelteks is. Dit kan beskou word as 'n illustrasie van 

hoe belangrik samewerking en uitruiling van idees tydens die literêre vertaalproses is om die 

beste vertaalproduk te lewer. 

 

Oor die skryfwyse van "kaffir" en "white people" verduidelik die vertaler haar keuse in 'n 

nota (wat ook aan die redigeerder verskaf is) aan die skrywer soos volg: 

 

p. 20: Ek het 'Kaffir' se spelling gehou met 'n hoofletter, maar 'White people' deurgaans 

verander na 'n kleinletter. Die rede hiervoor is dat die hoofletter nie konsekwent gebruik is nie. 

Dit het ook vir my gelyk asof daar party plekke is waar dit nie sin sou maak nie, bv. waar Ezekiel 

en Gert Smal op die groepie afkom, word na Gert Smal verwys as 'the white man' – daar sou 'n 

mens tog seker nie 'n hoofletter kon gebruik nie? Beter om dan maar die hoofletter heeltemal te 

vermy? (bylaag J1). 

 

Die vertaler maak ook 'n opmerking ten opsigte van konsekwentheid van die skryfwyse van 

die begrippe "kaffir" en "white people". Hierdie opmerking kan ressorteer onder die 

kategorie van die nakoming van taalreëls/stylreëls, aangesien sy hier 'n stylkeuse maak wat 

deel van die stylreëls vir hierdie vertaalprojek raak. 

 

Sy vra, soos hierbo gesien kan word, tog uit respek vir die skrywer as gesaghebbende 

magsagent of sy met hierdie besluit saamstem, wat hierdie besluit nie slegs tekstueel maak 
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nie, maar ook sosiologies, aangesien dit wisselwerking tussen die produksieagente 

bewerkstellig en op lojaliteit deur die vertaler teenoor die skrywer dui. Die skrywer maak nie 

kapsie teen hierdie besluit nie en hierdie skryfwyses word in die doelteks gebruik, 

byvoorbeeld "Kaffir" (DT bl. 33, en etlike voorbeelde) en "white people" (DT bl. 33, 34). 

 

iv.) Die redigeerder se redigering/revisie 

Nadat die vertaler die manuskrip geredigeer het en die reviseur en skrywer se opmerkings 

daarna geïnkorporeer is, gaan die manuskrip na die redigeerder wat veranderinge op die 

manuskrip aanbring en 'n uitgebreide nota met opmerkings, aanbevelings, voorstelle en 

motiverings aan die uitgewer vir aandag vir die vertaler en skrywer stuur. Deur haar 

"voorstelle vir verbetering", soos sy dit in haar nota en in die vraelyste (2011) beskryf, baie 

uitgebreid aan te bied, te verduidelik hoekom sy sekere voorstelle maak en die ander 

produksieagente se insette verwelkom, toon sy baie respek en agting vir die vertaler en 

skrywer as gesaghebbende magsagente. Sy bied ook haar voorstelle en aanbevelings op 'n 

baie taktvolle wyse aan, wat verder van hierdie respek en agting vir die produksieagente 

getuig. 

 

Aangesien die redigeerder 'n uitgebreide nota aan die produksieagente skryf oor haar 

voorstelle en verbeteringe aan MS3, het baie van haar insette 'n sosiologiese impak op die 

produksieproses en teenoor die produksieagente. Heelwat van haar veranderinge en 

aanbevelings word ook in die doelteks inkorporeer en het dus ook 'n tekstuele impak op die 

doelteks. 

 

Ten opsigte van oordrag maak sy byvoorbeeld 'n hele paar opmerkings wat 'n sosiologiese 

impak op die proses en produksieagente en 'n tekstuele impak op die doelteks maak. 

Hierdie opmerkings het hoofsaaklik te doen met vertaalkeuses (woorde, bewoording en 

terminologie). 

 

'n Paar van hierdie voorbeelde, is die volgende: 
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 Voorbeeld 1: 

 

Die vertaler vertaal "afsaal", byvoorbeeld "Skemer saal hulle by 'n lae koppie af." (BT bl. 14) 

met "off-saddle", byvoorbeeld "At dusk they off-saddle at the base of a small koppie." (MS1 

bl. 7; MS2 bl. 8; MS3 bl. 8). Die redigeerder lewer kommentaar oor hierdie vertaalkeuse: 

 

4. Off-saddle: I know this is a perfectly correct translation, and there is such a thing as off-

saddling, but I don't think it's generally used in English. I think it's more common to talk about 

dismounting (bylaag J5). 

 

Die redigeerder maak hier gebruik van haar habitus en kulturele kapitaal, naamlik die kennis 

wat sy opgedoen het van die Engelse taal oor die jare heen as Engelse redigeerder en 

Engelsonderwyser (ervaring) en ook op grond van haar nagraadse kwalifikasie in Engels, om 

aan te dui dat sy dink dat die woord "off-saddle" nie werklik in Engels gebruik word nie, of 

dan minder idiomaties is, maar dat "dismounting" 'n algemener woordkeuse en dus 

moontlik 'n beter vertaalkeuse is. Sy wys dus daarop dat haar voorstel beter by die 

konvensies van die Engelssprekende wêreld aansluit. Sy impliseer ook hiermee dat die 

doelteksleser hierdie woord toegankliker sal vind en wys hierdeur haar lojaliteit aan die 

doeltekslesers. 

 

"Dismount" is uiteindelik op aanbeveling van die redigeerder in die doelteks gebruik, 

byvoorbeeld "At dusk they dismount at the base of a small koppie." (DT bl. 15). Die vertaler 

noem agterna dat sy egter nie tevrede is met hierdie keuse nie en sê dat "off-saddle" 

volgens haar 'n geskikter vertaling vir "afsaal" is (Vraelyste 2011).141
 

                                                
141

 Die Oxford English Dictionary defineer "off-saddle" soos volg:  
1. off-saddle, n. 1845 
...A break or rest in a journey during which horses, etc. are unsaddled... 
2. off-saddle, v.  1823 
...intr. To unsaddle a horse, etc., esp. for a rest; (hence, by extension) to make a break in a 
journey.... (OED 2012) 

 
en "dismount" soos volg: 

1. disˈmount, n. 1654 
...An act or method of dismounting.... 
2. dismount, v. 1544 
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 Voorbeeld 2: 

 

Oor die vertaling van "wildsbokke" as "antelope", merk die redigeerder die volgende op: 

 

3. Antelope: This is correct, I know, but where I grew up on the platteland, I thought antelope 

were some foreign animal. We talked about buck, and I think this is more authentically South 

African. But maybe that's just me (bylaag J5). 

 

Sy verwys hier na die kennis (kulturele kapitaal) wat sy as kind verwerf het oor spreektaal en 

streektaal en maak na aanleiding daarvan 'n aanbeveling wat deur die produksieagente in 

die doelteks gebruik word. Sy maak ook gebruik van die doxa, naamlik die gemeenskaplike 

idee (of konvensie) dat "buck" meer outentiek Suid-Afrikaans is, om haar besluit te 

motiveer. Die teksvoorbeeld ontwikkel gevolglik soos volg: 

 

BT: Soms sien hy troppe wildsbokke op 'n afstand, maar die yl buitelyne en topografie van die lae 

heuwels op die horison interesseer hom minder as gewoonlik. (bl. 210) 

MS1: Sometimes he sees herds of antelope in the distance, but the dim outlines and topography of the 

low hills on the horizon interest him even less than usual. (bl. 174) 

MS2 & 3: Sometimes he sees herds of antelope in the distance, but the dim outlines and topography of 

the low hills on the horizon interest him less than usual. (bl. 174, 173) 

DT: Sometimes he sees herds of buck in the distance, but the dim outlines and topography of the low 

hills on the horizon interest him less than usual. (bl. 244) 

 

"Antelope" word deurgaans met "buck" in die doelteks vervang. "Antelope" kom slegs in die 

woordelys in 'n definisie voor.  

 

                                                                                                                                                  
...To come down from a height; to descend... (OED 2012) 
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 Voorbeeld 3: 

 

Oor die vertaling van die woord "geskenk" (BT bl. 26) as "bequest" merk die redigeerder die 

volgende op: 

 

p. 17 farmer's bequest: a bequest is usually something bequeathed in a will, or handed down, or 

passed on, and implies that the giver is dead. Perhaps a better word here would be donation, or 

maybe contribution or gift (bylaag J5). 

 

Een van die redigeerder se voorstelle, naamlik "contribution", word in die doelteks 

gebruik:142 

 

BT: Willem laat hom voorkomend versigtig aan 'n bietjie brandewyn proe – geskenk nog deur die boer. 

(bl. 26) 

MS1, 2 & 3: As a precaution Willem gives him a small sip of brandy – still part of the farmer's bequest. 

(bl. 16, 17, 17) 

DT: As a precaution Willem gives him a small sip of brandy – still part of the farmer's contribution. (bl. 

29) 

 

Hierdie voorstel het dus 'n tekstuele impak op die doelteks, aangesien die redigeerder se 

voorstel vir 'n vertaalekwivalent in die doelteks gebruik word, asook 'n sosiologiese impak 

op die produksieproses, aangesien die redigeerder die verskillende voorstelle aan die ander 

produksieagente oorlaat om uit te kies en dus hulle insette waardeer en hulle vertrou om 

die geskikte keuse uit te oefen. 

 

                                                
142

 Dit is nie duidelik wie hierdie besluit geneem het nie. Daar is egter vroeër genoem dat die uitgewer gesê het 
dat dié spesifieke skrywer altyd die "laaste sê" oor haar publikasies het en 'n mens kan aflei dat hierdie 
besluite deur die skrywer geneem en/of goedgekeur is. Dit geld ook vir die ander soortgelyke voorbeelde in 
hierdie afdeling. 
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 Voorbeeld 4: 

 

Oor die vertaling van "geborrel" as "swizzling" merk die redigeerder die volgende op: 

 

p. 38 swizzling: a swizzle stick is used to mix cocktails, but to swizzle means 'to drink 

excessively'. Perhaps a better word would be fizzing, otherwise bubbling or effervescent (bylaag 

J5). 

 

Weer eens word die redigeerder se vertaalalternatief in die doelteks gebruik, naamlik 

"fizzing": 

 

BT: Laer af met die rivier is die geborrel en getjik-tjik van die geelvinke, die vliegroep van die rooivinke 

en die harde gefluit van die koringvoël duidelik hoorbaar. (bl. 51) 

MS1, 2 & 3: From lower down the river the swizzling zt-zt-zt of the yellow weaver, the cry of the red 

bishop bird on the wing and the loud whistles of the sparrow weaver are clearly audible. (bl. 38, 39, 

39) 

DT: The red kaffir finch and the kingfisher. From lower down the river the fizzing zt-zt-zt of the yellow 

weaver, the cry of the red bishop bird on the wing and the loud whistles of the sparrow weaver are 

clearly audible. (bl. 59) 

 

Hierdie bostaande voorbeelde van alternatiewe vertaalkeuses dui duidelik daarop dat die 

redigeerder na die bronteks terugverwys het en dus ook gereviseer het en nie slegs die teks 

geredigeer het nie. Dit dui ook daarop dat sy die bronteks beskou as belangrike 

gesaghebbende magsagent wat in gedagte gehou moet word. 

 

Die redigeerder maak ook 'n opmerking oor 'n uitdrukking wat gebruik word waarvan die 

betekenis onduidelik is in MS3 en oordrag dus nie effektief na die doelteksleser plaasvind 

nie: 
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p. 36 raised by hand: I didn't get the meaning here until I looked at the original, hans 

grootgemaak, and then it made sense. Perhaps reared by hand would make the meaning 

clearer (bylaag J5). 

 

Hierdie opmerking bewerkstellig 'n aanpassing van die manuskrip in die doelteks: 

 

BT: "Esegiël is hans grootgemaak," sê Gert Smal skielik, [...]. (bl. 48) 

MS1, 2 & 3: "Ezekiel was raised by hand," Gert Smal declares suddenly. (bl. 36, 37, 37) 

DT: "Ezekiel was reared by hand," Gert Smal declares suddenly. (bl. 56) 

 

In bostaande voorbeeld kan 'n mens sien hoe dit voordelig kan wees vir die redigeerder van 

'n vertaalde teks om wel die brontaal te verstaan en die bronteks as magsagent te kan 

raadpleeg. Indien dit nie die geval was nie, sou die redigeerder egter die vertaler (of 

skrywer) kon raadpleeg. 

 

Die redigeerder maak ook voorstelle/aanbevelings ten opsigte van styl wat 'n tekstuele 

impak op die doelteks en 'n sosiologiese impak op die produksieproses maak. In die 

volgende opmerking stel die redigeerder 'n minder formele, ou of "stywe" stylkeuse voor 

wat deur die produksieagente (waarskynlik die skrywer, soos vroeër in 'n voetnoot genoem) 

oorweeg moet word: 

 

p. 10 thereafter: is formal and rather pompous (the way lawyers talk), afterwards sounds better 

to me. Also p. 65 (bylaag J5). 

 

Die redigeerder motiveer vir die produksieagente hoekom sy voorstel dat 'n alternatiewe 

woordkeuse gebruik moet word deur te noem dat die woordkeuse in MS3 nie by die styl 

van die doelteks inpas nie.  

 

"Thereafter" (MS3 bl. 10) word in die doelteks op aanbeveling van die redigeerder na 

"afterwards" (DT bl. 19) verander, byvoorbeeld: 
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BT: Eers by Skeurbuikhoogte en kort daarna by Allesverloren het hulle skrams met die vyand slaags 

geraak en nie goed daarvan afgekom nie, maar by Droogleegte [...] (bl. 18) 

MS1, 2 & 3: At Skeurbuikhoogte and at Allesverloren shortly thereafter they had a quick brush with the 

enemy and did not come out of it well, but at Droogleegte [...]. (bl. 9, 10, 10) 

DT: At Skeurbuikhoogte and at Allesverloren shortly afterwards they had a quick brush with the enemy 

and did not come out of it well, but at Droogleegte [...] (bl. 19) 

 

Nog 'n uitdrukking waaroor die redigeerder 'n opmerking maak, is "by and by" wat gereeld 

in MS3 voorkom. Die redigeerder lewer die volgende kommentaar hieroor en noem dat dit 

té argaïes is vir die betrokke teks, asook dat sy 'n persoonlike afkeur (uit haar 

intrapersoonlike disposisies/norme, of habitus) teen dié uitdrukking het (dit is dus nie slegs 

te outyds wat styl betref nie, maar die redigeerder het ook 'n stylvoorkeur ten opsigte van 

die uitdrukking): 

 

1. By and by: This sounds a little archaic, even given the historical context of the novel. For me it 

also has overtones of Uncle Remus and the Brer Rabbit stories, where is pronounced and spelt' 

Bime by'. This is personal prejudice, I know, but I have sounded out other people, and everyone 

wrinkles their noses and shakes their heads. The description twee comes to mind. I would be 

much happier with presently or after a while (bylaag J5). 

 

Hierdie uitdrukking word gevolglik "after a while" in die doelteks – een van die redigeerder 

se voorstelle in haar nota wat deur die ander produksieagente gekies is vir die doelteks, 

waarskynlik uit agting vir die redigeerder se intrapersoonlike norme/disposisies, habitus en 

kulturele kapitaal (ervaring, kennis en taalaanvoeling). Nêrens in die doelteks kom "by and 

by" meer voor nie. Die volgende teksvoorbeeld word ter illustrasie gegee: 

 

BT: Willem staan mettertyd op, neem jong Abraham na sy skuiling om te gaan slaap. (bl. 56) 

MS1, 2 & 3: By and by Willem rises to put young Abraham to bed in his shelter. (bl. 42, 43, 43) 

DT: After a while Willem rises to put young Abraham to bed in his shelter. (bl. 65) 

 

In die volgende nota motiveer die redigeerder aan die ander produksieagente haar voorstel 

ten opsigte van 'n uitdrukking wat sy as te "Brits" beskou en dus nie met die styl én 
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taalgebruik van die res van die teks inskakel nie (die doelteks word dus hier as magsagent 

beskou): 

 

p. 31 the old rotter: a rather British word. Perhaps the old devil/ so-and-so/ bastard/ bugger 

(bylaag J5). 

 

Die redigeerder se voorstel "old bugger" word deur die ander produksieagente in die 

doelteks gebruik: 

 

BT: "Dit is waar die ou swernoot woon," sê Gert Smal. (bl. 42) 

MS1: "This is where the old bugger lives," says Gert Smal. (bl. 30) 

MS2 & 3: "This is where the old rotter lives," says Gert Smal. (bl. 31,31) 

DT: "This is where the old bugger lives," says Gert Smal. (bl. 49) 

 

Soos in die teksvoorbeeld gesien kan word, is hierdie uitdrukking die vertaalkeuse wat 

oorspronklik deur die vertaler in MS1 gebruik is en deur die skrywer in MS2 verander is. Die 

vertaler en die redigeerder se vertaalkeuse eerder as die skrywer s'n word dus in hierdie 

geval in die doelteks gebruik. 

 

Heelwat ander voorstelle ten opsigte van taalgebruik het met die verbetering van die 

afwyking van die norme van Engels ten opsigte van idiomatisiteit te doen. 

 

In die volgende voorbeeld stel die redigeerder 'n verandering op idiomatiese vlak voor: 

 

pp. 184 Reitz greeted everyone with a handshake : while in Afrikaans groet is used for both 

arrival and departure, in English you really only greet someone on arrival. It would be more 

appropriate here to say took his leave, or bade farewell . See also p. 205 (bylaag J5). 

 

Die redigeerder se habitus en kulturele kapitaal speel weer eens in bostaande voorbeeld 'n 

rol deurdat sy die verskille herken tussen die twee tale wat sy magtig is en waarmee sy 
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grootgeword het en kan dus aandui wat meer idiomatiese Engels is – die taal waarin sy 

opgelei en ervare as redigeerder is. 

 

Die redigeerder se voorstel "took his leave" is gedeeltelik in die doelteks gebruik, maar na 

redigering is hierdie sin weer herbewerk en die uitdrukking soos dit in die doelteks voorkom, 

is soos volg: 

 

BT: Reitz het almal vroegoggend met die hand gegroet. Vir Anna ook (bl. 222) 

MS1, 2 & 3: Reitz greeted everyone with a handshake early that morning. Anna too. (bl. 183, 183, 184) 

DT: Reitz solemnly took leave of everyone with a handshake early that morning. Of Anna too. (bl. 258) 

 

Die redigeerder se opmerking het tekstuele en sosiologiese implikasies, deurdat haar 

voorstel gedeeltelik in die doelteks gebruik word én ook deurdat dit wisselwerking 

bewerkstellig, aangesien dit aanleiding gee tot die herbewerking van hierdie teksgedeelte 

deur die ander produksieagente. 

 

Oor die gebruik van die woord "whence" word daar tussen die agente gekorrespondeer. Die 

teksgedeelte "Nou is sy volledig deur die duisternis waaruit hy haar opgeroep het, 

teruggeëis." (BT bl. 125) word aanvanklik vertaal as: "Now she has been utterly reclaimed by 

that darkness whence he called her." (MS1 bl. 101). Die vertaler verander dit later in MS3 

na: "Now she has been utterly reclaimed by that darkness from whence he called her." (MS3 

bl. 101), maar merk hieroor in 'n nota op:  

 

P. 102: 'whence' en 'from whence' – volgens die woordeboek kan albei gebruik word. Ek het 

maar gegaan op gevoel – soms het 'whence' alleen net nie vir my lekker geklink nie (bylaag J4). 

 

Sy gebruik dus hulpbronne uit haar sosiale kapitaal om na te gaan en te motiveer dat albei 

die bewoordings gebruik kan word, maar sy gebruik haar taalaanvoeling, wat deel van haar 

intrapersoonlike norme/disposisies, habitus en kulturele kapitaal vorm om aan te dui dat die 

een opsie soms nie volgens haar gevoel reg geklink het nie. Dié intrapersoonlike aspekte 
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word in die korrespondensie aan ander produksieagente uitgedruk en die redigeerder 

reageer soos volg hierop: 

 

p. 101 from whence: whence actually means from where, so the from is redundant – it should 

be just whence he called her (bylaag J5). 

 

Die redigeerder verduidelik/motiveer aan die produksieagente waarom "from whence" nie 

korrek is nie (uit haar kennis van die Engelse taal, wat deel van haar kulturele kapitaal 

vorm). Die redigeerder se opmerking word gerespekteer en na redigering verskyn hierdie 

teksgedeelte sonder die "whence", maar met die ekwivalent "from where", wat die 

redigeerder in haar nota voorstel:  

 

BT: Nou is sy volledig deur die duisternis waaruit hy haar opgeroep het, teruggeëis. (bl. 125) 

MS1 & 2: Now she has been utterly reclaimed by that darkness whence he called her. (bl. 101, 101) 

MS3: Now she has been utterly reclaimed by that darkness from whence he called her. (bl. 101) 

DT: Now she has been utterly reclaimed by that darkness from where he called her. (bl. 145).
143

 

 

"Whence" word wel op ander plekke in die doelteks wel behou, soos op bladsy 27, 110, 127 

en 292, telkens sonder die "from".  

 

Die redigeerder wys ook op 'n paar kwessies rakende voorsetselgebruik. Sy maak 

byvoorbeeld in haar nota 'n opmerking oor die gebruik van "like" en "as": 

 

5. Like and As: I have always understood that like is used when comparing nouns (one thing is 

like another), and that when it is verbs, the doing of things, that are being compared, one uses 

as. So, on p. 8, and again on p. 21 Like every other evening should be As on every other evening. 

p. 30 sleep as never before, also pp. 100, 128,190, and 194. 

                                                
143

 "He looks at the branches of the tree from whence she appeared." (MS3 bl. 135) word ook: "He looks at the 

branches of the tree from where she appeared." (DT bl. 192). 
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But like is creeping in more and more frequently, and seems to be becoming common usage. I 

notice it all the time, and it jars, but I am probably just a nitpicking old fuddy-duddy (bylaag J5). 

 

Die redigeerder verduidelik hier dus die taalnorm (wat deel uitmaak van interpersoonlike 

norme, of doxa) ten opsigte van hierdie twee voorsetsels se idiomatiese gebruik, maar 

noem ook dat hierdie norm, of reël deesdae verbreek word en impliseer dat dit moontlik 'n 

taalafwyking is om "like" te gebruik eerder as "as" in die voorbeelde wat sy noem, eerder as 

'n taalfout. 

 

Die voorbeeldsin wat sy verskaf is byvoorbeeld na aanleiding van hierdie nota in die 

doelteks volgens haar aanbeveling aangepas: "As on every other evening [...]." (DT bl. 15) en 

"[...] sleep as never before [...]" (DT bl. 47). 

 

Ander voorbeelde van voorsetselveranderinge, na aanleiding van die redigeerder se insette, 

is die volgende: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

p. 9 his eyes were unfocused with smoking: in English I think one would say from smoking 

(bylaag J5). 

 

Hierdie verandering word in die doelteks gebruik: "His eyes were unfocused from smoking 

and narrowed with suspicion." (DT bl. 18). 

 

 Voorbeeld 2: 

 

p. 91 pain shoots down his spine, from his tailbone to the back of his head: it should be up his 

spine surely? The Afrikaans is op (bylaag J5). 
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Hierdie verandering word in die doelteks aangebring: "An intense pain shoots up his spine, 

from his tailbone to the back of his head." (DT bl. 130). Korrekte oordrag is ook by hierdie 

voorbeeld ter sprake, aangesien die beeld korrek aan die doelteksleser oorgedra moet 

word. 

 

Voorbeeld 1 en 2 het tekstuele implikasies vir die doelteks aangesien die voorsetselgebruik 

na aanleiding van die redigeerder se aanbevelings verander word en in die doelteks neerslag 

vind. Die voorbeelde het ook sosiologiese implikasies vir die produksieproses, aangesien die 

redigeerder telkens nie aandui dat haar voorstel beslis korrek is nie, maar eerder vir die 

produksieagente in haar korrespondensie vra of hulle met haar voorstelle saamstem. 

Hiermee impliseer sy dat sy hulle insette verwelkom. Sy sê byvoorbeeld: "I think [...]" 

(hierdeur wys sy dat sy moontlik onseker is oor die aanpassing) en "[...] it should be up his 

spine surely?" (waar sy ook haar effense onsekerheid beklemtoon). Die toon waarin sy 

hierdie opmerkings skryf, dui moontlik wel nié op onsekerheid nie, maar is versagte 

formulerings om taktvol te probeer wees en respek aan die agente te betoon deur nie bloot 

hulle stylkeuses, ensovoorts te verander sonder om dit aan hulle te kommunikeer en seker 

te maak hulle stem saam met die veranderinge nie. 

 

Die redigeerder maak ook 'n voorstel met betrekking tot beeldspraak ('n vergelyking in die 

onderstaande voorbeeld): 

 

p. 34 rank as a billy goat: The Groot Woordeboek does translate geil as rank, fertile, sensual, so 

strictly speaking rank would be correct here. But rank in English implies foul smelling, and while 

we know that Oompie does smell, I get the impression that what is being suggested here is his 

sexual appetite – the next sentence is a reference to his many wives. So wouldn't randy as a billy 

goat be a better description? (bylaag J5). 

 

Sy motiveer haar voorstel vir 'n verandering in die doelteks aan die produksieagente (deur 

gebruik te maak van haar kennis en taalaanvoeling afkomstig uit haar habitus en kulturele 

kapitaal, soos vroeër verduidelik) en vra of hulle nie ook dink dat haar voorstel 'n beter 

beskrywing is nie. Die ander produksieagente stem duidelik saam met haar opmerking en 
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"Rank as a billy goat" (MS3 bl. 34) word gevolglik verander na haar voorstel: "randy as a billy 

goat" (DT bl. 53). 

 

Ten opsigte van die nakoming van taalreëls/stylreëls maak die redigeerder ook 'n paar 

opmerkings wat 'n tekstuele en sosiologiese impak op die produksieproses het.  

 

In die volgende voorbeelde verbeter die redigeerder kongruensiefoute (Engels: "concord", 

onderwerp-werkwoord-ooreenstemming): 

 

p. 3 has any of you : I think that any of you implies more than one, in which case it would be 

have any of you. Otherwise I think is should be has any one of you (bylaag J5). 

 

Hierdie verbetering word in die doelteks toegepas: 

 

MS3: "Has any of you ever met the old prankster?" (bl. 3) 

DT: "Have any of you ever met the old prankster?" (bl. 8) 

 

Die voorstel het dus 'n tekstuele implikasie vir die doelteks, maar, omdat die redigeerder 

noem dat sy dink dat hierdie verbetering aangebring moet word, en meer as een opsie gee 

hoe hierdie teksgedeelte verwoord kan word, kan 'n mens hierdie aanbeveling ook as 

sosiologies beskou. Sy gee nie die oplossing nie, maar vestig die ander produksieagente se 

aandag op 'n moontlike fout in die manuskrip en gee ook meer as een voorstel waaruit die 

produksieagente kan kies om in die doelteks toe te pas. Hierdie redigeerbesluit word dus 

gelei deur interpersoonlike norme (wette), naamlik die saamstem oor die taalreël rakende 

kongruensie, maar ook deur middel van kommunikasie tussen produksieagente en 

besinning deur die betrokke agente om te besluit hoe die reël in die doelteks toegepas gaan 

word en wat die korrekte/geskikte keuse van die vorm van die werkwoord vir die betrokke 

teks is. 

 

Die redigeerder wys in haar nota (bylaag J5) op die volgende moontlike spelfoute en 

skryfwysefoute: 
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pp. 10, 49, 54, 57, 61, 132, 136, 163, 164 fieldwork: In the OED the word is hyphenated. In the 

more up-to-date Collins dictionary, however, they make an interesting distinction between field 

work: 'the investigation or search for material in the field', and fieldwork: 'temporary structure 

used in fortifying places or positions'. So please make it two words (bylaag J5). 

 

p. 12 flyswatter: I can't find this in the dictionary, but it looks wrong spelt as one word. I would 

make it two, but I have no authority for saying so. The same applies to hometown on p. 11 

(bylaag J5). 

 

p. 31 homemade: I can't find it in the dictionary, but my instinct is that it should be two words – 

home made. But I am open to correction. The same with beeman, p. 35 (bylaag J5). 

 

In die eerste voorbeeld verwys sy na die Collins Dictionary wat deur NB-Uitgewers 

"voorgeskryf" word en deel uitmaak van die hulpbronne binne die sosiale kapitaal, wat 

beskikbaar is aan al die produksieagente, om haar keuse te motiveer en as 't ware 'n opdrag 

te gee hoe die woord geskryf moet word. In die tweede en derde voorbeeld dui sy egter aan 

dat sy nie hierdie woorde in die woordeboek opspoor nie, maar steun op haar 

taalaanvoeling, wat deel van haar habitus en kulturele kapitaal (soos vroeër bespreek) 

uitmaak om te motiveer hoekom sy die spel-/skryfwyses aanbeveel. 

 

Die volgende keuses word in die doelteks gebruik: "field work" (twee woorde: DT bl. 18, 70, 

78, ensovoorts), "flyswatter" (een woord: DT bl. 12), "home town" (twee woorde: DT bl. 13, 

277, 288 [home towns – hier in meervoudsvorm gebruik], 289), "home-made" (met 

koppelteken as adjektief: DT bl. 49) en "bee man" (twee woorde: DT bl. 54 & 230). 

 

Die redigeerder verbeter ook kongruensiefoute wat in MS3 voorkom. Die volgende 

voorbeelde se impak is hoofsaaklik tekstueel, alhoewel die redigeerder die verandering in 'n 

nota motiveer deur die taalreël (wat deel vorm van haar taalkennis in die kulturele kapitaal 

wat sy verwerf het, en deel vorm van interpersoonlike reëls/norme van die Engelse taal) wat 

hier van toepassing is, aan die produksieagente te verduidelik: 
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p. 104: the blood of seasoned fighters courses through their veins. Verb must agree with blood, 

singular (bylaag J5). 

 

Hierdie voorbeeld is dus tekstueel, maar ook sosiologies van aard, aangesien die redigeerder 

haar verbetering aan die ander produksieagente verduidelik/motiveer. 

 

Hierdie verbetering word in die doelteks behou: 

 

MS3: Clearly the blood of seasoned fighters course through their veins. (bl. 104) 

DT: Clearly the blood of seasoned fighters courses through their veins. (bl. 149) 

 

Omdat die opmerkings deur die redigeerder nie almal sê dat haar voorstel beslis volgens die 

erkende reël/norm is nie, en die produksieagente dus ook hulle eie kennis en aanvoeling (uit 

hulle onderskeie habitus en kulturele kapitaal) moet gebruik en insette moet lewer om te 

besluit watter spel-/skryfwyse in die doelteks gevolg word, is hierdie opmerkings dus nie 

slegs tekstueel van aard nie. Dit het ook 'n sosiologiese impak op die produksieproses 

deurdat dit wisselwerking tussen die produksieagente bewerkstellig deurdat hulle moet 

besluit watter spel-/skryfwyse gevolg word. Die redigeerder vra ook hierbo dat "field work" 

"asseblief" as twee woorde geskryf moet word, waardeur dus 'n beroep op die 

produksieagente gedoen word om haar keuse ten opsigte van skryfwyse te aanvaar en te 

respekteer. Sy gee ook 'n motivering vir haar keuse deur uit woordeboeke (sosiale kapitaal) 

aan te haal. 

 

v.) Samevatting 

Uit die bostaande bespreking is dit duidelik dat die twee hoofagente in die produksieproses 

van To hell with Cronjé die vertaler en die skrywer was. Dié twee agente het dikwels direk 

met mekaar gekorrespondeer en wisselwerking is hoofsaaklik tussen hierdie twee 

produksieagente. Aanpassings aan die teks is ook meestal deur hierdie twee 

produksieagente aangebring. Daar is voorbeelde gegee van hoe die doelteksbewoording 
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dikwels deur middel van uitruiling van idees (met ander woorde wisselwerking en 

bemiddeling/onderhandeling) tussen hierdie twee produksieagente ontstaan het. 

Deurgaans kan 'n mens ook sien dat alhoewel daar soms navraag oor sekere aspekte gedoen 

word, die produksieagente ook meestal 'n oplossing voorstel, wat dikwels in die doelteks 

gebruik word. Die optrede van die redigeerder teenoor hulle, en die min inmenging deur die 

uitgewer, dui ook daarop dat dié twee produksieagente vertrou en gerespekteer word as 

gesaghebbende magsagente in die produksieproses. Hierdie houding teenoor dié twee 

produksieagente kan wees as gevolg van die simboliese kapitaal, naamlik status, wat hulle 

bekom het deur middel van suksesvol afgehandelde projekte en pryse wat hulle gewen het. 

Hulle beklee dus albei 'n prominente posisie in die literêre polisisteem/veld, wat 'n invloed 

kan hê op die wyse waarop agente wat saam met hulle werk, teenoor hulle optree.  

 

Die feit dat dié twee produksieagente (en die uitgewer) dikwels die redigeerder se 

voorstelle aanvaar en in die doelteks inkorporeer het, dui daarop dat hulle ook die 

redigeerder respekteer en vertou en as 'n gesaghebbende beskou. Daar is dus deurgaans in 

die produksieproses wédersydse respek en vertroue tussen die produksieagente. Nie net 

respekteer en vertrou die redigeerder die vertaler en skrywer mekaar nie, maar hulle 

respekteer en vertrou ook die redigeerder en haar insette.  

 

Deurgaans is daar onderhandeling, wisselwerking en samewerking tussen die agente, maar 

nêrens dui die proses op konflik of wedywering nie. Die agente toon besondere respek 

teenoor mekaar en tree ook baie taktvol teenoor mekaar op, sonder om te skroom om wel 

insette te lewer waar nodig. Hulle maak ook dikwels van mekaar as hulpbronne (sosiale 

kapitaal) gebruik. 

 

Nog 'n afleiding wat na aanleiding van hierdie analises gemaak kan word, is dat die bronteks 

('n Hertzogpryswenner) as belangrike magsagent in die produksieproses optree, deurdat 

daar deur al die produksieagente daarna terugverwys word. Ook word die teks dikwels, 

veral deur die skrywer, waar dit in veral die konsepvertaling afwyk van die styl van die 

bronteks, weer aangepas om nader aan die bronteks se styl te wees. 
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Die doelteksleser en doelteks as magsagente speel nie so 'n groot rol in die besluitneming 

tydens die produksieproses nie, maar word wel in ag geneem en die teks word aangepas om 

toegankliker vir die doelteksleser te wees (veral deur die insluiting van die woordelys). Soos 

vroeër bespreek (afdeling 5.3) is die doelteks as magsagent 'n belangrike rolspeler in 

besluitneming oor die parateks in al drie die doeltekste wat in hierdie studie bestudeer 

word. 

 

5.4.1.2 Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

i.) Vertaler se vertaalnota 

In die vertaler se vertaalnota nadat sy die konsepvertaling voltooi het, lewer sy kommentaar 

oor 'n gedeelte wat sy vanuit die bronteks aangepas het. Die implikasie is hoofsaaklik 

tekstueel van aard, aangesien daar nie verdere korrespondensie oor die verandering 

plaasgevind het nie en die verandering behoue gebly het. Dit is egter ook sosiologies van 

aard aangesien die vertaler haar besluit aan die ander produksieagente kommunikeer 

(moontlik uit respek om hulle in te sluit en om hulle insette te verwelkom), asook om seker 

te maak sy interpreteer die stuk korrek om dit reg aan die doelteksleser oor te dra. Sy toon 

dus deur hierdie stuk korrespondensie lojaliteit aan die ander produksieagente én die 

doelteksleser en die opmerking beïnvloed dus die produksieagente én die doeltekslesers. 

 

Die volgende verandering het betrekking op oordrag en inhoud, naamlik oneffektiewe, 

logiese oordrag van die koshuisuitleg. Die vertaler merk hieroor op: 

 

Pp 56-57 – Die episode van Pizzaface wat instorm van buite vir telefoon. Ek het die deel 

uitgelaat van Vaselinetjie wat in die boonste gang rondkyk vir hulp en dan by die trap 

afhardloop. Die TV-kamer en mev. Claerhout se woonstel is bo. Maar Pizzaface het dan so pas 

by die agterdeur ingestorm en by Vaseline verby – dus was sy onder? Omdat ek verward was, 

het ek maar aangeneem die lesers sal dalk ook verward raak, en toe maar die teks aangepas 

(bylaag K1). 
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Die agente lewer nie kommentaar op hierdie aanpassing nie en daar kan aanvaar word dat 

hulle dit dus goedkeur. Die teksgedeelte word gevolglik soos volg aangebied: 

 

BT: Twee dae later hoor Vaselinetjie in die TV-kamer die afkondiging dat daar telefoon vir Pizzaface is. 

Sy herken Tara Papadopoulos se stem. Prefekte mag ook die interkomstelsel gebruik as daar nie 'n 

huismoeder naby is om 'n afkondiging te maak nie.  

Vaselinetjie voel onmiddellik dat iets skort. Dis 'n lieg, een of ander tipe lokval. Mevrou Claerhout lig 

haar kop van die tydskrif wat sy besig is om te lees. Haar gesig wys dat sy presies dieselfde dink, maar 

dat sy niks daaraan gaan doen nie. Sy staan op en loop na haar woonstel, waar sy die deur agter haar 

toetrek.  

"Jeeha, dis vir my, dis my nefie!" storm Pizzaface by die agterdeur in en by Vaselinetjie verby soos 'n 

kameelperd op spoed sonder dat sy haar kan keer. Iemand het vir Vaselinetjie gefluister dat Pizzaface 

se nefie ook haar boyfriend is, maar sy glo dit darem nie. Jik! 

Vaselinetjie kyk benoud rond of sy nie iewers vir Puck gewaar nie, maar daar is niemand in die boonste 

gang wat sy kan vertrou nie. Sy spring by die trappe af en hardloop verby die sekretaresse na meneer 

Hefner se kantoor. Maar sy deur is toe. (bl. 56, 57) 

MS1, 2, 3, 4, 5 & DT: "Hee-hah, it's for me, it's my cousin!" Pizzaface stormed through the back door 

and charged past Vaseline like a giraffe at full speed. Someone had told Vaseline that Pizzaface's 

cousin was also her boyfriend, but surely that couldn't be true. Yuck! 

 Vaseline looked round anxiously for Puck. There was no one in the passage she could trust. She raced 

past the secretary to Mr Hefner's office. But his door was closed. 

 Before Vaseline could reach the offices of the social workers, she heard the faint thumps that she 

knew so well by now. Though she was expecting the worst, her stomach still heaved when she turned 

the corner. (bl. 39-40, 40, 44-45, 44-45, 44-45, 51) 

 

Ook wat oordrag betref, merk die vertaler op dat sy die verwysings na karakters wat Engels 

praat, of Engels kan praat, in die doelteks uitgelaat het. Die vertaler motiveer hierdie keuse 

aan die ander produksieagente in haar vertaalnota: 

 

Ek het alle verwysings na karakters wat Engels (kan) praat uitgehaal uit die vertaalde teks. Puck 

sê bv vir Vaselinetjie dat sy altyd by die skool geroep word om boodskappe na die kinderhuis te 

dra omdat sy Engels kan praat. Die welsynwerker praat Engels, ens. Ek het onlangs na 'n lesing 

geluister waarin die befaamde vertaalteoretikus, Christiane Nord, verwys het na so 'n voorbeeld 

en gesê het dat vertalers hulle common sense moet gebruik en nie sulke foute moet maak nie. 
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Ek stem nie noodwendig saam nie. Ek dink die lesers bly deeglik bewus daarvan dat hulle 'n 

Afrikaanse roman lees wat toevallig in Engels aangebied word. Die lesers maak self daardie 

sprong sodat hulle dit nie noodwendig as 'n gebrek aan logika sien wanneer daar verwysings na 

Engels in die teks voorkom nie. Ek het dit egter maar weggelaat om polemiek te voorkom. Sal 

die skrywer en die redigeerder maar besin of dit 'n leemte veroorsaak? (bylaag K1, eie 

beklemtoning). 

 

Die vertaler motiveer dus haar besluit aan die ander produksieagente deur ook na die 

vertaalteorie – kennis wat sy opgedoen het deur die kwalifikasie wat sy in vertaling verwerf 

het en nou deel vorm van haar intrapersoonlike norme/disposisies, habitus en kulturele 

kapitaal – te verwys. Sy neem in haar besluit die doelteksleser in ag, soos in die 

onderstreepte gedeeltes gesien kan word. In haar nota kan 'n mens sien dat sy eintlik ten 

gunste daarvan is om die verwysings na die karakters wat Engels praat, te behou, aangesien 

sy sê die doelteksleser tog bewus is daarvan dat hy/sy 'n "Afrikaanse roman lees wat 

toevallig in Engels aangebied word", maar dat sy dit uitgelaat het "om polemiek te 

voorkom". Sy pas dus haar vertaalbenadering aan om geskik te wees vir die mark waarin die 

doelteks verkoop moet word. Deur te noem dat sy polemiek probeer voorkom, dui daarop 

dat die besluit ideologies (wat deel vorm van die patronaat) van aard is. Sy doen 'n beroep 

op die ander produksieagente (naamlik skrywer en redigeerder) om na hierdie gedeeltes te 

kyk en te besluit of hierdie weglatings in die doelteks werk. Hierdeur illustreer sy vertroue in 

die ander produksieagente om ook hulle insette oor dié moeilike kwessie te lewer en 

bevorder dus samewerking/wisselwerking. 

 

Die redigeerder stem saam met hierdie vertaalbesluit, soos sy ook dan in haar kommentaar 

bevestig: 

 

Stem saam dat dit beter is om sulke verwysings weg te laat (bylaag K1). 

 

Die gevolg is dat hierdie verwysings in die doelteks weggelaat word, soos die vertaler in haar 

konsepvertaling gedoen het: 
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BT: Die wit antie vra 'n klomp vrae, maar sy's niks kwaai nie. Sy sê Vaselinetjie het die mooiste lang 

hare. Die swart antie praat nie met Vaselinetjie self nie, net met die prinsipaal en die wit antie, op 

Engels. Dit laat Vaselinetjie ongemaklik voel dat dié antie haar so stip aankyk en dan haastig goed in 

haar lêer neerskryf. (bl. 11) 

MS1: The white lady asked a great many questions. She was friendly and seemed kind. She 

complimented Vaseline on her beautiful long hair. The black lady didn't speak to Vaseline at all, only 

to the headmaster and the white lady. Vaseline didn't like the way she stared at her, making notes in 

her file. It made her feel uneasy. (bl. 5) 

DT: The white lady asked a great many questions. She was friendly and seemed kind. She complimented 

Vaselinetjie on her beautiful shiny long hair. The black lady didn't speak to Vaselinetjie at all, only to 

the headmaster and the white lady. Vaselinetjie didn't like the way she stared at her, making notes in 

her file. It made her feel uneasy. (bl. 5) 

 

Wat vertaalekwivalente, of woordkeuses, betref, maak die vertaler ook 'n paar opmerkings. 

 

Daar word na die karakter Denise Toolo as 'n "mannetjieswyfie" (BT bl. 52) verwys en die 

vertaler verduidelik haar keuse om hierdie begrip as "he-bitch" (MS1 bl. 35; DT l. 46) te 

vertaal, soos volg: 

 

'n mannetjieswyfie (p. 52) – my kinders het my op he-bitch gesit. Dit kom uit 'n fliek. Daar word 

dit nou wel mbt 'n man gebruik, maar nouja (maak dit saak, dink julle?) – dis nogal vir my 'n 

lekker naam vir ou Denise Toolo. Ek het ook butch bitch oorweeg. Later word wel na haar 

verwys as 'n butch girl (bylaag K1). 

 

Die vertaler het in hierdie geval haar kinders, wat nader aan die ouderdom van die 

doeltekslesers as sy self is, geraadpleeg om 'n vertaalekwivalent vir "mannetjieswyfie" op te 

spoor. Sy maak dus hier gebruik van die hulpbronne wat tot haar beskikking is om 'n 

vertaalbesluit te neem en dit aan die ander produksieagente te motiveer. Hierdie 

hulpbronne is haar kinders en die film, wat deel van haar sosiale kapitaal vorm. Die 

redigeerder stem saam met die vertaalbesluit wat die vertaler na aanleiding van hierdie 

navorsing gemaak het:  
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"Ek dink "he-bitch" pas perfek in die gees van die boek in. Ek is mal daaroor!" (bylaag K1). 

 

Hierdie vertaling verskyn in die doelteks (bl. 46), maar is egter, soos die vertaler ook noem, 

eintlik 'n verwysing na 'n man en kan dus verwarrend of steurend vir 'n doelteksleser wees 

wat hierdie begrip ken, wat dié teksgedeelte minder toeganklik vir die doelteksleser kan 

maak. Sy moedig ook die ander produksieagente aan om hulle mening oor hierdie manlike 

vertaalekwivalent deur te vra: "maak dit saak, dink julle?" en betrek hulle op hierdie manier 

by die besluit en moedig dus samewerking aan. In die Urban Dictionary, 'n nie-amptelike 

aanlynwoordeboek van omgangstaal, dui al die definisies van "he bitch" en "he-bitch" op 

verwysings na mans. Dit kan byvoorbeeld as term gebruik word vir 'n manlike prostituut, 'n 

manlike "bitch", of 'n hermafrodiet (Urban Dictionary 1999-2012). Nêrens is 'n aanduiding 

dat die woord na 'n vrou kan verwys nie. In die film Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999), 

waarna die vertaler waarskynlik verwys, verwys die karakter TJ Hicks na homself as 'n he-

bitch wanneer hy sê: "Don't make me he-bitch man-slap you!" (IMDb 2012). Binne die 

konteks waarin hierdie verwysing in die doelteks voorkom, is dit egter verstaanbaar wat 

bedoel word: "A black girl, Denise Toolo, whom some of the others called a he-bitch behind 

her back, [...]" (DT bl. 46). 

 

Oor die vertaling van die woord "botterwa", wat 'n Suid-Afrikanisme vir die polisievangwa is, 

merk die vertaler in haar vertaalnota op: 

 

Botterwa (p. 59) Ek neem aan dié benaming vir die polisie se vangwa kom uit die dae toe dit 

nog 'n geel voertuig was. My seun sê toe hulle op skool was, het hulle gepraat van die kaaswa. 

Vandag is dit mos nie meer geel nie. Ek het op 'n sleng-webwerf die term mellow yellow gekry 

vir 'n vangwa, maar ek het met die polisie self gepraat en hulle ken dit nie. Hulle sê almal praat 

maar van die van, of die vantjie. Ek het dus maar volstaan met van (bylaag K1). 

 

Soos in die vorige voorbeeld het die vertaler van hulpbronne, naamlik sosiale kapitaal, 

gebruik gemaak om haar vertaalbesluite te neem en te definieer. Sy het een van haar 

kinders geraadpleeg oor hierdie woord, asook op 'n sleng-webwerf gekyk en met die polisie 
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self gepraat (voorbeelde van sosiale kapitaal) om 'n vertaalekwivalent vir "botterwa" te 

vind.  

 

In die doelteks word die vertaler se besluit hierbo, naamlik "police van" en "van", gebruik. 

Soos in MS1 word dié twee terme afwisselend gebruik om na die "botterwa" of "vangwa" te 

verwys. Hier het die vertaler met ander woorde geneutraliseer deur "botterwa" met 'n 

algemeen bekende term te vertaal wat waarskynlik vir die doelteksleser verstaanbaarder sal 

wees as byvoorbeeld "yellow mellow". Alhoewel "van" of "police van" nie konteks- en 

kultuurgebonde is soos "botterwa" nie, het die vertaler hierdie vertaalbesluit geneem om 

beter oordrag aan die doelteksleser te verseker. Sy tree hier dus lojaal teenoor die 

doelteksleser op, deur hom/haar in ag te neem en die doelteks vir hom/haar toegankliker te 

maak. 

 

"Hok" word volgens die WAT (2012) gedefinieer as "Iem[and] se bewegingsvryheid aan 

bande lê, veral skoolkinders weens 'n oortreding van die skoolreëls belet om die terrein te 

verlaat". Hierdie konsep word 'n paar keer in die roman gebruik en die vertaler merk in haar 

vertaalnota aan die produksieagente die volgende oor die vertaling van "hok" op: 

 

Huishok, kamerhok, bedhok (p. 53) – Ek het wel gepraat van gate wanneer in die algemeen 

verwys word na hok – ek ken die term uit my eie koshuisdae – maar ek het dit housebound, 

roombound, bedbound gemaak. As ek reg onthou, word dit so gebruik in Spud van John van de 

Ruit (bylaag K1).
144

 

 

Sy maak hier gebruik van die kulturele kapitaal wat sy in haar skooljare verwerf het, naamlik 

die kennis van die gebruik van die Engelse woord "gate" vir die Afrikaanse "hok" en sosiale 

kapitaal, naamlik die boek Spud (Penguin, 2005, deur John van de Ruit), vir die term 

"...bound".  

                                                
144

 Die woord wat gewoonlik (deesdae) in omgangstaal gebruik word om na hierdie konsep te verwys, is egter 
"grounded" en sal beter deur (veral die jong) doelteksleser begryp word. Hierdie woord kom baie in die 
Amerikaanse mediawêreld voor en is daarom algemeen bekend. Cassel's Dictionary of Slang (Green 2005:653) 
definieer "ground" soos volg: (also house) [...] to restrict someone, usu[ally] an errant teenager, from enjoying 
their regular social life as a punishment for some real or perceived misdemeanour; usu[ally] as grounded [...].  
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Die redigeerder noem dat sy dit so gelaat het (bylaag K1). 

 

In die volgende teksvoorbeeld word "gated" en "housebound", "roombound" en 

"bedbound" gebruik. Dié terme word in hierdie teksgedeelte deur Killer aan Vaselinetjie 

verduidelik en dus ook aan die leser verduidelik. Al weet die leser dus nie wat hierdie terme 

beteken nie, word dit deur hierdie verduideliking, wat ook in die bronteks voorkom, aan 

hom/haar verklaar: 

 

BT: "Hok" is een van die woorde wat deel geword het van Vaselinetjie se kinderhuislewe. "Om gehok te 

wees, beteken jy mag nie uitgaan nie, al voel jy ook of jy jou trollie self by die afgrond gaan afdrywe," 

het Killer haar in haar eerste week al touwys gemaak.  

Huishok beteken jy mag in die huis rond beweeg, net nie by die deur uit nie. Kamerhok beteken jy 

moet in jou kamer sit en bedhok is wanneer jy nie eens 'n toon van jou bed af mag beweeg nie. Alle 

straf word in jou straflêer opgeskryf en jy moet daarvoor teken. (bl. 53) 

MS1, 2, 3, 4, 5 & DT: "Gated" was a word that had soon become part of Vaseline's vocabulary at the 

children's home. "If you are gated, it means you're not allowed to go out, even if you feel you could 

steer your trolley over a cliff yourself," Killer had informed her during her first week. "Housebound" 

meant you were allowed to move around inside the house, but you weren't allowed to step outside. 

"Roombound" meant you had to stay in your room, and "bedbound" meant you weren't allowed to 

move even a toe off your bed. All punishment was recorded in your file, and you had to sign for it. (bl. 

36-37, 37, 41, 41, 41, 47) 

 

Die bostaande voorbeelde dui dus almal aan hoedanig die vertaler se opmerkings 'n 

sosiologiese en tekstuele impak op die produksieproses en doelteks gehad het, aangesien 

korrespondensie oor die aspekte plaasgevind het, deurdat die ander produksieagente 

geraadpleeg en die doelteksleser deurgaans in ag geneem is en deurdat die vertaler se 

voorstelle telkens in die doelteks gebruik word. Die vertaler maak heelwat gebruik van 

hulpbronne (kulturele en sosiale kapitaal) om oplossings vir vertaalekwivalente te vind. 

 

Nog 'n voorbeeld van 'n woordkeuse waaroor die vertaler 'n opmerking in haar vertaalnota 

maak, is die vertaling van die woorde "studiebanke" (bv. BT bl. 24) en 
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"(opslaan)studeertafels" (bv. BT bl. 50) wat sy as "study tables" (bv. MS1 bl. 15; DT bl. 50) 

vertaal het en "sitkamer" (in die ouma en oupa se huis, bv. BT bl. 10 en in die kinderhuis, bv. 

bl. 24) wat sy as "sitting room" (in die ouma en oupa se huis, bv. MS1 bl. 5; DT bl. 4 en in die 

kinderhuis bv. MS1 bl. 15 DT bl. 18) vertaal het. Hierdie besluitneming het ook stilistiese 

komponente, aangesien een van die oorwegings by die vertaling hiervan die minder 

opgesmukte styl is waarin die res van die boek geskryf is. Die bronteks en die nuwe doelteks 

tree dus hier as magsagente op wat besluitneming rig. Die vertaler sê in haar nota: 

 

Ek het prep en prep tables oorweeg, maar op die ou end teruggekeer na study en study tables. 

(As ek reg verstaan, is dit opvoutafels, en daarom nie desks nie.) Ek dink prep is baie 

'privaatskool' – of hoe? Te posh. Daarom het ek ook gebly by sitting room en nie common room 

gebruik nie (bylaag K1). 

 

Die woorde "As ek reg verstaan [...]" en "[...] of hoe?" dui daarop dat die vertaler in hierdie 

nota nie bloot haar vertaalkeuses motiveer en afdwing nie, maar dat sy ook die ander 

produksieagente se insette verwelkom. Hierdie vertalings is uiteindelik deur die skrywer en 

redigeerder goedgekeur en verskyn, soos aangedui, ook so in die doelteks. 

 

Met betrekking tot taalgebruik maak die vertaler ook 'n paar opmerkings wat sosiologiese 

en tekstuele implikasies inhou. 

 

Vanweë die konteks van die roman, naamlik die kinderhuislewe en bendelewe, kom daar 

baie afwykende en Niestandaardafrikaans in die roman voor. Dit sluit informele taalgebruik, 

sleng, taalvermenging, plat en kru taal en vloekwoorde in. Deur hierdie taalgebruik word 'n 

outentisiteit aan die dialoog, asook narratiewe gedeeltes verleen (wanneer dit uit die 

perspektief geskryf word van die karakters wat so praat). Taalvermenging kom ook in die 

Engelse teks voor waar Afrikaanse woorde behou word in die Engelse doelteks. Die vertaler 

noem in haar vertaalnota sy het die besluit geneem om nie té veel Afrikaanse teksgedeeltes 

in die Engelse vertaling te gebruik nie, aangesien dit tot 'n té groot leksikale vervreemding 

sal lei en die teks moontlik vir die Engelse doelteksleser ontoeganklik kan maak. Die 

doelteksleser as agent in die vertaalproses beïnvloed dus hierdie besluitneming ter sprake 
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en die vertaler probeer lojaal teenoor die doelteksleser optree. Sy merk in haar vertaalnota 

op sy het spaarsaam met Afrikaanse woorde te werk gegaan en ook dat sy besluit het om 

die Afrikaans nié te kursiveer nie (stylreël). Sy sê ook sy het dikwels vloekwoorde so in 

Afrikaans gelos, asook kultuurverwysings soos "afval", "souskluitjies" en "vetkoek". Sy noem 

wel dat haar vertaalbesluite lukraak geskied het en dat sy dus "oop [is] vir oortuiging" 

(bylaag K1), wat impliseer dat sy insette van die ander produksieagente verwelkom en 

aanpasbaar is ten opsigte van haar besluit. Die redigeerder antwoord hierop dat sy 

saamstem, dat die skrywer nog heelwat Afrikaans wou invoer (in MS2) en dat sy bietjie 

daaraan teruggesnoei het (bylaag K1).  

 

Die skrywer reageer later hierop soos volg: 

 

AFRIKAANS: na my niggie vertel het dat 'n Kiwi-boek die Bookerprys gewen het, hoewel dit vol 

dialoog is wat in hul inheemse taal gelos is, het ek my besluit hieroor ook gemaak. Ek het beide 

die kinders, maar veral die gangsters en Vaselinetjie, asook haar ouma en oupa, toegelaat om 

'n baie "gemengde Engels" te praat. Dis myns insien, nog eg genoeg en sal beslis as werklike 

dialoogvorm in die kleurlinggemeenskap aanvaar word. Dit help vir my om die boek en ook 

Vaselinetjie se karakter te behou? 

Daar is een volle sin Afrikaans wat Juice die gangster vir Texan toesnou en ek is oop vir jul opinie 

daaroor? (bylaag K2).  

 

Die skrywer kyk hier dus na ander jeugboeke in die literêre sisteem/veld om te motiveer 

waarom die Engels vermeng kan word. Sy maak gebruik van haar niggie en 'n Kiwi-boek 

(sosiale kapitaal) as hulpbronne om haar uitgangspunt te motiveer. Sy verwys ook terug na 

die bronteks as magsagent deur te noem dat die vermengde taal nodig is om die "boek" (sy 

verwys na die bronteks) "en ook Vaselinetjie se karakter te behou". Sy dui ook aan dat sy die 

ander produksieagente se insette verwelkom deur te sê sy "is oop vir jul opinie daaroor?" 

 

Dit is ook na aanleiding hiervan dat die skrywer melding maak van 'n woordelys wat sy 

agterin die boek wil hê, waaruit die onderhandeling oor hierdie woordelys (bespreek in 

afdeling 5.3.4) ontstaan. Die mark (wat ook as 'n niemenslike agent beskou kan word) en 

doelteksleser speel hier 'n rol, aangesien die doelteks toeganklik gemaak moet word vir 'n 
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Engelse jeugmark (in Suid-Afrika, en volgens die skrywer ook oorsee) en dit onder andere 

met behulp van 'n woordelys gedoen kan word, volgens die skrywer.  

 

Die vertaler het deurgaans tydens haar vertaling lojaliteit teenoor die skrywer en getrouheid 

teenoor die bronteks as twee magsagente in die produksieproses getoon deur die styl van 

die bronteks en skryfstyl van die skrywer in gedagte te hou in haar vertaalbesluitneming. 

Hierdie benadering sluit aan by die redigeerbeginsels van aanpasbaarheid (om te kan 

aanpas by verskillende tekste en skrywers) en respek (vir die skrywer en bronteks). 

 

'n Kombinasie van die vertaler en skrywer se benadering tot die gebruik van Afrikaanse 

woorde word uiteindelik in die doelteks gevolg, wat op wisselwerking tussen die 

produksieagente dui. 

 

Die vertaling van dialoog op sigself bied 'n groot uitdaging aan vertalers om dit so natuurlik 

moontlik in die doeltaal oor te dra. Wanneer hierdie dialoog niestandaardtaal, soos dialek, 

bevat, word dit selfs nog meer uitdagend. Horton (1998:418) merk op dat by die vertaling 

van niestandaardtaal dit nie 'n kwessie van ekwivalensie is nie, maar eerder om 

intertekstuele koherensie te bewerkstellig. Hy sê tereg dit is nie die linguistiese vorm van 

woorde of uitdrukkings nie, maar die sosiolinguistiese funksie daarvan, wat in die 

vertaalhandeling raakgesien en ideaal gesproke behou moet word (Horton 1998:418). Die 

doelteksleser moet dus die woorde en uitdrukkings reg verstaan, volgens wat die skrywer se 

bedoeling daarmee was. Die woorde en uitdrukkings moet byvoorbeeld die regte 

gevoelswaarde oordra of karakters reg karakteriseer. Die sosiale oorwegings, eerder as die 

taalkundige, word dus by die vertaling van dialoog en dialek beklemtoon. (Verwys ook na 

afdeling 3.5 waar die funksionele afwyking van standaardtaal bespreek word.) 

 

Die vertaler merk in haar vertaalnota op dat dit vir haar onder andere moeilik was om die 

manier waarop Vaselinetjie aanvanklik praat, te vertaal. Vaselinetjie praat aan die begin van 

die roman soos 'n "tipiese" bruin mens (wat later uitfaseer word). Die ander 

kinderhuiskinders reageer voortdurend op die manier waarop sy praat, omdat sy wit lyk, 

maar soos 'n bruin mens praat. Die vertaler merk op: 
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Ek sal die eerste een wees om saam te stem dat dit dalk nie te geslaagd is in Engels nie. Ek hoor 

graag wat julle sê. Ek wou egter nie 'n karikatuur van haar maak, of doelbewus iets snaaks 

probeer doen en dan onoortuigend wees nie (bylaag K1). 

 

In hierdie nota toon die vertaler selfvertroue deur te erken dat sy onseker is of sy die 

dialoog geslaagd vertaal het en verwelkom ander produksieagente se kommentaar daaroor. 

Sy beroep haar dus op die ander produksieagente as hulpbronne. Sy neem ook die doelteks 

en die doelteksleser as magsagente in haar besluitneming in ag deur te sê dat sy nie die 

doelteks onoortuigend wil maak nie. 

 

Die redigeerder antwoord hierop dat sy gebruik gemaak het van sosiale kapitaal deur 'n 

"jong bruin persoon wat self skryf" geraadpleeg het, maar dat dit nie werklik gehelp het nie. 

Sy beroep haar oop op die ander produksieagente vir raad: 

 

Ja, dit was omtrent 'n tameletjie. Veral omdat daar pertinent gewys word op die verbasing 

waarmee almal om haar reageer elke keer as sy iets sê. Ek het 'n jong bruin persoon wat self 

skryf (in Engels) genader vir raad, maar dit het ook nie juis iets baie oortuigends opgelewer nie, 

behalwe vir een uitdrukking wat ek werklik nie geken het nie. Die vertaler en die uitgewer moet 

maar kyk wat hulle dink (bylaag K1). 

 

Hierdie korrespondensie wys duidelik daarop hoe die produskieagente mekaar tydens die 

proses as hulpbronne (sosiale kapitaal) raadpleeg en mekaar se insette waardeer om die 

effektiewe vertaling van die dialoog te bewerkstellig (bylaag K3 en K4 sluit verdere 

korrespondensie oor hierdie aangeleentheid in). Die laaste sin kan ook daarop dui dat die 

redigeerder moontlik verantwoordelikheid na die vertaler en uitgewer verplaas. Hierdie 

wisselwerking het dus ook interpersoonlike implikasies teenoor die doelteksleser (deurdat 

hy/sy in ag geneem word), aangesien die produksieagente die dialoog vir die doeltekslesers 

oortuigend wil maak. 
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Wat tydsvorme betref, dui die vertaler aan dat sy in die verlede tyd vertaal het, "soos dit 

meestal die gebruik is in Engels"145 (bylaag K1). Hier word sy dus beïnvloed deur die doxa, of 

interpersoonlike norme (konvensies) wat vir 'n hele taalgemeenskap geld. Sy motiveer wel 

'n besluit aan die redigeerder waar sy afwyk van die geskikte Engelse tydsvorm om die teks 

leesbaarder (met ander woorde toegankliker) vir die doelteksleser te maak: 

 

[…]. Ek is wel bewus daarvan dat daar sekere gedeeltes is waar ek streng gesproke moes 

oorgeskakel het na die Past Perfect tense, maar ek het dit partykeer omseil om nie so 

verstrengel te raak in al die hads nie – veral waar daar 'n redelike lang uittreksel ter sprake was. 

Die redigeerder moet asb maar kyk of hy/sy dink ek het daarmee weggekom (bylaag K1). 

 

Die redigeerder noem dat sy die tydsvorm meestal gehou het soos die vertaler dit vertaal 

het, maar hier en daar 'n aanpassing gemaak het (Vraelyste 2011). Die vertaler se opmerking 

het dus 'n sosiologiese implikasie deurdat ander produksieagente bedag gemaak word op 

die afwyking in die tydsvorme en moet kyk of dit in die doelteks werk en dit aanpas waar 

nodig, maar het ook 'n tekstuele implikasie aangesien van die afwykende tydsvorme in die 

doelteks behou is. Voorbeelde hiervan word gegee by die afdeling waar die redigeerder se 

bydrae (MS3) bespreek word.  

 

Wat taalreëls/stylreëls betref, maak die vertaler 'n paar opmerkings met betrekking tot 

spel- en skryfwyse. Sy dui byvoorbeeld aan dat sy die Collins-woordeboek (sosiale kapitaal 

as hulpbron wat interpersoonlike norme [reëls] bevat) gebruik het vir spelling/skryfwyse, 

soos sy vroeër "by [Human & Rousseau] geleer is" (bylaag K1) – veral met betrekking tot die 

los- en vasskryf van woorde. Hierdeur gee sy vir die redigeerder 'n aanduiding van haar 

werkswyse en die motivering waarom woorde waarby twee skryfwyses korrek kan wees, los 

of vas geskryf is. 

 

Sy maak ook nog 'n paar opmerkings oor skryfwysebesluite wat sy neem, of waaroor sy 

twyfel: 

                                                
145

 'n Mens kan hierdie opmerking dus ook kategoriseer as "subtaal" soos Mossop (2007) daarna verwys 
(afdeling 3.3.2.2). 
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In die volgende nota vra sy raad oor die skryfwyse van die woord "gyppo" in die verlede tyd: 

 

Die slengwoord gyppo – vir steel, gaps. Ek het my vasgeloop met die spelling in die Engelse past 

tense. Op die ou end het ek 'n apostrophe gebruik: gyppo'd. Is dit geregverdig? Sonder die 

apostrophe is dit sekerlik meer korrek, maar lyk dit vir my eienaardig: gyppod. Dan is die 

uitspraak weer in gedrang. Of sou dit dalk gyppoed moes wees? Lyk ook snaaks (bylaag K1). 

 

Die redigeerder noem dat die "gyppo'd"-skryfwyse ook vir haar na die beste oplossing lyk en 

dit word so in die doelteks gebruik (DT bl. 168). 

 

Die vertaler doen ook navraag oor die Amerikaanse of Britse skryfwyse: 

 

ass vs arse – In die verlede het ek nog altyd die spelling arse gebruik – ons volg mos die Britse 

skryfwyse en nie die Amerikaanse nie. In hierdie teks het ek dit egter ass gespel. Ek reken die 

kinders vandag ken net die Amerikaanse uitspraak, en sou dit so gebruik het (bylaag K1). 

 

Die redigeerder noem dat sy dit so gelos het en hierdie spelling kom so in die doelteks voor. 

Hierdie oorweging het ook interpersoonlike implikasies teenoor die doelteksleser, aangesien 

toeganklikheid vir die doelteksleser 'n oorweging by hierdie besluit is (verwys na die laaste 

sin in die bostaande aanhaling). 

 

Die vertaler vra ook vir die redigeerder wat die korrekte skryfwyse vir "Aikôna, soekawêna!" 

(BT bl. 198) is: 

 

Die HAT gee die spelling Aikona (sonder die kappie op die o). Sal die redigeerder asb seker maak 

van die spelling van Aikona soekawena (p. 146 – vertaalde teks). Dis hoe dit in die oorspronklike 

teks gespel word, maar ek is onseker hieroor. Ek dink as mens dit gaan gebruik, moet dit reg 

gespel word (bylaag K1). 
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Die redigeerder gee die korrekte skryfwyse "Hayi khona suka wena!" in haar kommentaar 

(bylaag K1). Die skryfwyse "aikona" word uiteindelik in die doelteks gebruik (sonder die 

kappie – soos die vertaler in MS1 gebruik) (sonder die "suka wena"-gedeelte) en word in die 

woordelys agterin die boek verklaar. 

 

Wisselwerking tussen die redigeerder en vertaler is dus in die bostaande voorbeelde deur 

die vertaler bewerkstellig om die beste vertaalbesluite vir die doelteks, die doelteksleser en 

die mark te neem. 

 

ii.) Skrywer se revisie (MS2) 

Voordat die vertaler se konsepvertaling na die redigeerder gaan, gaan dit eers, soos met To 

hell with Cronje, na die skrywer vir revisie. Die skrywer bring veral veranderinge ten opsigte 

van oordrag aan deur gedeeltes te herskryf en gedeeltes by te skryf. 

 

Die skrywer verwerk die vertaling om in 2008, in plaas van in die laat 1990's, soos in die 

bronteks, af te speel. Sy sê in haar eerste korrespondensie met die produksieagente, nadat 

sy die eerste keer deur die teks gewerk en dit gemoderniseer het: 

 

Ek hou regtig duim vas dat julle saam met my opgewonde oor ons nuwe Engelse Vaselinetjie 

gaan worre en dat die nuwe lesersgehoor dieselfde daaroor sal voel (bylaag K2). 

 

Anders as met To hell with Cronjé beskou die skrywer van Vaselinetjie dus nie die bronteks 

as 'n besonder beduidende magsagent nie, en werk meer doelteksgerig deurdat sy hierdie 

veranderinge aanbring en na die "nuwe Engelse Vaselinetjie" verwys. 

 

Hierdie besluit om die boek op te dateer word eers geneem nadat die konsepvertaling reeds 

voltooi is en die aanpassings word tydens die skrywer se revisieproses aangebring. 

 

Die skrywer noem dat sy verwysings na aspekte soos tegnologie en dwelms bygevoeg het. 

Voorbeelde van tegnologie is selfone (wat die kinders self besit – Tannie Hildegard het wel 
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een in die bronteks) en Mxit (die sosiale netwerk en blitsboodskap-/kitskletsdiens (instant 

messaging service) waarmee meestal kinders en tieners op hulle selfone met mekaar 

kommunikeer). Sy noem verder dat sy die ge-/misbruik van bier en sigarette aangepas het 

na die ge-/misbruik van dagga, tik en "crack". Hierdie veranderinge is meestal ook daarop 

gerig om die vertaling toeganklik te maak vir die nuwe doeltekslesers. 

 

'n Teksvoorbeeld waar 'n hele paar voorbeelde van nuwe tegnologie in MS2 ingewerk word, 

is die volgende: 

 

BT: Hier en daar sit iemand alleen met 'n Walkman op die ore na musiek en luister. 

MS2: Here and there a solitary figure was listening to music on earphones, , for those lucky enough to 

own an iPod or cellphone. Cellphones were confiscated and only allowed during weekends and 

holidays. Vaseline wished she had one because Pizzaface had shown her how to Mxit. Then she could 

sms like Nazrene and the town girls were always doing. (bl. 89) 

MS3, 4, 5 & DT: Here and there a solitary figure, someone who was lucky enough to own an iPod or 

cellphone, was listening to music on earphones. Cellphones were confiscated and could only be used 

over weekends and during holidays. Vaseline wished she had a cellphone. Then she could SMS like 

Nazrene and the town girls were always doing. (bl. 103, 103, 103, 116) 

 

Hierdie verwerkings en byvoegings het heelwat korrespondensie en onderhandeling tot 

gevolg. Die vertaler merk met haar lees van die bygewerkte en gereviseerde weergawe van 

die teks op: "Die hele gedeelte oor die cellphones klink aangelas. Ek sou dit weglaat. Dit 

hoort nie hier nie." (bylaag K6). Hierdie aanbeveling word egter nie gebruik nie en die 

doelteks bly dieselfde soos in MS3 waar die redigeerder van die veranderinge inkorporeer 

wat deur die skrywer aangebring is. As 'n mens na die teksvoorbeeld kyk, sal 'n mens sien 

dat die doelteksgedeelte uiteindelik 'n kombinasie van die skrywer en die redigeerder se 

pogings is, wat wisselwerking illustreer. 

 

Hierdie opdatering word egter nie konsekwent deurgevoer nie. In die volgende 

teksvoorbeeld bly die bedrag wat Oupa vir Vaselinetjie gee, byvoorbeeld dieselfde as in die 

bronteks: 
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BT: Toe Oupa haar groet, vroetel hy in sy binnesak, haal 'n R50-noot uit en gee dit vir haar. Dis die 

meeste geld wat sy nog ooit gehad het, behalwe die keer toe sy die skool se kunskompetisie gewen 

het en die predikant én die prinsipaal én Oupa elkeen vir haar R20 gegee het. (bl. 18) 

MS1, 2, 3, 4, 5 & DT: When the time came for Oupa to say goodbye, he fumbled in his breast pocket 

and handed her a R50 note. She'd never had so much money before, except when she had won the 

school's art competition and the dominee and the headmaster and Oupa had each given her R20. (bl. 

10, 10, 12, 12, 12, 12) 

 

Die skrywer bring ook veranderinge ten opsigte van karakterisering aan. In MS2 

herkarakteriseer sy die kinderhuistannie, Meredith Pike, van 'n dronklap na 'n dronk "New 

Ager". Sy motiveer haar besluit aan die produksieagente deur te sê sy wil Meredith se 

drinkery snaaks maak om dit te kontrasteer met die drankmisbruik deur die jongmense en 

kinders, wat "redelik ernstig en 'donker'" is: 

 

Ek het daaroor gedink en besluit ek wil Meredith Pike in 'n boozing New Ager verander. Dit 

maak haar karakter meer "lig" en "funny," want waar drankmisbruik elders opduik, soos met 

Killer se stiefpa, Juice-hulle en Texan en selfs Vaseline se vergrype, is dit als redelik ernstig en 

"donker." Ek voel asof ek Pike nie helder genoeg ingekleur het in die eerste boek nie (bylaag K5). 

 

Sy wend dus tydens die herbewerking van die konsepvertaling 'n poging aan om die storie as 

geheel (soos dit oorspronklik in die bronteks verskyn het) te verbeter (sy noem dat daar vir 

haar 'n probleem met Pike se karakter in die bronteks ["eerste boek"] is) en nie slegs die 

vertaling te reviseer nie. Dit is weer eens 'n aanduiding dat die status van die bronteks as 

magsagent nie so hoog geag word nie. 

 

Hierdie aanpassings word nie deur die redigeerder in MS3 inkorporeer nie, maar weer in 

MS5 deur die skrywer teruggeplaas en verskyn ook so in die doelteks. Die veranderinge het 

dus 'n sosiologiese implikasie vir die produksieproses, deurdat die besluit aan die 

produksieagente gekorrespondeer word en die redigeerder daaroor moet besin in haar 

redigeer-/revsieproses. Dit het ook uiteindelik 'n tekstuele impak op die doelteks, aangesien 

die veranderinge weer teruggeplaas word in MS5, alhoewel dit nie in MS3 inkorporeer is nie 

en dus in die doelteks verskyn. 
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Die skrywer maak in haar nota 'n opmerking oor perspektief wat volgens haar verkeerd 

uitgedruk word in MS1 deur van die verkeerde diskoersmerker gebruik te maak:  

 

Heel aan die einde, wanner Oupa Simon vertel hoe hy op Vaselinetjie afgekom het, vertel hy dit 

mos VIR HAAR, dan nie? Ek het dit daar verander dat Oupa Simon sê, "I packed up Oumie and 

you, our precious gift from the Lord," asof hy direk met Vaseline praat (bylaag K5). 

 

Sy dui aan dat sy moontlik twyfel en die ander produksieagente se insette sal waardeer deur 

te vra "dan nie?". Hierdie bewoording kan ook dui op 'n taktvolle manier van navraag doen. 

 

Deur die "the child" of "the baby" (sien onder) na "you" te verander, word die perspektief in 

hierdie gedeelte verander: 

 

BT: [...] toe pak ek my vrou en die kindjie en gaan soek 'n nuwe begin elders soos Josef van 

ouds. (bl. 245) 

MS1: I packed up my wife and the child and left in search of a new beginning somewhere else, 

like Joseph of old. (bl. 181) 

MS2: I packed up my wife and you, my preciously gift from the Father, and left in search of a 

new beginning somewhere else, like Joseph of old. (bl. 196) 

MS3 & 4: I packed up my wife and the baby and left in search of a new beginning somewhere 

else, like Joseph of old. (bl. 217, 216) 

MS5 & DT: I packed up Oumie and you and left in search of a new beginning somewhere else, 

like Joseph of old. (bl. 218, 247) 

 

Die bostaande teksgedeelte is 'n voorbeeld van hoe 'n teksgedeelte deur middel van 

wisselwerking tussen die agente omvorm word om uiteindelik uit te kom by dit wat in die 

doelteks gebruik word. Vir die volledige teksvoorbeeld, sien bylaag I2 (uittreksel 1). 

 

Die skrywer bring ook stilistiese veranderinge aan wat 'n sosiologiese en tekstuele impak 

het. Die skrywer merk dikwels op dat sy nie wil hê die doelteks moet styf en formeel wees 

nie, om by die tema en potensiële doelteksleser te pas. Sy toon hier dus weer eens lojaliteit 
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teenoor die doeltekslesers deur die vertaling se styl vir hulle toeganklik te maak. Die 

taalgebruik en register (styl) moet volgens haar so eenvoudig moontlik gehou word.  

 

Die skrywer noem dat een van die eerste dinge wat haar oor die konsepvertaling (MS1) 

opgeval het, was die vertaalkeuse "mat" (Engels) om die Afrikaanse "mat" te vertaal 

(Vraelyste 2011). Dit wil voorkom (uit die Vraelyste 2011) of hierdie verandering die skrywer 

besonder baie gepla het en haar vertroue in die vertaler se oordeel laat verloor het. Dit kon 

waarskynlik daartoe gelei het dat sy baie veranderinge in die teks aangebring het, omdat sy 

nie meer vertroue in die vertaler se oordeel, of respek vir die vertaler gehad het nie. Sy sê 

oor die vertaler: "Ek glo sy het haar bes probeer. Dit is 'n baie moeilik storie om in egtheid te 

behou terwyl jy dit letterlik van die Afrikaanse platteland na die Engelse voorstad probeer 

verhuis" (Vraelyste 2011). Die vertaler se bevoegdheid en status (simboliese kapitaal) word 

dus hier deur die skrywer misken. 

 

Die skrywer verander "mat" na "carpet". "Carpet" is egter 'n formeler variant as "mat" (wat 

'n idiomaties korrekte vertaling vir die Afrikaanse "mat" is) en dus teenstrydig met haar 

gevoel dat die boek in 'n eenvoudiger taal en informeler register vertaal moet word. 

"Carpet" word wel op verskeie ander plekke in MS1 gebruik en deurgaans in MS1 met 

"carpet" vervang en in die doelteks gebruik: 

 

BT: Maar sy kan nie help om sleg te voel oor die kleintjies wat elke dag vir ure tjoepstil op 'n mat voor 

die televisie moet sit nie. (bl. 110) 

MS1: But she couldn't help feeling bad about the little ones who had to sit quietly on the mat in front of 

the TV for hours on end. (bl. 79) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: But she couldn't help feeling bad about the little ones who had to sit quietly on the 

carpet in front of the TV for hours on end. (bl. 81, 93, 93, 93, 105) 

 

Alhoewel die skrywer hierdie verandering as 'n stilistiese verandering aangebring het, 

bewerkstellig die verandering ook 'n verandering in betekenis (met ander woorde oordrag 

en inhoud). 'n "Mat" (Engels) verwys meer gereeld na 'n los mat, terwyl 'n "carpet" eerder 

na 'n tapyt wat die hele vloer bedek, verwys. Hierdie twee terme is egter uitruilbaar (CED 

2012). 
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Nog 'n voorbeeld waar die skrywer in MS2 stilistiese veranderinge aanbring, is in die 

volgende teksgedeelte. Sy verander "immensly" na die eenvoudiger "a lot", maar pleeg 

stylbreuk deur net daarna die formele, ouer frase "something was amiss" te gebruik. Die 

redigeerder inkorporeer nie hierdie verandering nie en gebruik "immensly" in MS3. Die 

skrywer verander in MS4 "something was amiss" na "something was terribly wrong". In die 

doelteks word albei die skrywer se formulerings, naamlik "a lot" en "something was terribly 

wrong" gebruik: 

 

BT: Ná kerk vat Oupa hulle om ietsie soets by die keffie in die bodorp te gaan eet. Dis 'n rare 

gebeurtenis en Vaselinetjie geniet dit gewoonlik vreeslik, maar vandag voel dit of Ouma en Oupa nie 

die toringroomyse vol bruin sjokoladesous in hulle glase geniet nie. (bl. 12) 

MS1: After church Oupa took them to the café in the bodorp for a treat. This was a rare event and 

usually Vaseline enjoyed it immensely, but today she sensed that Oupa and Ouma were taking no 

pleasure at all in the tall ice creams dripping with dark brown chocolate sauce in their glass bowls. (bl. 

6) 

MS2: After church Oupa took them to the café in the bodorp for a treat. This was a rare event and 

usually Vaseline enjoyed it a lot, but today she sensed something was amiss. Oupa and Ouma were 

taking no pleasure at all in the tall ice creams dripping with dark brown chocolate. sauce in their glass 

bowls. 

MS3: After church Oupa took them to the café in the bodorp for a treat. This was a rare event and 

usually Vaselinetjie enjoyed it immensely, but today she sensed that something was amiss. Oupa and 

Ouma were taking no pleasure at all in the tall ice creams dripping with dark brown chocolate sauce in 

their glass bowls. (bl. 8) 

MS4, 5 & DT: After church Oupa took them to the café in the bodorp for a treat. This was a rare event 

and usually Vaselinetjie enjoyed it a lot, but today she sensed that something was terribly wrong. 

Oupa and Ouma were taking no pleasure at all in the tall ice creams dripping with dark brown 

chocolate sauce in their glass bowls. (bl. 8, 8, 6) 

 

Hierdie voorbeeld kan daarop dui dat die skrywer nie die vertaler en redigeerder (wat albei 

"immensly" voorgestel het, se oordeel vertrou of hulle bevoegdheid en besluite respekteer 

nie, deur die gedeelte wat nie in MS3 inkorporeer is nie, weer terug te verander na haar 

woordkeuse in MS2. Dit kan ook daarop dui dat die skrywer selfvertroue het in haar eie 

besluit en verantwoordelikheid vir die eindproduk wil neem. 
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Wat taalgebruik betref, voer die skrywer heelwat kruer, platter en meer vulgêre taal in MS2 

in. Van hierdie veranderinge word deur die redigeerder in MS3 inkorporeer en ander nie. 

Die veranderinge wat nie inkorporeer word nie, word egter dikwels in MS4 en MS5 

teruggeplaas en wel in die doelteks gebruik. Dié veranderinge het nie slegs 'n tekstuele 

implikasie nie, maar ook 'n sosiologiese implikasie, aangesien dit soos die ander voorbeelde, 

op 'n moontlike wantroue en disrespek deur die skrywer teenoor die ander 

produksieagente, dui. Die bewoordings wat die skrywer telkens terugverander nadat die 

redigeerder dit uitgeredigeer het, lei ook dikwels tot konflik tussen die produksieagente. 

 

Sien byvoorbeeld die volgende kritiek deur die vertaler: 

 

p. 199 - Ek weet van my vloekvertalings was baie kras – daarom het ek staatgemaak op die 

redigering om dit uit te stryk (ook om in dit in gedagte te hou indien die boek vir skole bedoel 

is), maar ek kan regtig nie saamgaan met Why don't you go finger yourself nie. Dis heeltemal te 

vulgêr. Vervang asb met iets anders. Dieselfde geld vir Go wank yourself op p. 69. Ek wil nie 

voor 'n gemengde klas staan en daardie woorde lees nie. En moet mens weer kyk na cunts op p. 

143? (bylaag K6). 

 

Die vertaler neem hier dus die doelteksleser en die konteks en situasie in ag waarin die boek 

moontlik gelees gaan word, in haar aanbevelings oor die gebruik van kru taal. Haar eie 

voorkeure (uit haar intrapersoonlike norme/disposisies en habitus) blyk ook 'n oorweging te 

wees, omdat sy opmerkings soos "ek kan regtig nie saamgaan met" en "Ek wil nie voor 'n 

gemengde klas staan en daardie woorde lees nie." Dit kan ook aandui dat sy uit selfrespek 

en 'n verantwoordelikheisgevoel nie hierdie woorde in die doelteks wil laat verskyn nie.  

 

Albei die uitdrukkings waarna sy verwys, sowel as die woord "cunt" (op twee plekke) word 

behou in die doelteks, wat dui op 'n geringskatting deur die skrywer vir die vertaler se status 

as gesaghebbende magsagent. Die opdraggewende redakteur het ook nie hier as 

bemiddelaar tussen die agente opgetree om die konfliksituasie te vermy en in die beste 

belang van die doelteks op te tree nie.  
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 Voorbeeld 1: Puck se ma, 'n prostituut, is in die volgende teksgedeelte aan die 

woord: 

 

BT: "Piss off, I'm busy!" skel 'n vrouestem binne. Dan klink dit asof die persoon in 'n hoesbui verstik en 

spoeg. (bl. 81) 

MS1: "Piss off, I'm busy!" a woman's voice shouted from inside. They heard her coughing and spitting. It 

sounded as if she was choking. (bl. 58) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: "Go wank yourself, I'm busy!" a woman's voice shouted from inside. They heard her 

coughing and spitting. It sounded as if she was choking. (bl. 45, 67, 67, 67, 76) 

 

 Voorbeeld 2: Killer, 'n kinderhuisbewoner (meisie), is in die volgende teksgedeelte 

aan die woord: 

 

BT: "Gaan speel eerder met jouself," sê Killer en haak die ruit weer toe. (bl. 216) 

MS1: "Why don't you go and play with yourself?" Killer said, closing the window. (bl. 160) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: "Why don't you go finger yourself?" Killer said, closing the window. (bl. 171, 190, 

189, 191, 217) 

 

 Voorbeeld 3: Hier word "cunt" in die doelteks gebruik om die woord "bitches" te 

vervang: 

 

BT: "Vrek, julle werfetters!" skree sy broodmes in die hand terwyl sy oor die toonbank terug in die aksie 

in spring. (bl. 51) 

MS1: "Die, motherfuckers!" she shouted, wielding a bread knife and leaping across the counter and 

back into the fray. (bl. 45) 

MS2: "Die, motherfuckers!" she shouted, wielding a bread knife and leaping across the counter and 

back into the fray. (bl. 157) 

MS3 & 4: "Die, you bitches!" she shouted, wielding a bread knife and leaping across the counter and 

back into the fray. (bl. 39, 39) 

MS5 & DT: "Die, you cunts!" she shouted, wielding a bread knife and leaping across the counter and 

back into the fray. (bl. 39, 45) 

 

Die vertaler merk, soos vroeër genoem, aanvanklik op dat haar vertaling van "werfetters" na 

"motherfuckers" dalk te kras is. Die redigeerder verander dit in MS3 na "bitches" en in MS5 
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word dit deur die skrywer na nog 'n meer vulgêre "cunts" verander (sien ook opmerking 

hieroor by die bespreking van die redigeerder se redigering/revisie). 

 

Die skrywer versag egter ook soms die kru taalgebruik as dit nie by die karakter pas nie. Die 

karakter Tara se woorde: "Fuck off!" (MS1 bl. 50) word vervang met "Piss off!" (MS2 bl. 51, 

DT bl. 65). En mevrou Claerhout se woorde: "Goodness, what's gotten into you bitches?" 

(MS1 bl. 50) word vervang met "Goodness, what's gotten into you hooligans?" (MS2 bl. 51, 

DT bl. 65). 

 

'n Voorbeeld waar die skrywer 'n verandering ten opsigte van taalreëls/stylreëls aanbring, is 

deur 'n enkelvoud in MS1 'n meervoud in MS2 en verander die skryfwyse van "crewcut/s" na 

twee woorde te verander. Die redigeerder inkorporeer die meervoud, maar hou die spelling 

"crewcuts" een woord, soos die vertaler dit oorspronklik geskryf het in MS1. 'n Kombinasie 

van die verskillende produksieagente se insette word dus uiteindelik in die doelteks gebruik, 

naamlik dat "crewcuts" as een woord geskryf word, en dat die meervoudsvorm gebruik 

word: 

 

BT: "Sy vrou moet nou al die kinderhuisseuns se hare poenskop soos sy eie skeer!" (bl. 91) 

MS1: "His wife is going to give all the boys a crewcut like his own!" (bl. 65) 

MS2: "His wife is going to give all the boys crew cuts like his own!" (bl. 67) 

MS3, 4, 5 & DT: "His wife is going to give all the boys crewcuts like his own!" (bl. 77, 77, 77, 85) 

 

Hierdie voorbeeld illustreer hoe wisselwerking tussen produksieagente uiteindelik die 

doelteks se bewoording bewerkstellig. 

 

Die skrywer se veranderinge in MS2 en haar wantroue in die ander produksieagente se werk 

het tot baie konflik en wedywering in die produksieproses gelei, wat die produksieproses 

vertraag en onnodige werk vir die redigeerder veroorsaak het (sien bespreking wat volg). 
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iii.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

Die redigeerder se redigeer-/revisietaak behels dat sy aan MS1 (konsepvertaling deur die 

vertaler) werk, asook deur al die voorstelle en veranderinge in MS2 (gereviseerde weergawe 

deur die skrywer) werk en inkorporeer wat sy as verbeteringe beskou. Sy redigeer 

hoofsaaklik, maar doen ook tot 'n mate revisie, aangesien sy wel na die bronteks 

terugverwys. Haar benadering toon aan dat sy meer vertroue in die vertaler se besluite as in 

die skrywer s'n plaas en die vertaler se status as gesaghebbende magsagent erken. Dit is in 

teenstelling met haar ingesteldheid teenoor die skrywer, wat volgens haar dikwels onnodige 

veranderinge aan die vertaling aangebring het. 

 

Wat oordrag betref, bring die redigeerder 'n paar veranderinge aan wat 'n tekstuele en 

sosiologiese implikasie vir die produksieproses inhou.  

 

Op die skrywer se nuwe weergawe van die vertaling (MS2), lewer die redigeerder onder 

andere die volgende kommentaar wat aan die opdraggewende redakteur gestuur word: 

 

By tye gaan [die skrywer] heeltemal "over the top", sodat dit eintlik dreig om laf of 'n bietjie 

lagwekkend te word (bylaag K4). 

 

Hierdie opmerking het tekstuele en sosiologiese implikasies. Tekstueel, aangesien van die 

redigeerder se veranderinge of nie-inkorporering van die skrywer se byvoegings of 

herskrywings in die doelteks behoue bly. En sosiologies (interpersoonlike implikasies), 

aangesien hierdie opmerking, en die implikasies daarvan, baie wisselwerking en 

onderhandeling, asook konflik en wantroue tussen haar en die skrywer tot gevolg het. Dit is 

omdat die skrywer nie met hierdie stelling saamstem nie en later, omdat sy moontlik 

bedreig voel deur die redigeerder se kritiek, die redigeerder van die projek laat verwyder. 

 

Die skrywer reageer op die bostaande opmerking dat sy die vertaling juis lagwekkend wil 

maak omdat dit tot die doelteksleser sal spreek. Haar besluit het dus ook 'n interpersoonlike 

implikasie, maar net teenoor die doelteksleser (lojaliteit). Sy noem ook dat sy navorsing 
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gedoen het om te toets of hierdie teksgedeeltes werk, deur van haar sosiale kapitaal, 

naamlik haar kinders, gebruik te maak. 

 

Uh..ja, dis eintlik die idée..om lagwekkend te wees. Ek bieg onmiddellik dat dit beslis waar is. 

Daar is TWEE aanpassings in my benadering wat OPSETLIK effe anders as die Afrikaanse 

weergawe is. Party plekke het dit geflop en verkeerd oorgekom, dankie [...]  en ek het aanvaar 

dat dit moet uit, maar een of twee keer het ek teruggesit wat uitgehaal is. (Dit mag dalk nie vir 

julle snaaks wees nie, maar dit werk my kinders. Ek weet, want ek het dit getoets en sal my 

stelling staaf.) (bylaag K4). 

 

Die skrywer noem hierbo dat die redigeerder op sekere plekke reg was dat die nuut 

bygeskryfde gedeeltes ongeslaagd is (sy bedank haar hiervoor en toon dus respek teenoor 

die redigeerder), maar dat ander wel na aanleiding van haar navorsing (deur potensiële 

doeltekslesers te raadpleeg, soos hierbo bespreek) in die doelteks geslaagd sal wees. Hierdie 

opmerking het dus interpersoonlike implikasies tenoor die ander produksieagent (die 

redigeerder) en die doeltekslesers. 

 

Sy sê ook verder dat kinders (wat deel vorm van die doeltekslesergroep en deurgaans vir 

haar 'n belangrike oorweging in haar besluit is) in 'n onrealistiese "oordrewenheid" leef en 

ook so praat en sy "is baie ingesteld [daarop] om 'n egte beeld van ons kinders weer te gee" 

(bylaag K4). Sy verduidelik haar aanpassings deur te noem dat die doelteksleser anders is as 

die bronteksleser van die tyd waarin Vaselinetjie gepubliseer is. Sy sê kinders vandag is baie 

meer (1) blootgestel en het volgens haar (2) vervlak. Die karakters in die boek moet ook 

aangepas word, aangesien kinders, veral dié wat minder gegoed is, nie meer in 2008 is soos 

in die laat jare negentig nie. Sy het daarom ook die intensiteit en kruheid van van die tonele 

"'n oktaaf hoër" (bylaag K4) geneem en ook 'n paar "'hoërskool' lawwighede en oordrewe 

beskrywings" (bylaag K4) bygevoeg. 

 

Sy sê in haar eie nota: 
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Soos reeds verduidelik, vind ek die kinders van vandag blootgestel aan grootmens onderwerpe, 

maar hulle is amper meer ligsinnig en "kinderagtig" as voorheen. Sommige van die goed wat ek 

ingehou het, klink miskien te bakvissie-agtig en TE naïve, maar dis presies hoe kinders nou is: 'n 

ongebalanseerde vermenging van volwasse dinge en ewige pseudo-tiener. (voorbeelde soos 

bl.16 "the bees had already stung her on her boobies," " wax might fly out of her ear and hit 

someone.") Ek wil dit so hou, asb (bylaag K5). 

 

Die skrywer dwing nie bloot haar gesag af nie, maar sê hoflik "asb" en toon op hierdie 

manier respek teenoor die redigeerder. Die "asb" sou ook op groter nadruk kon dui 

waardeur die skrywer sterker te kenne wil gee dat daar nie aan hierdie teksgedeelte 

verander moet word nie. 

 

Nie een van hierdie twee bygeskryfde dele word deur die redigeerder in MS3 geïnkorporeer 

nie, maar die eersgenoemde voorbeeld verskyn wel in die doelteks: 

 

BT: Sy het nog net 'n paar keer met 'n blanke meisie gepraat en dit maak haar ekstra bang omdat sy 

weet die meisie is al in die hoërskool, want sy's langer as almal en het borste.(bl. 23) 

MS1: She had seldom spoken to a white girl before and it made her extra nervous when she realised 

that this girl was probably in high school, for she was taller than everyone else and had breasts. (bl. 

13) 

MS2: She had seldom spoken to a white girl before and it made her extra nervous that the girl was a 

senior. Vaseline could tell because she was taller than everyone else and the bees had already stung 

her on her boobies. (bl. 13) 

MS3: She had very seldom yet spoken to a white girl and it made her especially nervous to realise that 

this girl was probably in high school, for she was taller than everyone else and had breasts. (bl. 16-17) 

MS4, 5 & DT: She had very seldom yet spoken to a white girl and it made her especially nervous to 

realise that this girl was a senior. Vaseline could tell because she was taller than the rest and the bees 

had already stung her on her boobies. (bl. 16-17, 16-17, 17) 

 

In die bostaande teksvoorbeeld kan gesien word dat die doelteks heelwat aangepas is en 

van die bronteks se bewoording afwyk (die bronteks as magsagent blyk weer eens nie 'n 

belangrike oorweging te wees nie). In hierdie voorbeeld vind slegs die skrywer se inset dus 

neerslag in die doelteks. 
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Die tweede voorbeeld ("Vaseline was choking so hard not to laugh, that she feared the air 

pressure in her lungs might pop the wax from her ears and hit someone", MS2 bl. 123) kom 

nie in die doelteks voor nie en in hierdie geval maak die redigeerder se inset dus ook 'n 

tekstuele impak op die doelteks.146 

 

Oor lang gedeeltes wat deur die skrywer bygeskryf is, lewer die redigeerder die volgende 

kritiek: 

 

Op party plekke het [die skrywer] aan die skryf gegaan en soveel bygeskryf dat daar nou 'n hele 

"boggel" in die storie is. Dit word skielik op daardie plek 'n heeltemal ander soort storie, wat op 

'n ander manier werk as die res. Ek het in sulke gevalle bietjie teruggesnoei (bylaag K3). 

 

Die skrywer antwoord dat sy dit na die deurwerk van MS3 die probleme in MS2 duidelik 

raaksien (sy respekteer dus van die redigeerder se kommentaar en veranderinge), maar wys 

op sekere van haar veranderinge wat wel behoue moet bly in die doelteks. Hierdie 

korrespondensie wys weer eens op onderhandeling en wisselwerking tussen die skrywer en 

die redigeerder (sosiologiese impliksies) om die doelteks te bewerkstellig, deurdat die 

redigeerder vir die opdraggewende redakteur daarop wys dat sy dele van die skrywer se 

bygeskryfde teks moes verwyder of verminder. 'n Leemte in hierdie wisselwerking kan wees 

dat die vertaler nie ook by die onderhandeling betrek word nie, of nie sterk genoeg optree 

in hierdie onderhandeling nie. 

 

Die redigeerder merk ter illustrasie van die kritiek wat hierbo aangehaal is 'n groot probleem 

op met die skrywer se herskryf van die toneel waar Juice en sy bende Texan en Vaselinetjie 

aanval: 

 

Ek het nog altyd gedink die toneel waar Juice en sy makkers in die nag vir Texan en Vaselinetjie 

langs die pad skraap en dan vir Texan opdonder, werk soos 'n bom. Maar nou wil [die skrywer] 

                                                
146

 Bylaag K4 en K5 verskaf die volledige stuk korrespondensie oor hierdie aangeleenthede. 
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allerhande navorsing oor dwelms wat sy gedoen het, daar gaan staan en inwerk, asook 'n 

klomp ander goed. As ek al haar veranderinge moet aanbring, sal dit hierdie pragtige, pragtige 

toneel heeltemal verwoes. Dan raak dit pap en spanningsloos, sonder fokus, soos 'n nat lap. 

Eerstens vernietig van die gedeeltes wat [die skrywer] ingeskryf het, die spanningslyn geheel en 

al. Tweedens ondergaan Juice, wat vir my een van die mees memorabele karakters in die ganse 

Afrikaanse jeuglektuur is, 'n hele persoonlikheidsverandering. Hy word weinig meer as 'n 

gewone tikkop. Derdens doen dit af aan die gefokusdheid van die hele toneel, naamlik dat Juice 

en sy makkers gekom het sodat hy hom van Texan kan afsny. Laastens versteur dit die fyn 

balans van suggestie wat daar op die oomblik is en laat die leser aktief wonder waarom 

Rashad-hulle toe op die ou einde tog nie vir Vaselinetjie verkrag het nie (bylaag K3 & K4). 

 

Sy sê verder sy het soveel moontlik van die veranderinge geakkommodeer, maar meer as dit 

gaan 'n "groot gemors maak van iets wat op die oomblik baie, baie goed werk" (bylaag K3 & 

K4). Die redigeerder neem dus die storielyn en teks, asook die doelteksleser in ag deur te 

poog om die vertaling vir die doelteksleser verstaanbaar en toeganklik te maak en 'n produk 

(doelteks) van goeie gehalte te probeer verseker, wat goed sal vaar in die mark waarvoor dit 

geproduseer word. 

 

Die skrywer noem dat hierdie gedeelte in die boek die moeilikste was om aan te werk en 

reageer op die redigeerder se kommentaar en veranderinge soos volg:  

 

Ek moet hier sterk standpunt inneem, hoewel ek absoluut ag gee op wat [die redigeerder] hier 

oor my eerste poging te sê gehad het. Jip, ek stem saam dat ek dit oordoen het, deur basies elke 

euwel moontlik in een gangster scene te probeer inprop. Dit bly egter een van die klimaks tonele 

in die boek. Nes die vorige weergawe baie groot aftrek onder lesers gekry het omdat dit so 

geloofwaardig geskryf was, het ek dit NOU weereens presies soos die genuine ding laat lyk. En 

ja, ek het moeite daarmee gemaak. Ons kan ongelukkig nie in 2008 by bier en sigarette bly nie. 

Dit strook nie met die waarheid nie!  

Onthou, ek het 'n versameling shady kennisse en onder my beste vriende is 'n eks-transitorower 

wat nou 'n rehap het, 'n getaway driver wat my nog gister uit Louis Trichardt se tjoekie gebel 

het én ek het onderhoude met die eks-28-lid, Gayton McKenzie, gedoen. Hy's die ou wat die 

kameras in die tronk ingesmokkel het om te wys hoe die bewaarders kinders inbring na die 

gevangenes om deur hulle verkrag te word. Dis deur Gayton dat die Balie Kommissie gaan 
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ondersoek instel het. Verder kom ek steeds weekliks in die hof en was ek al onder dodgy 

omstandighede self in die dwelm- en gangsta hole van die Skiereiland.  

Die gangsters ROOK ALMAL TIK vóór hulle op 'n mission uitgaan, want dit maak hulle aggressief 

en vreesloos. As hulle iemand deur 'n nag aanhou, soos met Vaselinetjie en Texan, "top hull 

weer op," wanneer die effek begin afgaan. Jy kry verskillende klasse gangsters, en Juice verval 

wragtag nie na 'n tikkop wat sy lewe om 'n konga sit en wegrook nie.  

Ek het van die "besnoeiing" aanvaar, maar wat ek teruggesit het, WIL EK Hê MOET DAAR BLY. 

Die inbring van dwelms en gepaardgaande lingo beskou ek dus as non-negotiable, maar as die 

tempo steeds uit is, verwelkom ek verdere hulp (bylaag K4). 

  

Die skrywer besef hier dus dat sy té veel nuwe inligting wat sy oor die bendelewe ingesamel 

het, probeer bywerk en dat dit dan die ritme en strekking van die storie versteur. Sy gee te 

kenne dat die redigeerder se opmerking geldig is, maar sê wel dat sy nie saamstem met ál 

die besnoeiing nie. Dit wil wel voorkom of die skrywer se mening teenstrydig is, want sy 

noem dat sy meeste van die bygeskryfde dele wel wil behou. Sy noem dat die bronteks baie 

gewild was onder lesers omdat dit geloofwaardig geskryf is en sy wil die doelteks ook so 

getrou moontlik vir die (nuwe) doeltekslesers weergee (binne die nuwe konteks van 2008). 

Sy maak dan melding van persone in die wêreld van bendes, dagga en dwelms waarmee sy 

te doen (ge)kry (het) en situasies waarin sy haarself al bevind het en motiveer aan die ander 

produksieagente dat sy dus voldoende kennis (kulturele kapitaal) en ervaring (habitus en 

kulturele kapitaal) het om te weet hoe om die verhaal geloofwaardig te vertel. Sy noem ook 

dat sy weekliks in die hof is en dus die tipe karakters wat sy in haar boek beskryf, weekliks 

aanskou (sosiale kapitaal). Sy noem dat sy dus byvoorbeeld nie die verwysings na bier en 

sigarette kon behou nie, aangesien die bendes deesdae almal tik rook voor hulle op 'n missie 

uitgaan omdat dit hulle aggressief en vreesloos maak. Hieroor sê sy verder: 

 

As [die bendelede] iemand deur 'n nag aanhou, soos met Vaselinetjie en Texan, "top hull weer 

op," wanneer die effek begin afgaan. Jy kry verskillende klasse gangsters, en Juice verval 

wragtag nie na 'n tikkop wat sy lewe om 'n konga sit en wegrook nie (bylaag K4). 

 

Sy sê sy het "van die 'besnoeiing' aanvaar (die redigeerder se inset maak dus ook 'n 

tekstuele impak), maar beklemtoon dat dit wat sy teruggesit het, moet bly. Sy dwing dus 
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hier outoriteit vanuit haar status (simboliese kapitaal) as skrywer ('n gesaghebbende 

magsposisie in die produksieproses) af. Sy merk op: "Die inbring van dwelms en 

gepaardgaande lingo beskou ek dus as non-negotiable, maar as die tempo steeds uit is, 

verwelkom ek verdere hulp." (bylaag K4, eie beklemtoning). Die redigeerder sê sy is egter 

nie die geleentheid gegun om verdere hulp te verleen nie (Vraelyste 2011). Daar was dus nie 

geleentheid vir verdere onderhandeling oor hierdie kwessies nie en al die produksieagente 

is dus nie in die besluitneming erken nie.  

 

Die redigeerder maak ook die volgende opmerking oor beelde wat die skrywer in MS2 

bywerk wat buite die karakters se verwysingsraamwerk val: 

 

Soms bring [die skrywer] beelde in wat heeltemal buite die verwysingsraamwerk van haar 

karakters val, sodat mens ongemaklik bewus word van die skrywer se teenwoordigheid. Ek weet 

die skrywer is dikwels baie prominent in post-modernistiese skryfwerk, maar Vaselinetjie is nie 

so soort boek nie (bylaag K3). 

 

Die skrywer reageer soos volg daarop oor hoe sy hierdie gedeeltes benader het nadat die 

redigeerder deur die teks gewerk het: 

 

Ek het al my verwysings na 'n "inner galaxy" en planete en engele laat vaar. Ek het NET EEN sin 

daarvan oorgehou, wat ek dink funny is. Oor Vaselinetjie wat by die prysuitdeling 'n effens 

"divine rapture" beleef en voel asof sy van gelukkigheid kan opstyg en begin yodel. Don't touch 

it! (bylaag K4). 

 

Weer eens, soos in die vorige voorbeeld, respekteer sy wel van die redigeerder se 

veranderinge deurdat sy van hulle aanvaar het, maar dwing ook haar outoriteit af deur te sê 

dat sekere gedeeltes nie verander mág word nie. Hierdie voorbeeld, en die vorige, getuig 

ook van die skrywer se selfvertroue en dat sy finale verantwoordelikheid vir die doelteks wil 

neem. 
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Soos in To hell with Cronjé (MS2) kom daar in My name is Vaselinetjie MS2 heelwat 

eksplisering deur die skrywer voor. Die redigeerder merk hieroor op:  

 

Soms is iets reeds baie pragtig gesuggereer, en dan wil sy dit nog duideliker maak, en dan voeg 

sy iets by om dit uit te spel, en dan bederf sy daarmee alles (bylaag K3).  

 

Hierdie gedeeltes is nie in MS3 geïnkorporeer nie. So ook nie die gedeeltes waar onnodige 

herhaling volgens die redigeerder voorkom nie. Die redigeerder maak hiervan melding in 

haar redigeer-/revisienota, soos hierbo aangehaal, waarvoor die skrywer haar in 'n nota 

bedank (bylaag K4) en dus haar waardering en respek teenoor die redigeerder toon. 'n 

Voorbeeld waar iets onnodig ekspliseer en herhaal word, waarna die redigeerder moontlik 

hier verwys, is die volgende: 

 

BT: Vaselinetjie voel die kinders se oë op haar. Hulle wag die hele tyd dat die tannie haar iets moet vra, 

sodat sy móét praat.  

"Ugh!" spoeg Albie haar pap amper uit. "Julle het al weer te min suiker vir my opgesit. Het 

tannie gehoor hierdie wit meisie praat nes 'n kleurling, hè, tannie?" (bl. 25) 

MS1: Vaseline felt the eyes of the others on her. They were waiting for the matron to ask her 

something so that she would be forced to speak. (bl. 15) 

   "Ugh!" Albie almost spat out her porridge. "There isn't enough sugar in this porridge. Auntie, 

do you know this white girl speaks just like a coloured?" 

MS2: Vaseline felt the eyes of the others on her. They were waiting for the matron to ask her 

something so that she would be forced to speak. Her odd rural accent was the joke of the day.  

"Ugh!" Albie almost spat out her porridge. "There isn't enough sugar in this porridge. Auntie, 

do you know this white girl speaks just like a coloured?" (bl. 15) 

MS3, 4, 5 & DT: Vaselinetjie felt the eyes of the others on her. They were waiting for the matron to ask 

her something so that she would be forced to speak, and then they would laugh at her again. 

"Ugh!" Albie almost spat out her porridge. "There isn't enough sugar in this porridge. Auntie, 

do you know this white girl speaks just like a coloured?" (bl. 18, 18, 19) 

 

Dit is waarskynlik onnodig om te verwys na die "odd rural accent" én net daarna dat sy 

"speaks like a coloured", aangesien dit dieselfde beteken. Deur "forced to speak again" 

word daar gesuggereer dat daar vir Vaselinetjie gelag gaan word wanneer sy praat, na 
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aanleiding van die voorafgebeure, maar die redigeerder inkorporeer wel hierdie deel in 

MS3. 

 

Nog 'n voorbeeld van die redigeerder se bydrae tot oordragskwessies wat 'n sosiologiese en 

tekstuele impak op die produksieproses en doelteks het, is die volgende:  

 

Die vertaling van "naguil" word 'n paar keer deur die loop van die produksieproses verander. 

Oorspronklik is naguile in MS1 as "night owls" (bl. 23) vertaal, maar deur die redigeerder in 

MS3 na "nightjars" (bl. 27) verander. Die redigeerder het dus in hierdie opsig 'n vertaalfout 

reggestel. "Naguil" in Afrikaans word in Engels vertaal as "nightjar". Alhoewel die term 

"naguil" wel die woord "uil" in het, is hierdie tipe voël nié van die uilspesie nie. Die ander 

term in Afrikaans vir "nightjar", is "nagswaeltjie" (Afr-Eng/Eng-Afr Woordeboek 2005:1186). 

Die skrywer het dus in die skryf van die bronteks, die verkeerde term gebruik indien sy na 'n 

tipe uil wou verwys. Die skrywer merk na haar deurwerk van MS3 op: 

 

Naguiltjies is vertaal met nightjars en ek het dit nie voorheen opgetel nie. 'n Nightjar is egter nie 

'n uil nie. (bl.27) (bylaag K5). 

 

Die vertaalekwivalent "nightjars", wat die redigeerder gebruik het, word egter in die 

doelteks behou (bl. 29), wat daarop dui dat die produksieagente wel haar voorstel 

gerespekteer en vertrou het.  

 

Wat inhoud (logika) betref, dui die redigeerder plekke aan waar die storie nié opgedateer is 

nie en daar gevolglik anachronismes voorkom. Die eerste sodanige voorbeeld is Brutus 

Ithuba (verwysend na destyds se Ithuba Scratch Card-speletjie) wie se bynaam in MS2 

"Ithuba" bly. Die redigeerder lewer kommentaar hierop aan ander produksieagente (wat sy 

spesifiek aan die opdraggewende redakteur rig): 

 

Deel 5, hoofstuk 2: Daar word tussen hakies omtrent Brutus Ithuba gesê "Brutus was a name he 

had chosen for himself, and Ithuba was his nickname because he was always scratching." Is die 

Ithuba scratch card-speletjie nog met ons? Het dit nie al lankal opgehou nie? [Die skrywer] het 
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probeer om die boek op te dateer sodat dit moet voel asof dit in 2008 afspeel, maar sy't niks 

hieromtrent gedoen nie. Vra asb vir haar hieroor. Indien nodig, kan mens net die sin tussen 

hakies verwyder en die twee paragrawe laat aaneenloop (bylaag K3). 

 

Die sosiologiese implikasie van hierdie nota is interpersoonlik tussen die redigeerder en die 

skrywer, deurdat die skrywer na aanleiding van hierdie kritiek 'n verandering in die teks 

aanbring. Die opdraggewende redakteur en vertaler lewer geen kommentaar op hierdie 

nota nie. Die redigeerder se nota getuig ook van die rol wat sy as bemiddelaar aangeneem 

het, deurdat sy vir die opdraggewende redakteur sê dat sy die skrywer moet raadpleeg oor 

Brutus Ithuba se naam in die nuwe weergawe van die teks. 

 

Die skrywer "herdoop" die karakter dan "Brutus Lotto". Sy sê: 

 

Sy nuwe naam is Brutus Lotto, oorlat hy van dobbel hou. Ek dink dis 'n ok plaasvervanger? 

(bylaag K4) 

 

Uit bostaande antwoord kan 'n mens sien dat die skrywer die ander agente se insette oor 

haar keuse sal waardeer deurdat sy taktvol 'n vraag stel: "Ek dink dis 'n ok plaasvervanger?" 

Hierdeur word geïllustreer dat die skrywer dus nie altyd outoritêr optree nie. 

 

Die verduideliking van sy naam verander gevolglik só oor die loop van die verskillende 

manuskripte: 

 

BT: Brutus is die naam wat hy vir homself gekies het, en Ithuba is sy bynaam omdat hy gedurig krap. (bl. 

93) 

MS1: Brutus was a name he had chosen for himself, and Ithuba was his nickname because he was 

always scratching. (bl. 66) 

MS2: Brutus was a name he had chosen for himself, and Ithuba was his nickname because he was 

always scratching. (bl. 68) 

DT: Brutus was a name he had chosen for himself, and Lotto was his nickname because he was always 

gambling. (bl. 87) 
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Die oorspronklike humor aan die dubbelsinnige betekenis van "krap" in die bronteks gaan 

egter nou in die doelteks verlore, maar die naam pas by die nuwe konteks waarin die 

doelteks afspeel. 

 

Die redigeerder wys ook daarop dat die verwysing na PAC-konneksies nie so effektief in 

2008 sal werk soos vroeër nie en dit dus na "ANC connections" verander moet word in die 

doelteks: 

 

Deel 4, hoofstuk 3, die gedeelte wat begin "With the breaking of the window", die laaste 

paragraaf: Die moontlikheid dat mev. Claerhout vir Hefner kan afdreig met haar "PAC 

connections" het in 2003 nog gewerk, maar as mens die boek lees asof dit in 2008 afspeel, dan 

doen dit vreemd aan. Ek reken dit behoort eintlik nou "ANC connections" te lees, maar dit sal 'n 

bietjie embarrassing wees as die een of ander nosy resensent die verandering optel en aan die 

groot klok hang. Ek stel dus voor dit word doodgewoon "political connections" gemaak. Dis 

egter vir jou om te besluit (bylaag K3). 

 

Die skrywer stem saam met hierdie voorstel en noem dat dit die boek meer oortuigend vir 

die doelteksleser maak: 

 

Nee, ANC is reg. Dis mos waar en die leser moet ons boek as heeltemal oortuigend beleef 

(bylaag K4). 

 

 Vervolgens die teksvoorbeeld: 

 

BT: Puck fluister onderlangs vir Vaseline dat mevrou Claerhout die foto opgesit het as 'n waarskuwing 

vir meneer Hefner dat sy PAC-konneksies het en hom sal aangee as hy haar te ver druk. (bl. 73) 

MS1: Puck told Vaseline under her breath that Mrs Claerhout had put up the photo to warn Mr Hefner 

that she had PAC connections and would report him if he pushed her too far. (bl. 52) 

MS2: "I bet you Mrs Claerhout put up that photograph as a threat to Mr Hefner that she has PAC 

connections and will report him, if he pushes her too far?"  

 (bl. 54) 
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DT: "I bet you Mrs Claerhout put up that photograph as a threat to Hefner that she has ANC 

connections and will report him if he pushes her too far," she told Vaseline. (bl. 68) 

 

Wat styl betref, bring die redigeerder soms verbeteringe met betrekking tot formulering 

aan. In reaksie op die skrywer se aanduiding dat die skryfstyl eenvoudiger en meer 

alledaags moet wees, verander die redigeerder té formele of ingewikkelde formulerings, 

uitdrukkings of woordkeuses na meer alledaagses. Sy respekteer in hierdie opsig dus die 

skrywer se status as gesaghebbende magsagent se besluit. Sy verander byvoorbeeld "[...] 

this hellhole inhabited by wicked children [...]" (MS1 bl. 34, MS2 bl. 34) na "[…] this hellhole 

full of wicked children […]" (MS3, 4 & 5 bl. 39, DT bl. 44). Sy inkorporeer ook die meeste van 

die skrywer se veranderinge ten opsigte van vereenvoudigde taalgebruik, byvoorbeeld "fig 

jam" (MS2 bl. 23, MS3 bl. 27 en DT bl. 30) as alternatief vir die vertaler se "fig preserve" 

(MS1 bl. 23). 

 

Ook met betrekking tot formulering, bring die redigeerder veranderinge in woordorde aan. 

In die volgende voorbeeld skuif die redigeerder die bywoordelike bepaling "with difficulty" 

wat in MS1 agter in die werkwoordstuk geplaas is, na voor in die werkwoordstuk. Beide MS1 

en MS3 se sinsbou is aanvaarbaar en dit is dus 'n stylbesluit wat geneem word. 147 

 

MS1: He groaned and she pulled him to his feet with difficulty. (bl. 109) 

MS2: He groaned as Vaseline pulled him to his feet with difficulty. (bl. 116) 

MS3, 4, 5 & DT: He groaned and with difficulty she pulled him to his feet. (bl. 130, 130, 130, 146) 

 

Nog 'n voorbeeld van hierdie tipe verandering, is die volgende, waar die skrywer reeds die 

verandering in MS2 aanbring en dit deur die redigeerder inkorporeer word in MS3: 

 

                                                
147

 Prof. Edwin Hees, dosent in onder andere Engelse vertaling en redigering aan die Universiteit van 
Stellenbosch, verduidelik dit soos volg: "The normal place for the adverb is usually after the verb, but shifting it 
to another position gives it a slight (or even a lot of) emphasis – as so often, this is not a matter of right and 
wrong. It depends on the tone you want to create/convey (Hees 2012) Hy verskaf die volgende twee 
voorbeelde om dit te illustreer: 

1.) "He ran to the shop quickly – fairly neutral statement of fact." 
2.) "He quickly ran to the shop – conveys a slightly stronger sense of urgency" 
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BT: Op die stasie het hulle dadelik 'n taxi gekry. (bl. 79) 

MS1: At the station they found a taxi immediately. (bl. 56) 

MS2, 3, 4, 5, & DT: At the station they immediately found a taxi. (bl. 58, 66, 66, 66, 74) 

 

Hierdie veranderinge het nie slegs 'n tekstuele impak nie, maar ook 'n sosiologiese impak, 

aangesien die vertaler later kritiek hieroor lewer (en 'n paar voorbeelde gee): 

 

Ek stem dikwels nie saam met die veranderde woordorde in die geredigeerde weergawe nie, 

maar ek het my meestal daarby berus. (Wel nie altyd nie.) (bylaag K5) 

 

Die vertaler lewer hierdie kritiek vanuit haar aanvoeling vir en kennis van die Engelse taal 

wat deel vormvan haar habitus en kulturele kapitaal (ervaring as Engelsonderwyseres, 

opleiding in tale en vertaling). Sy spesifiseer waar sy aanbeveel dat die woordorde moet 

verander (dit word later in die afdeling by die vertaler se kommentaar op MS3 bespreek), 

maar noem ook dat sy haar wel "meestal daarby berus" het, wat daarop dui dat sy 

aanpasbaar is teenoor die ander produksieagente deur hulle formulering te aanvaar. 

 

MS3 se formulering word egter meestal in die doelteks behou (verwys ook na die 

bespreking hiervan later in die afdeling by die vertaler se kommentaar op MS3). 

 

Die redigeerder bring ook met betrekking tot taalgebruik veranderinge aan wat 'n 

sosiologiese en tekstuele implikasie vir die produksieproses en doelteks het. 

 

In die doelteks kom daar baie meer Afrikaanse woorde en uitdrukkings as in MS1 voor, maar 

minder as in MS2, aangesien die redigeerder baie hiervan uitgeredigeer het en in haar 

redigeer-/revisienota sê dat die vertaler volgens haar "'n baie goeie balans tussen Engels en 

Afrikaans gevind" het, "en daardie balans sal totaal vernietig word as mens hele 'chunks' 

Afrikaans invoer" (bylaag K3 & K4). Hierdie insette het 'n sosiologiese impak op die 

produksieproses aangesien dit uiteindelik tot konflik tussen die redigeerder en skrywer lei. 

Die skrywer reageer hierop dat sy lang stukke wat deur die redigeerder verander is, aanvaar 

het, maar ander plekke (soos sy vroeër in 'n nota noem) wel op haar manier geskryf wil hê 
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(bylaag K4). Voorbeelde en 'n bespreking van die sosiologiese implikasies hiervan volg in die 

bespreking van MS4 en MS5. 

 

Die kwessie oor vloekwoorde en kru uitdrukkings het baie onderhandeling en konflik deur 

die loop van die produksieproses en dus interpersoonlike implikasies vir die 

produksieagente tot gevolg gehad. Die vloekwoorde en kru uitdrukkings bied 'n besondere 

uitdaging aan al die produksieagente en daar word heelwat daaroor gekommunikeer. Oor 

die vloekwoorde merk die vertaler reeds in haar vertaalnota op: 

 

Aangesien die boek hopelik oorweeg gaan word om in skole voorgeskryf te word, moet die 

uitgewer/redigeerder maar asb besin of dit nodig is om die obseniteite en vloekwoorde te 

versag. Ek het maar ekwivalente probeer vind, so ver moontlik (hoe vertaal jy in elk geval jou 

werfetter? Ek het by my kinders, wat almal in hul twintigs is, kers opgesteek), maar woorde dra 

mos nie noodwendig dieselfde gewig in verskillende tale nie. Ek sal 'n objektiewe oog waardeer 

(bylaag K1).  

 

Sy maak gebruik van haar kinders as hulpbronne (deel van haar sosiale kapitaal) om op 

vertaalekwivalente vir die vloekwoorde en kru taal te besluit. Sy noem egter ook dat sy 

onseker is oor haar besluite en dat sy "'n objektiewe oog" sal waardeer – spesifiek gerig op 

die redigeerder om as hulpbron (sosiale kapitaal) op te tree om te kyk of die vloekwoorde 

en vulgêre verwysings nie té kras/kru is nie. Sy stel hier dus haar vertroue in die redigeerder 

om as bemiddelaar op te tree en die teks pas te maak vir die doelteksleser en die konteks 

waarin die doelteks gelees gaan word (dus die rol wat die doelteks in die literêre sisteem 

gaan/moet vervul en die mark waarvoor dit vertaal word). 

 

Die redigeerder antwoord aanvanklik hierop dat die bronteks met vloekwoorde en al as 

voorgeskrewe boek in skole gebruik word, maar dat sy nietemin "mooi gedink [het] oor elke 

geval" (bylaag K1). Sy beskou dus die bronteks as magsagent in die produksieproses wat 

besluite kan rig. Sy lewer egter later in haar redigeer-/revisienota die kommentaar:  
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Party van die scenarios en vloekwoorde is net te kru – dit sal die boek heeltemal kelder wanneer 

dit kom by gebruik in die klaskamer (bylaag K3 & K4).  

 

In die bostaande nota kan 'n mens sien dat die redigeerder dus die doelteks en 

doeltekslesers in gedagte hou terwyl sy oor die gebruik van vloekwoorde, ensovoorts besin. 

Sy inkorporeer gevolglik 'n hele paar van die skrywer se veranderinge ten opsigte van 

krasser taal, maar versag ook, soos die vertaler versoek het, van die kras uitdrukkings en 

vloekwoorde. Sy toon dus agting en respek vir en lojaliteit aan beide die produksieagente. 

Sy verander byvoorbeeld op 'n plek Pizzaface se uitroep "Die, motherfuckers!" (MS1 bl. 35 & 

MS2 bl. 35) na "Die, you bitches!" (MS3 bl. 39). Die skrywer verander dit egter in MS5 na 

"Die, you cunts!" (MS5 bl. 39) wat dan ook in die doelteks (bl. 45) gebruik word, wat daarop 

dui dat die skrywer egter nie die besluite van die redigeerder respekteer of as geskik ag nie 

en dit verwerp. 

 

Wat tydsvorme betref, merk die redigeerder in reaksie op die vertaler se vertaalnota op dat 

sy hier en daar 'n aanpassing aan die tydsvorme gemaak, het, maar dit grotendeels gelaat 

het soos dit vertaal is (bylaag K2) en dus die vertaler se oordeel vertrou en haar benadering 

as effektief beskou. 'n Voorbeeld van 'n aanpassing wat gemaak is, is die volgende: 

 

BT: Toe die trein vertrek, het hulle aan mekaar geklou en geskroulag van blyheid dat hulle dit so ver 

gemaak het. Eers het Puck aanmekaar vertel van wat mens als in die stad kan doen en waarvoor 

Vaseline moet pasop, maar hoe nader hulle aan Jo'burg gekom het, hoe stiller het sy geword. (bl. 79) 

MS1, 2: When the train pulled away, they clung to each other and shouted with glee at having made it 

so far. At first Puck kept telling her what one could do in the city and what Vaseline had to look out 

for, but the nearer they got to Jo'burg, the quieter she became.(bl. 56, 58) 

MS3, 4, 5 & DT: When the train pulled away, they'd clung to each other and shouted with glee at having 

made it so far. At first Puck had kept telling her what one could do in the city and what Vaseline had 

to look out for, but the nearer they got to Jo'burg, the quieter she became. (bl. 66, 66, 66, 74) 

 

In die bostaande teksvoorbeeld word twee veranderinge met betrekking tot tydsvorme 

aangebring. Die gedeelte gaan oor Vaselinetjie en Puck wat Johannesburg toe gaan met die 

trein (hulle hardloop weg). Hierdie gedeelte word in die verlede tyd vertel en daarom 

verander die redigeerder die gedeeltes wat verwys na iets wat nog verder terug in die 
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verlede gebeur het, van die imperfektum na die voorverlede tyd. "They clung" word dus 

"They'd clung" en "Puck kept telling" word "Puck had kept telling". 

 

iv.) Vertaler se kommentaar op MS3 (MS4) 

Nadat die redigeerder die manuskrip geredigeer/-reviseer het, gaan dit weer na die vertaler 

en die skrywer om na te gaan. Die vertaler maak 'n paar opmerkings wat 'n sosiologiese en 

tekstuele impak op die produksieproses en doelteks het. 

 

Met betrekking tot oordrag merk die vertaler die volgende op oor 'n vertaalekwivalent vir 'n 

mediese term wat deur die redigeerder verander is: 

 

p. 18 – 'n veloorplanting is tog sekerlik a skin graft? (bylaag K6). 

 

Sy maak hier nie melding van 'n bron wat sy geraadpleeg het nie en daar kan afgelei word 

dat dié kennis uit haar habitus en kulturele kapitaal kom. Sy bied haar voorstel op 'n 

taktvolle manier teenoor die ander produksieagente aan deur dit in vraagvorm te stel, sodat 

die ander produksieagente daaroor kan besin en besluit of hulle saamstem. 

 

Die redigeerder het "skin graft" (MS1 bl. 14, MS2 bl. 14) na "skin transplant" (MS3 bl. 17) 

verander. Albei dié terme dra dieselfde betekenis oor, alhoewel "skin graft" die tegnies 

korrekte term is om te verwys na die weefsel wat oorgeplant word tydens die oorplanting 

van die vel (US National Library of Medicine, National Institutes of Health 2012). Omdat dit 

Killer is wat in hierdie teksgedeelte aan die woord is (die term kom in dialoog voor), werk 

"transplant" moontlik beter, aangesien Killer waarskynlik nie die woord "graft" ken nie. 

"Skin transplant" kan ook na die prosedure verwys, eerder as die weefsel, wat die sin tog 

grammatikaal korrek maak. "Skin graft" word wel, op aanbeveling van die vertaler, in die 

doelteks gebruik: "I set my stepfather's clothes on fire with a lighter when he was drunk. He 

had to get a skin graft. Now I'm not allowed to go home, but it's okay." (DT bl. 18) 
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Die vertaler merk ook op dat die woord "koevoet" te ontoeganklik, of onverstaanbaar vir die 

moderne jong doelteksleser is. (Die woord "koevoet" is deur die skrywer in MS2 gebruik en 

in MS3 deur die redigeerder inkorporeer, moontlik omdat "fellow" nie 'n "sterk" genoeg 

vertaling vir "vent" was nie.) Sy kommunikeer hierdie probleem aan die ander 

produksieagente en maak 'n voorstel ter verbetering. Haar motivering is dat die woord "te 

obskuur" vir die doelteksleser sal wees. Sy gee 'n alternatiewe voorstel, naamlik "sadist". 

 

p. 160 – Koevoet? Met verwysing na die weermageenheid? Ek dink dis te obskuur vir vandag se 

leser. Wat dan van eerder net that sadist? (bylaag K6). 

 

Hierdie voorstel word deur die produksieagente (waarskynlik die skrywer en/of 

opdraggewende redakteur) aanvaar en in die doelteks gebruik: 

 

BT: "Ek's besig om vir Vas van onse Jan-Hendrik te vertel, want sy kies alewig die vent se kant." (bl. 174) 

MS1: "I'm telling Vas about our precious Jan-Hendrik. She's forever siding with the fellow." (bl. 128) 

MS2: "I'm telling Vas about our precious Jan-Hendrik. She's forever siding with that sadistic Koevoet." 

(bl. 137) 

MS3: "I'm telling Vas about our precious Jan-Hendrik. She's forever siding with that sadistic Koevoet." 

(bl. 153)  

MS4, 5 & DT: "I'm telling Vas about our precious Jan-Hendrik. She's forever siding with that sadist." (bl. 

152, 153, 172) 

 

Hierdie teksgedeelte word dus pasgemaak vir die doelteksleser deur middel van 

wisselwerking tussen die produksieagente en het daarom 'n interpersoonlike sosiogiese 

implikasie vir die doelteksleser en die produksieagente. 

 

Die vertaler kommunikeer ook 'n voorstel vir die verbetering van die woord "onhangers" 

(skrywer se vertaling vir "tjoms" [BT bl. 212]) aan die produksieagente, waaroor sy aandui 

hulle moet besluit: 
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p. 195 – Nie onhangers nie. Buddies, of iets soortgelyks (bylaag K6). 

 

BT: Sy kon dit sien aan die manier wat hy met sy tjoms loop en praat het. Daai houding wanneer 'n 

mens aspris hard praat en lag sodat almal moet sien jy chuck die ander persoon. (bl. 212) 

MS1: She could see it from the way he was walking, chatting to his friends. He had that attitude where 

you talk and laugh extra loudly so that everyone will see you are chucking the other person. (bl. 156, 

157) 

MS2: She could see it from the way he was gangsta-rolling with his onhangers.. He was talking and 

laughing extra loudly in that spiteful way so that everyone could see he was chucking Vaseline. (bl. 

168) 

MS3: She could see it from the way he was walking with his onhangers, talking and laughing extra 

loudly so that everyone could see he was chucking her. (bl.187) 

MS4: She could see it from the way he was walking with his buddies, talking and laughing extra loudly 

so that everyone could see he was chucking her. (bl. 186) 

MS5 & DT: She could see it from the way he was gangsta rolling with his buddies, talking and laughing 

extra loud in that spiteful way, so that everyone could see he was chucking her. (bl. 188, 212) 

 

Die woord "onhangers" bestaan nie in Engels nie en is waarskynlik gebruik omdat die 

skrywer "hangers-on" bedoel het. "Onhangers" is waarskynlik ook gebruik onder die 

Afrikaanse invloed van die woord "aanhangers". Die vertaler se voorstel vir 'n 

vertaalekwivalentalternatief (wat ook idiomaties korrek is en waarskynlik uit haar 

taalaanvoeling [wat deel van haar habitus vorm], of taalkennis en -vaardigheid [kulturele 

kapitaal] kom, aangesien sy nie 'n ander bron ter stawing gee nie) word in die doelteks 

gebruik. Hierdie verandering kan as die verbetering van 'n taalfout beskou word, aangesien 

die woord "onhangers" nie in Engels bestaan nie en ook nie 'n funksionele afwyking in die 

teks is nie. 

 

Wat stylkeuses betref: Vroeër is daar genoem dat die vertaler kommentaar gelewer het oor 

die woordorde van sinne waarmee sy nie saamstem nie (vanuit haar kennis van die Engelse 

taalreëls/norme/konvensies, wat deel vorm van interpersoonlike norme en doxa, en haar 

eie habitus en kulturele kapitaal). 'n Voorbeeld waar haar voorstel vir verbetering ten 

opsigte hiervan wel in die doelteks gebruik word, is in die volgende teksgedeelte waar die 

bywoord "before" na die einde van die sin (na die werkwoord wat dit beskryf) geskuif word: 
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BT: Ná Vaselinetjie die res van die dag met 'n handdoek om haar kop moes rondloop en haar hare drie 

keer met asyn moes was om die olie af te kry, word sy die volgende dag toegelaat om skool toe te 

gaan. (bl. 27) 

MS1: Vaseline spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. She had to rinse her 

hair three times in vinegar to remove all the grease. The next day she was allowed to go to school. (bl. 

17) 

MS2: Vaseline spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The matron did'nt 

seem to hear a word when Vaseline tried to tell her that she had never had lice in her life before. She 

had to rinse her hair three times in vinegar to remove all the grease. Only the next day she was 

allowed to go to school. (bl. 17) 

MS3: Vaselinetjie spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The matron didn't 

seem to hear a word when she told her that she'd never before in her life had lice. She had to rinse 

her hair three times in vinegar to remove all the oil. Only the next day was she allowed to go to 

school. (bl. 21) 

MS4, MS5 & DT: Vaselinetjie spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The 

matron didn't seem to hear a word when she told her that she'd never had lice in her life before. She 

had to rinse her hair three times in vinegar to remove all the oil. Only the next day was she allowed to 

go to school. (bl. 21, 21, 21) 

 

Ten opsigte van taalgebruik lewer die vertaler ook kommentaar op die skrywer se invoer 

van (volgens haar) Amerikaanse uitdrukkings/woorde in veral die dialoog om die 

bendekultuur waarskynlik effektiewer of meer lewensgetrou te probeer uitbeeld vir die 

doelteksleser. Die vertaler merk in haar nota by MS4 op: 

 

Ek stem nie saam met die Amerikanismes waarmee die teks nou besaai is nie. I don't think it 

rings true in the South African context – al is die jonges ook hoe onder die invloed van televisie, 

ens. Sien bv. outta - p. 123; cussing (p. 57) – ek het nog nooit gehoor dat iemand die woord 

gebruik behalwe in 'n cowboy-fliek/boek nie. Ek hou ook absoluut niks van bootie nie en sal 

regtig verkies dat dit nie gebruik word nie. Kan ons dit met iets anders vervang, asb? Dissed (p. 

100) – ek sal nog daarmee saamgaan, maar sou verkies dat dit nie so baie gebruik word nie. 

(Sien ook pp. 79; 115; 194.) En, ai, ek hou ook niks van homie nie (pp. 115, 131.) Dis so American 

gangster! (bylaag K6). 
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Uit bostaande nota kan gesien word dat die vertaler se intrapersoonlike norme/disposisiesl 

en habitus, naamlik persoonlike voorkeur, of disposisies teenoor sekere 

uitdrukkings/woorde (byvoorbeeld "bootie" en "dissed") die vertaler beïnvloed om te vra 

dat hierdie woorde nie gebruik word nie. Sy maak ook gebruik van haar kennis van die 

gebruik van sekere van die woorde wat sy aanhaal, met ander woorde haar kulturele 

kapitaal, om aan te dui dat hierdie woorde nie in die konteks van die verhaal werk nie. Sy 

verwys ook dat die woorde met betrekking tot die doxa, naamlik die idees, norme, 

ensovoorts wat vir die hele gemeenskap geld, nie werk nie, aangesien hierdie woorde nie 

geloofwaardig binne die Suid-Afrikaanse konteks klink nie. Sy vergelyk die gebruik van dié 

woorde byvoorbeeld met cowboy-films en -boeke (sosiale kapitaal) en sê dat dit al plek is 

waar sy al die woorde "outta" en "cussing" opgelet het. 

 

"Outta" en "cussing" is wel uitgehaal, maar "dissed" (DT bl. 211) en "bootie" (DT bl. 124, 

waarskynlik omdat dit wel deel van Suid-Afrikaanse tieners se woordeskat vorm, asook 

"homie" (DT bl. 125), het in die doelteks behoue gebly. Hierdie woorde is wel tipies aan die 

swart Amerikaners (booty, dissed en homie/homey) en Amerikaanse studente (kampustaal) 

(dissed en homie/homey) se woordeskat (Green 2005: 161, 410, 731). Die woorde word 

telkens idiomaties korrek gebruik, maar "booty" word verkeerd gespel: 

 

 "Say, goosie, you dissing me? Can't you hear I'm talking to you? Are you going to 

skud your bootie148 over here or do you want me to strip and come fetch you?" (DT 

bl. 124) 

 In 'n brief aan Vaselinetjie: You dissed me in front of everyone. You lied about who 

you really are. You're not my girlfriend any more. T.K. (DT bl. 211) 

 "You itchy teef, wil jy gesmack word? We want to see that homie like yesterday. Get 

with it and come into the house with me so we can bring him out. And don't try any 

tricks with me." (DT bl. 125) 

 

Soos vroeër reeds bespreek, lewer die vertaler ook kommentaar op die gebruik van 

vloekwoorde en kru/vulgêre/plat taalgebruik.  

                                                
148

 "Bootie" verwys na 'n skoentjie (veral 'n babaskoentjie) en "booty" is sleng vir "buttocks" (CED 2012).  
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Oor idiomatiese taalgebruik maak die vertaler ook die volgende twee opmerkings: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

p. 101 – Surely you can't wipe something through your guava? You could pull it through, 

though. [...] (bylaag K6). 

 

Alhoewel die vertaler in hierdie opmerking seker van haar verandering klink, bied sy tog die 

opmerking taktvol aan deur dit as vraag aan die produksieagente te stel sodat hulle kan kyk 

of hulle met haar opmerking saamstem. Haar voorstel, wat gemaak is na aanleiding van haar 

taalaanvoeling en kennis van die Engelse taal (deel van haar habitus en kulturele kapitaal) 

word in die doelteks geïnkorporeer: 

 

BT: "Julle sorg dat daai boek betyds terug is, anders betaal julle boete, hoor julle? Dis nie die kinderhuis 

hierdie waar julle alles deur julle alies kan trek nie." (bl. 116) 

MS1: "See that the book is returned on time, or there'll be a fine, understand? This isn't the children's 

home where you can wipe your guavas on everything." (bl. 83) 

MS2 & 3: "See that the book is returned on time, or there'll be a fine, understand? This isn't the 

children's home where you can wipe everything through your guavas." (bl. 85, 98)  

MS4, 5 & DT: "See that the book is returned on time, or there'll be a fine, understand? This isn't the 

children's home where you can pull everything through your guavas." (bl. 98, 98, 110).
149

 

 

(Hierdie voorbeeld kan ook gekategoriseer word onder inhoud – logika.) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

p. 164 – Ek dink nie mens kan sê like one man vir soos een man nie (bylaag K6). 

 

                                                
149

 "Guava" is Suid-Afrikaanse sleng vir boude (Green 2005:656). 
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Weer eens maak die vertaler hier van haar taalaanvoeling en kennis van die Engelse taal 

(deel van haar habitus en kulturele kapitaal) gebruik en haar voorstel word ook deur die 

produksieagente in die doelteks gebruik: 

 

BT: […] terwyl al die Peppies om hom reeds uit hul stoele is en hom met 'n oorverdowende gejuig en 

wolwefluite aanpor. (bl. 177) 

MS1: The Peppies around him were on their feet, cheering with deafening cries and wolf whistles. (bl. 

131) 

MS2: The Peppies around him were on their feet like one man, cheering with such enthusiastic cries 

and wolf whistles, that everything seemed to revert to slow motion. (bl. 141) 

MS3: The Peppies around him were on their feet like one man, cheering with deafening cries and wolf 

whistles. (bl. 157) 

MS4, 5 & DT: All the Peppies around him were on their feet, cheering with deafening cries and wolf 

whistles. (bl. 156, 157, 176)  

 

Ook met betrekking tot taalgebruik wys die vertaler daarop dat tydsvorme soms verkeerd 

gebruik is. Sy motiveer in die volgende nota waarom sy 'n tydsvorm verander deur te noem 

dat die "subjunctive mood" nie in die teks gebruik word nie, en dus verander moet word (ter 

wille van konsekwentheid) in die spesifieke teksgedeelte waarna sy verwys: 

 

p. 202 – as if it were . . . Die subjunctive mood word nie gebruik in hierdie teks nie. Sien ook p. 

134 (bylaag K6). 

 

BT: "Frieken hel," kla Killer, "ek wou vir Wessel gaan bel het dat ons planne vir die naweek kan maak. 

Watse kak!" (bl.219) 

MS1: "Freakin' hell," Killer complained, "I was going to phone Wessel so we can make plans for the 

weekend. This is shit!" (bl. 162) 

MS2: "Freakin' hell," Killer complained, "I was going to phone Wessel so we can make plans for the 

weekend. This is total shit!" 

Some kids stared as Vaseline. Almost as if it might be her fault they're gated. (bl. 174) 

MS3: Freakin' hell," Killer complained, "I was going to phone Wessel so we can make plans for the 

weekend. This is total shit!" 
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Some of the kids stared at Vaseline. Almost as if it were her fault that they were gated. (bl. 

193) 

MS4, 5 & DT: "Freakin' hell," Killer complained, "I was going to phone Wessel so we can make plans 

for the weekend. This is total shit!" 

Some of the kids stared at Vaseline. Almost as if it was her fault that they were gated. (bl. 

192, 194-195, 220). 

 

Oral elders word "as if it was" (DT bl. 85 en 103) gebruik en daarom word hierdie gedeelte 

se werkwoord ook aangepas volgens die vertaler se voorstel. 

 

v.) Skrywer se tweede revisie (MS4 & MS5) 

Die skrywer wou by MS4 en 5 nie meer die vertaler en redigeerder by die projek betrek nie, 

wat impliseer dat sy gevoel het dat sy haar nie meer wou onderwerp aan die ander 

produksieagente se insette en gesag, of saam met hulle wil werk nie. Wedywering om mag 

is dus hier duidelik teenwoordig. Slegs die opdraggewende redakteur was nog betrokke en 

het die voorbereiding van die vertaling vir die proefleser en setter behartig. Die skrywer het 

dus die vertaler en redigeerder as belangrike magsagente binne die die produksieproses, 

asook hulle outoriteit, misken. Deur hierdie optrede toe te laat, het die opdraggewende 

redakteur tot 'n mate ook die vertaler en die redigeerder se rol en posisie in die proses 

misken. In hierdie afdeling gaan daar 'n paar voorbeelde van aspekte waaroor die skrywer 

na aanleiding van MS3 met die redigeerder gekommunikeer het (nota in bylaag K5), 

bespreek word. Daar is egter min tekens van wisselwerking in MS4 en MS5 teenwoordig 

waaruit afleidings ten opsigte van sosiologiese implikasies vir die produksieproses en -

agente gemaak kan word. 

 

Wat oordrag en inhoud betref, dui die skrywer in haar nota aan dat daar sekere verwysings 

is wat nie verander mag word nie. Alhoewel sy nie onderwerp wil word aan die ander 

produksieagente se gesag nie, dwing sy wel haar gesag hier af: 

 

Die verwysings na beroemde mense wat die kinders of admireer of wil wees, is BAIE spesifiek so 

gekies. LOS DIT ASB. NET SO, al maak dit moontlik nie vir julle sin nie. Trust me, ek het deeglik 
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my huiswerk gedoen. Net Steve Hofmeyr is ingelos, die res is almal vervang met mense uit 2008 

se celebrity circuit. Chuck Norris is 'n craze op die internet en met jong seuns. (Skrywer 

Christiaan Bakkes vertel hoe kinders in Afrikalande altyd vir hom dit skree!) Nelly Furtado is 'n 

bruinkop wit sanger met 'n kleurlingman en sy's baie mooi en gewild. Ek kon nogal dink dat 'n 

volwasse Vaselinetjie na haar sou lyk? En Gwen Stefani het nou wel gekleurde wit hare, maar 

sy't groot donker oë en baie van die houding wat ek in Killer beskryf. Brian Habana het ek by die 

skoolkinders self gekry. Hy vervang James Small (bylaag K5). 

 

Die skrywer skryf ook 'n stukkie oor Habana by, deur Killer na hom as haar "true love" te laat 

verwys. Dit is 'n stukkie wat bygeskryf word en nie in die bronteks of in MS1-MS4 voorkom 

nie (sien die onderstreepte gedeelte): 

 

BT: Killer sê Pizzaface raak in 'n liriese vervoering as sy net van Vas en Texan praat. Sy noem dit die 

kinderhuis se eerste real love story. Pizzaface leef haar só in Vaseline en Texan se verhouding in dat sy 

selfs Texan se volledige klasrooster soos 'n geskenk vir Vaseline aangedra het. (bl. 159) 

MS1: Killer said Pizzaface swooned at the mere mention of Vaseline and Texan's names. She called it 

the home's first real love story. Pizzaface was so enthralled by their relationship that she even 

presented Vaseline with Texan's school timetable, as if she was bearing a precious gift. (bl. 116) 

MS2: Pizzaface was so enthralled by their relationship that she even presented Vaseline with Texan's 

school timetable. / "A small token of friendship, because I have loved deeply and know that one day 

James Small will declare to the whole wide world we were destined to be together," Pizzaface held 

out the roster dramatically which showed Texan's entire schedule of classes each week. / "Oh, for 

fuck's sake, Pizzaface! You make it sound like Vas earned a trophy for true love!" Killer stomped off, 

growling. (bl. 124) 

MS3 & 4: Pizzaface was so enthralled by their relationship that she even presented Vaseline with 

Texan's school timetable, as if she was bearing a precious gift. "So that you will always know where 

your true love is," she said. (bl. 138, 138) 

MS5: Pizzaface was so enthralled by their relationship that she even presented Vaseline with Texan's 

school timetable, as if she was bearing a precious gift. "So that you will always know where your true 

love is," she said, "mine is Bryan Habana, he just doesn't know it yet." Killer stomped off, growling. (bl. 

138) 

DT: Pizzaface was so enthralled by their relationship that she even presented Vaseline with Texan's 

school timetable, as if she was bearing a precious gift. "So that you will always know where your true 

love is," she said solemnly, "mine is Bryan Habana, he just doesn't know it yet." Killer stomped off, 

growling. (bl. 155) 
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Die skrywer motiveer haar benadering tot die verwerking ten opsigte van styl en 

taalgebruik, soos volg aan die ander produksieagente: 

 

Hierdie is 'n Afrikaanse boek wat in Engels vertel word.
150

  

Ek streef dus geensins daarna om korrekte of goeie Engels te skryf nie, dog hoop ek om iets te 

"skep" wat presies is hoe ons samelewing vandag is: 'n vermengsel. As ons samelewing anders 

was, sou dit nie gewerk het nie, nou is die vermenging juis wat die boek amper material vir 'n 

dokumentêr maak. Dus vermy ek OPSETLIK aanvaarde Engelse idiome of stellings. Veral nog as 

dit taalgebruik is wat geheelenal vreemd is aan selfs die Engelssprekende jong Suid-Afrikaner 

(bylaag K5). 

 

Die skrywer merk ook die volgende op oor Afrikaanse woorde en vloekwoorde nadat sy deur 

MS3 gewerk het: 

 

[...] Waar "werfetter," "poester," en "jou nageboorte" in Afrikaans nogal humoristies kan wees, 

is "motherfucker" en "clit" en "cunt" plainweg net aaklig. Selfs "bitch" is vir my erger as "teef?" 

Hier het ek gesukkel. "Motherfucker" en "clit" is verwyder. Ek het een "cunt" oorgehou, maar dis 

onderhandelbaar. (bl.39) Ek het 'n paar Afrikaanse toevoegings gemaak en DRING AAN DAT DIT 

INBLY. ("Untie that naai," bl.122, tanggeboortes, ens.) Daar is amper nie meer iets soos 'n kind 

wat 'n suiwer Afrikaans of Engels praat in jou armer gemeenskap nie. In daai sin, red dit ons 

poging om Vas in Engels te vertel. Engelse Vaselinetjie staan dus die kans om die MEES EG 

KAAPSE SUID-AFRIKAANSE BOEK tot op hede te wees! (bylaag K4).  

 

Die skrywer se doelbewuste afwyking van Standaardengels is dus vanweë drie redes. 

Eerstens rig haar intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus, naamlik haar 

vooropgestelde idees en disposisies, haar om hierdie gemengde Engels te skryf. Tweedens 

rig die doxa en die interpersoonlike norme wat binne die samelewing geld, naamlik die 

manier hoe soortgelyke karakters werklik (in die "regte lewe") praat, haar besluit. Derdens 

                                                
150

 Hierdie opmerking stem ooreen met wat die vertaler in haar vertaalnota sê: "Ek dink die lesers bly deeglik 
bewus daarvan dat hulle 'n Afrikaanse roman lees wat toevallig in Engels aangebied word." (bylaag K1). 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



332 
 

rig die potensiële doeltekslesers haar besluit deurdat sy sê dat die taalgebruik nie vreemd 

moet wees of onrealisties moet klink vir die "Engelssprekende jong Suid-Afrikaner" nie en 

dat die doelteks 'n "eg Kaapse Suid-Afrikaanse boek" moet wees. Party van haar besluite, sê 

sy, dring sy op aan (sy dwing dus hierdeur haar outoriteit as magsagent af) en ander sê sy is 

onderhandelbaar (sy toon met ander woorde aan dat sy aanpasbaar ten opsigte van haar 

besluit is). Die gebruik van die woord "cunt" is egter in die doelteks behou (sien vertaler se 

kommentaar hieroor by die bespreking van MS2). Sy gee in haar nota ook voorbeelde van 

wat sy verander het met betrekking tot informeler en platter taal: 

 

(bl.11 "Sulkingly, with her lip pulled down," inplaas van die korrekte "pouting," "Puck was 

talking nineteen to the dozen" is heeltemal onbruikbaar en verouderd, bl.43, "nails bitten to the 

quick," word "chewed down into the flesh," bl.66, "loping" word "galloping," bl. 81) So ook voel 

ek baie sterk dat "gai" nie nou in Engels kamtag "guy" word nie en "laaities" word "lighties" nie! 

Dit bly in die korrekte Afrikaanse vorm waar dit vir almal herkenbaar is. Dit bestaan nie in 

Engels nie (bylaag K5).  

 

Sy noem ook dat sy sekere woorde en uitdrukkings wat in te "hoë" of "goeie" (behoorlike) 

Engels vertaal is, vervang of omskryf het met 'n meer "basiese" woord of uitdrukking om dit 

by die styl van die res van die res van die boek te laat pas (Vraelyste 2011). Die doelteks as 

magsagent rig dus hier haar besluit. Die volgende teksvoorbeelde wys ook daarop hoe taal 

minder formeel of eenvoudiger gemaak is deur die skrywer: 

 

BT: Hulle kom van iewers ver, kan Vaselinetjie sien, want die kar se voorruit is vol dooie goggas en stof. 

(bl. 11) 

MS1, 2 & 3: It was clear to Vaseline that they weren't from around there, for the windscreen was 

encrusted with dust and dead bugs. (bl. 5, 5, 7) 

MS4 & 5: It was clear to Vaselinetjie that they weren't from around here, for the dusty windscreen was 

splattered with dust and dead bugs. (bl. 7, 7) 

DT: It was clear to Vaselinetjie that they weren't from around here, for the dusty windscreen was 

splattered with dirt and dead bugs. (bl. 5) 
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(Die "dusty" wat die skrywer in MS4 byvoeg, is onnodige herhaling van "dust" wat op die 

voorruit is. Die proefleser of opdraggewende redakteur het hierdie probleem uitgeskakel 

deur "dust" na "dirt" te verander.) 

 

BT: Die stem wag nie vir 'n antwoord nie en die deur word net so in hulle gesigte toegemaak. (bl. 20) 

MS1 & 2: The voice didn't wait for a reply and without further ado the door was closed in their faces. 

(bl. 11, 11) 

MS3: The voice didn't wait for a reply and without further ado the door was closed in their faces. (bl. 

13) 

MS4 & 5: The voice didn't wait for a reply and without another word the door was closed in their faces. 

(bl. 13, 13) 

DT: The voice didn't wait for a reply and without another word the door was shut in their faces. (bl. 14) 

 

Die skrywer merk reeds in MS2 op dat sy die "without further ado" wil aanpas, maar bring 

eers die verandering in MS4 aan. (Let wel in die doelteks verander "closed in their faces" na 

"shut in their faces".) 

 

Die veranderinge is meer in ooreenstemming met die trant waarin die boek geskryf is (en 

getrouer aan die bronteks as magsagent), maar ontneem soms die roman van meer 

idiomatiese domestikerende Engels waaraan die doelteksleser blootgestel sou kon word, 

veral as dit dalk vir die vak Engels op skool voorgeskryf sou word. 

 

Die skrywer bring egter ook veranderinge aan wat die teks formeler maak, byvoorbeeld 

"brought up" word na "raised" word: 

 

BT: Dis vir haar moeilik om ongeskik te wees met 'n vreemde grootmens, want haar ouma het haar nie 

so geleer nie. (bl. 19) 

MS1: Still, she found it hard to be rude to a strange grown-up, for that wasn't how Ouma had raised 

her. (bl. 10, 10) 

MS2: Still, she found it hard to be rude to a strange grown-up. That wasn't how Ouma had raised her. 

(bl. 10) 

MS3: Still, she found it hard to be rude to a strange grown-up, for that wasn't how Ouma had brought 

her up. (bl. 13) 

MS4 & 5: Still, she found it hard to be rude to a strange grown-up, for that wasn't how Ouma had raised 

her. (bl. 13, 13) 
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DT: Still, she found it hard to be rude to a strange grownup, for that wasn't how Ouma had raised her. 

(bl. 13) 

 

In die bostaande teksvoorbeeld, bring die redigeerder in MS3 'n vereenvoudiging aan, deur 

"raised" met "brought up" te vervang, maar die skrywer verander dit in MS4 terug na die 

vertaler se oorspronklike vertaling in MS1, naamlik "raised". (In die doelteks word "grown-

up" se skryfwyse na "grownup" verander. Dit is 'n skryfwysefout wat ingevoer word. Volgens 

die Collins English Dictionary word "grown-up" nie as een woord nie, maar met 'n 

koppelteken gespel (Collins English Dictionary 2011). 

 

Soos in MS2 voer die skrywer ook in MS4 en MS5 'n hele paar vulgêre of plat verwysings in. 

Die skrywer het hieroor die volgende te sê nadat sy deur MS3 gewerk het:  

 

VLOEKWOORDE: in my eerste probeerslag het ek die Engelse en Afrikaanse vloekwoorde wat 

[die vertaler] ingesit het, meestal net so gelos maar hier en daar iets anders gaan byvoeg. (cunt, 

clit) Die woord "motherf...." het my egter bly pla en ek het net besef ek kan nie daarmee 

saamleef in vrede nie. Die kinders ken nie daai woord nie en ek HAAT daardie woord. Selfs 

"bitch" is vir my erg, want in Engels verloor vloekwoorde vir my die humoristiese neiging wat 

daar is in Afrikaans en Hotnos-Afrikaans? 

My besluit: 

Ek het besluit dat ek die vloekwoorde oorwegend wil he soos hulle in die oorspronklike 

Vaselinetjie staan...my enigste probleem is dat ek nie 'n kopie byderhand het nie???? (My 

sincere apologies!) 

Iewers het ek die woord "naai" in die ganster-scene ingesit en ek is tevrede daarmee. 

Aanvanklik was daar 'n hele paar "piss off, fuck off, take a piss, for fuck sake" ens. gewees, wat 

ek met die tweede edit tot die MINIMUM gemaak het en aan 'n spesifieke karakter gekoppel 

het. 

Killer en Pizzaface gebruik die F-woord. Asook Texan in sy brief. 

Vaseline gebruik dit net EEN KEER en dan is daar reaksie daarop vanaf haar vriendinne. 

Teef en bitch is meer algemeen en verskillende mense,selfs van die volwassenes soos mev. 

Claerhout gebruik sulke woorde binne konteks (bylaag K2).  
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Daar is reeds 'n paar voorbeelde verskaf van sodanige verwysings wat in MS2 deur die 

skrywer ingevoer is, nie deur die redigeerder geïnkorporeer is nie, en dan weer in MS4 en/of 

MS5 teruggeplaas is. 

 

In die bostaande voorbeeld illustreer die skrywer dat haar besluite nie onderhandelbaar is 

nie, deur byvoorbeeld te sê "Ek het besluit [...]". Die skrywer dwing dus haar mag as skepper 

van die teks en magsagent in die proses af. Die besluite wat sy neem word deur drie 

oorwegings gerig: Eerstens rig haar persoonlike voorkeure (vanuit haar intrapersoonlike 

norme/disposisiesl en habitus) haar besluite, soos daar gesien kan word in die opmerking 

wat sy maak oor die woord wat sy "haat". Tweedens rig die doelteksleser waarskynlik haar 

besluite, soos 'n mens uit die opmerking "die kinders ken nie daai woord nie" kan aflei. 

Derdens rig die bronteks as magsagent haar besluite, aangesien sy noem dat sy "die 

vloekwoorde oorwegend wil he (sic) soos hulle in die oorspronklike Vaselinetjie [staan]" 

(bylaag K2).  

 

In al die bostaande voorbeelde is dit ook duidelik dat die skrywer nie lojaal teenoor die 

ander produksieagente optree nie, of hulle vertrou, erken of respekteer nie, aangesien sy 

hulle selde, of glad nie, raadpleeg oor kwessies nie en hulle dus nie as hulpbron (sosiale 

kapitaal) wil benut nie. Sy toon ook hierdeur dat sy nie aanpasbaar is ten opsigte van ander 

produksieagente se insette nie en ook nie ten gunste van samewerking is nie. Die nota 

hierbo illustreer ook dat die skrywer besluiteloos is ten opsigte van die gebruik van sekere 

vloekwoorde en kras taal. Waar sy in hierdie nota noem dat sy "clit" bygevoeg het, noem sy 

in 'n ander nota dat sy dit uitgehaal het, omdat dit "plainweg net aaklig" (bylaag K4) is. 

 

vi.) Samevatting 

Heelwat korrespondensie het tydens die produksieproses van My name is Vaselinetjie, veral 

tussen die redigeerder en die skrywer, deur middel van die opdraggewende redakteur, 

plaasgevind. Die vertaler het ook insette gelewer, maar daar het min werklike 

korrespondensie tussen die skrywer en die vertaler plaasgevind. Korrespondensie met die 

vertaler was meestal met die redigeerder, en dan meestal via die opdraggewende 

redakteur. Dit wil voorkom asof die redigeerder en vertaler mekaar in die produksieproses 
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erken en respekteer het as gesaghebbende magsagente en ook die skrywer deurgaans in ag 

geneem en respekteer het (alhoewel daar nie met al haar veranderinge saamgestem is nie). 

Die skrywer het egter veral teen die einde van die produksieproses die ander twee 

produksieagente se insette en status misken en haar intrapersoonlike oorwegings en gesag 

het die produksieproses oorheers. Die opdraggewende redakteur het ook toegelaat dat 

hierdie oorheersing deur die skrywer plaasvind en die ander agente in die proses misken 

word. In plaas daarvan dat die opdraggewende redakteur 'n mediërende rol tussen die 

produksieagente gespeel het, het die redigeerder as 't ware as bemiddelaar in die 

produksieproses opgetree en probeer om aan alle produksieagente, asook die doelteks en 

doeltekslesers as magsagente, lojaal te wees. Aangesien baie van die vertaler en die 

redigeerder se insette egter deur die skrywer verwerp is (aan die einde van die proses), sien 

die doelteks baie anders daar uit as wat dit sou indien die redigeerder en die vertaler as 

gesaghebbende magsfigure in die produksieproses geag is.  

 

Tot en met MS3 is die vertaler as hoofagent in die proses geag, deurdat die redigeerder 

eerder met die vertaler se MS1 as met die skrywer se MS2 gewerk het en slegs die skrywer 

se veranderinge wat sy as goed beskou het, inkorporeer het. Hierdie besluit is duidelik en 

uitvoerig aan die skrywer verduidelik en die redigeerder se korrespondensie was hoofsaaklik 

oor die skrywer se insette. Hierdie dinamika het egter na MS3 verander deurdat die skrywer 

in MS4 en MS5 baie van MS2 se veranderinge weer teruggeplaas het en nie meer met die 

vertaler en redigeerder gekorrespondeer, of hulle insette verwelkom het nie. Sy het wel in 

'n nota wat aan die opdraggewende redakteur, ook vir die aandag van die redigeerder, 

gestuur is, reageer op van die redigeerder se opmerkings en opmerkings gemaak oor dinge 

wat nie in die teks verander mag word nie. Die skrywer se veranderinge het aanvanklik dus 

meer 'n sosiologiese as tekstuele impak gehad, maar later het die meeste van haar 

veranderinge by MS4 en MS5 wel neerslag in die doelteks gevind. Hierdie aspekte is veral 

ten opsigte van oordrag en taalgebruik, soos in die voorbeelde hierbo gesien kan word. 

 

In teenstelling met To hell with Cronjé is die bronteks selde as gesaghebbende magsagent in 

dié produksieproses beskou. Die doelteksleser, die doelteks die mark en die konteks waarin 

die doelteks gelees gaan word, was origens sterker oorwegings by al die produksieagente, 
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veral by die skrywer, waarskynlik omdat dit 'n jeugboek is. Hierdie oorweging is deurgaans 

baie opvallend in die produksieagente se korrespondensie. 

 

5.4.1.3 Stoffel-verhale – In bushveld and desert: A game ranger's life 

i.) Uitgewer se kommentaar op proefvertaling (PV2) 

Nadat die proefvertaling deur die vertaler voltooi is, reviseer die uitgewer die eerste drie 

verhale, bring 'n paar veranderinge/verbeteringe aan en lewer die volgende kommentaar 

per e-pos aan die vertaler: 

 

Het gou gisteraand hierna gekyk, ongelukkig net (midde van klomp ander dringende goed!) tyd 

gehad om eerste 3 stories te lees. Dit lees regtig heerlik! Ek dink die toon en ritme is absoluut in 

die kol. / Ek het enkele (voorlopige) voorstelle by eerste storie, en heg aan (met track changes). 

Dit gaan hoofsaaklik oor 2 goed: verteller se kinderperspektief. In tyd toe dit gebeur het, klink 

die woorde "as awareness dawns on him" vir my te "formeel" en grootmensagtig, ek sou dit 

sommer net simplify – mens kan maar seker heeltemal verander? Sien voorstel. En dan die 

kwessie van die vloekwoorde – waar jissis/jirre soveel gemakliker in die seunsmond klink, klink 

die Engels vir my net te "swaar". Kan mens dit nie maar Afrikaans hou nie? Dit gaan byna meer 

om betekenislose uitroepe as na herkenbare/herleibare woorde? Dan's daar net een ander 

wysiging in die stadium, in eerste par by Jeffrey. Check net dat ek nie vergissing gemaak het nie! 

[...] (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die kommentaar wat sy oor die kinderperspektief en vloekwoorde lewer, sal hierna 

bespreek word. Die vertaler se kommentaar op die uitgewer se e-pos word solank hieronder 

aangehaal: 

 
 

Ja, jy's reg. Die vloekwoorde moet AFrikaans bly. Veral as die outjie se naam Boude gaan bly. Ek 

kan sowaar aan niks in Engels dink wat daardie prentjie teken nie. En die ander verandering is 

ook 'n verbetering. Daar sal seker nog baie sulke goed opduik. En hoe het die 'was' verbygeglip? 

Ek het dit nogal uitgeprint en deurgelees ook. Wys jou. / Maar as jy dink dit kan werk in Engels, 
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is ek bly. / [...] / Dankie vir al jou moeite en die vangnet (E-poskorrespondensie: In bushveld and 

desert 2007). 

 

Die korrespondensie tussen dié twee produksieagente getuig van respek en agting vir 

mekaar. Dit wys ook op vertroue in mekaar. Die uitgewer noem byvoorbeeld dat die vertaler 

moet nagaan of sy "nie 'n vergissing gemaak het nie" en die vertaler bedank die uitgewer vir 

haar "moeite en die vangnet".  

 

Soos hierbo genoem, merk die uitgewer op dat die een probleem met die teks die 

perspektief is, wat 'n probleem met betrekking tot oordrag tot gevolg kan hê. Sy sê die 

bewoording in die volgende teksgedeelte klink nie na 'n kinderperspektief nie: "I watch as 

awareness dawns on him. A terrible awareness." (PV1 bl. 2) Hieroor sê die uitgewer die 

volgende: 

 

In tyd toe dit gebeur het, klink die woorde "as awareness dawns on him" vir my te "formeel" en 

grootmensagtig, ek sou dit sommer net simplify – mens kan maar seker heeltemal verander? 

Sien voorstel (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die uitgewer verander dienooreenkomstig die formulering van hierdie teksgedeelte:  

 

BT: Ek voel hoe die angs my beetpak. (Bakkes 2006, bl. 9) 

PV1: I watch as awareness dawns on him. A terrible awareness. (bl. 2) 

PV2: I see the expression on his face: an awareness of something terrible. (bl. 2) 

MS1, 2, 3 & DT: I saw the expression on his face: an awareness of something terrible. (bl. 2, 2, 4, 9) 

 

Die vertaler verbeter hierdie teksgedeelte vir MS1 deur die "see" na die verledetydsvorm te 

verander ("saw") om by die tydsvorm waarin die res van die verhaal geskryf is, te pas. Die 

doelteks as magsagent speel dus hier 'n rol in besluitneming. Verder bly hierdie formulering 

tot in die doelteks behoue: "I saw the expression on his face: an awareness of something 

terrible." (DT bl. 9) 
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Wat styl en taalgebruik betref, merk die uitgewer die volgende op oor die gebruik van kru 

taal in die dialooggedeeltes van die proefvertaling: 

 

En dan die kwessie van die vloekwoorde – waar jissis/jirre soveel gemakliker in die seunsmond 

klink, klink die Engels vir my net te "swaar". Kan mens dit nie maar Afrikaans hou nie? Dit gaan 

byna meer om betekenislose uitroepe as na herkenbare/herleibare woorde? (E-

poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die twee plekke waar sy veranderinge met betrekking hiertoe aanbring, is die volgende: 

 

PV1: "O, my jirre, Boude. Dis olifante! Kom! Ons moet maak dat ons wegkom!" (Bakkes 2006, bl. 9) 

PV1: "Oh my God, Boude. Elephants! Hurry! We have to get away from here!" (bl. 2) 

PV2, MS1, 2, 3 & DT: "O, jirre, Boude. Elephants! Hurry! We have to get away from here!" (bl. 2, 2, 4, 9) 

 

BT: "O got, jirre jissis. Vandag vertrap hulle ons nog! (Bakkes 2006, bl. 11) 

PV1: "Oh, God, sweet Jesus! Today they're going to trample us!" (bl. 3) 

PV2: "O got,
151

 jirre jissis! Today they're going to trample us!" (bl. 3, 3, 5, 11) 

 

Hierdie teksgedeeltes, soos in PV2, word dan in die doelteks (bl. 9 en 11) behou. Die 

verandering het nie slegs 'n tekstuele impak op die doelteks nie, maar het ook 'n 

sosiologiese impak op die proses deurdat die uitgewer haar besluit motiveer en die vertaler 

se inset daaroor verwelkom. Sy bewerkstellig dus samewerking en kommunikasie 

(interpersoonlike impak op die produksieproses) tussen hulle twee as produksieagente om 

hierdie besluit te neem. 

 

ii.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

In die vertaler se vertaalnota (bylaag M1 en later ook M2 vir die addisionele vertalings) 

lewer die vertaler hoofsaaklik kommentaar op aspekte rakende oordrag, byvoorbeeld 

woordkeuses (vertaalekwivalente), asook taalgebruik, byvoorbeeld die keuse van 

                                                
151

 Die spelling van "God" as "got" om die uitspraak van die woord aan te dui, kan egter moontlik vir die 
Engelse leser verwarrend wees, aangesien hy/sy dit kan lees as die Engelse "got".  
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tydsvorme en idiomatiese taalgebruik. Sy maak ook 'n paar opmerkings oor spel- en 

skryfwyses. Die meeste van haar opmerkings en vrae is aan die skrywer gerig. Hierdeur toon 

sy respek vir die skrywer as gesaghebbende magsagent en as kenner van die onderwerpe 

waaroor die verhale handel. Hy antwoord hierop in 'n nota (bylaag M3), asook plek-plek in 

MS1 self. 

 

Daar is 'n hele paar voorbeelde in die vertaler se nota wat met oordrag te doen het wat 'n 

sosiologiese en tekstuele impak op die produksieproses en die doelteks uitoefen. 

 

Omdat die doelteks 'n versameling boeke as brontekste het, kom daar inkonsekwenthede in 

gegewens voor. Die vertaler wys byvoorbeeld daarop dat die damwal in "Town baboon" ses 

voet hoog is, daar by geleentheid van duim gepraat word, maar ook elders van meter. Sy vra 

of daar nie eerder deurgaans van metrieke mate gebruik gemaak moet word nie en noem in 

haar vertaalnota dat sy dit gelos het soos dit oorspronklik geskryf is, maar dat sy die besluit 

aan die redigeerder se diskresie oorlaat (bylaag M1). Sy stel dus haar vertroue in die 

redigeerder om hierdie inkonsekwentheid uit te stryk. Die skrywer reageer hierop in MS1 

dat dit nie vir hom saak maak wat gebruik word nie (die ander produksieagente kan dus 

hieroor besluit – hy plaas sy vertroue in hulle oordeel) en die redigeerder verander al die 

imperiale mate na metrieke mate en pas ook die getalle dienooreenkomstig aan. In 

"Town baboon" word "more than six feet high" (MS1 bl. 5) byvoorbeeld "close on two 

metres high" (MS3 bl. 7, DT bl. 13). 

 

Oor die vertaling van boom- en plantname vra die vertaler in haar nota:  

 

"Hoe belangrik is konsekwentheid? Ek het (ter wille daarvan) feitlik deurgaans die name 

vertaal." (bylaag M1).  

 

Deur hierdie navraag te rig, dui sy daarop dat sy die selfvertroue het om wanneer sy onseker 

is oor iets, hulp, of raad, te vra. Dit wys ook op respek vir die skrywer se status (simboliese 

kapitaal) om hierdie besluit aan hom oor te laat. 
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Sy dui aan dat sy meestal ge-"google" het om die Engelse name op te spoor en dat baie 

wildreservate en gasteplase die Afrikaanse en Engelse name op hulle webwerwe gee. Sy 

maak dus hier van haar intrapersoonlike sosiale kapitaal wat tot haar beskikking is, gebruik 

om haar keuse aan die ander produksieagente te motiveer. Sy sê hieroor: "Dit het my laat 

dink die oorsese/Engelssprekende gaste wil wel die Engelse name weet." (bylaag M1). Hier 

hou sy dus die doelteksleser as implisiete agent in die produksieproses in gedagte sowel as 

die internasionale mark waarvoor die doelteks geproduseer word. Sy noem dat daar wel 'n 

paar boom- en plantname is wat sy in Afrikaans behou het en dat sy uiteindelik glad nie 

konsekwent daarmee omgegaan het nie. Sy sê: 

 

[...] ter wille van die Afrikaanse 'flavour' in die Engelse teks kan mens miskien sommige van die 

name in Afrikaans behou, bv. boekenhout (ipv Transvaal beech, soos ek dit vertaal het); 

raasblaar (ipv 'large-fruited bushwillow); kierieklapper (ipv russet bush willow); ghwarriebos 

(ipv die Engelse spelling 'guarri') (bylaag M1). 

 

 en vra die ander produksieagente om insette hieroor te lewer. Hierdeur bewerkstellig sy 

dus wisselwerking tussen produksieagente om die beste besluit vir die doelteks te neem. 

 

Die vertaalstrategie wat die vertaler hier volg, is akkommodasie – om domestikering en 

vervreemding te kombineer om die teks aan die een kant toeganklik vir die doeltekslesers te 

maak en aan die ander kant die Afrikaanse outensiteit daarvan behou te laat bly. Dit sluit 

ook aan by die skrywer se visie vir hierdie Engelse doelteks – om steeds die "Afrikaansheid" 

daarvan te behou. Die bronteks as magsagent ten opsigte van die brontekstaal en -kultuur, 

speel dus hier 'n rol in die besluitneming. 

 

Die benadering wat die vertaler hierbo beskryf, word ook in die doelteks behou, met 'n 

voorkeur vir Afrikaanse name. Dit is op aanbeveling van die skrywer dat die meeste boom- 

en plantname in Afrikaans behou word. In die doelteks verskyn 'n woordelys agterin die 

boek om hierdie name te verklaar en dit vir die doelteksleser verstaanbaar te maak. Name 

wat wel vertaal word, is byvoorbeeld "kameeldoring" wat "camel thorn", "raasblaar" wat 

"bushwillow" en "mopanieboom" wat "mopane tree" word. Oor eersgenoemde twee merk 
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die vertaler ook in haar nota op: "Ek dink ook in retrospek die 'large-fruited bushwillow' 

moet liewer 'raasblaar' bly. Die vraag is: moet 'camel thorn' dan ook deurgaans bekend 

staan as 'kameeldoring' ter wille van konsekwentheid?" (bylaag M1). "Raasblaar" word in 

die doelteks gebruik en in die woordelys verklaar, maar "camel thorn" bly onder die Engelse 

naam in die doelteks.  

 

Oor spesifieke terminologie (weermagterme, jagterme, en so meer) sê die vertaler:  

 

Daar is so baie gebiede waarvan ek min of geen kennis het nie en bes moontlik heeltemal die 

verkeerde woorde gekies het, bv jag, gewere, veldwagters en hul range, die weermag, ens. [die 

skrywer] moet asb maar fyn kyk en uitwys/verbeter waar nodig (bylaag M1). 

 

Hierdie nota getuig weer eens van die vertaler se selfvertroue en kennis van haarself om te 

weet waar haar kennis tekortskiet en sy hulp moet inwin en raad moet vra. Op hierdie 

manier tree sy verantwoordelik in die produksieproses op en maak seker dat die regte 

betekenis in die doelteks oorgedra word. Lojaliteit word hierdeur aan die bronteks, die 

skrywer en die doelteksleser getoon. Sy rig haar navraag spesifiek aan die skrywer as 

gesaghebbende kenner op die gebied van jag, weermag, ensovoorts. Sy toon ook telkens 

selfvertroue en selfrespek deur wel 'n vertaalpoging aan te wend, wat dan ook dikwels in die 

doelteks gebruik word. 

 

Sy vra byvoorbeeld by "Training": "Ek weet nie wat 'batterytoetse' is nie. Ek het dit vertaal 

met 'fitness tests'. Help?" (bylaag M3). Die skrywer antwoord "fitness test" of "endurance 

test" sal werk. Een van die vertaler se voorstelle, naamlik "fitness test" (DT bl. 38) word in 

die doelteks gebruik. 

 

Die vertaler vra by "Deception" ("Delusion") of "national service lieutenants" eerder 

conscript/conscripted lieutenants" moet wees en die skrywer reageer dat "conscripted 

lieutenants" (DT bl. 48) gebruik moet word. 
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Die vertaler doen ook by "Routine patrol" navraag oor die vertaling van die afkorting D.P. 

(vir dienspligtige). Sy het dit voorlopig as NSM (MS1 bl. 10) vertaal (vir national serviceman) 

na aanleiding van die boek Buried in the sky (WW Norton & Company 2012, deur Peter 

Zuckerman en Amanda Padoan) wat die afkorting wel so gebruik. Sy sê haar man ken nie die 

afkorting nie en die woord moet miskien eerder uitgeskryf word (hier maak sy dus gebruik 

van haar sosiale kapitaal, naamlik haar man, om 'n oplossing te probeer vind). Die skrywer 

stem saam met hierdie voorstel en "serviceman" word in die doelteks (bl. 42) gebruik. 

 

Uit bostaande voorbeelde kan 'n mens sien dat alhoewel die skrywer nie uitvoerig aan die 

teks geredigeer/reviseer het nie, hy steeds tot 'n mate as 'n reviseur beskou kan word, 

aangesien hy gehelp het met die vertaalekwivalente vir sekere terme en begrippe – veral na 

aanleiding van opmerkings wat die vertaler gemaak het. Hierdeur word geïllustreer dat dit 

nuttig is vir die skrywer, of 'n ander produksieagent wat kennis dra van die onderwerpe 

waarin daar in die teks verwys word (of 'n kenner is in 'n sekere vakgebied), om ook 

betrokke by die produksieproses van 'n literêre vertaling te wees. 

 

Oor platter taalgebruik noem die vertaler by "Croc in a pisvel" (bronteks "Krokodil in 'n 

pisvel, Bakkes 2006:47-56):  

 

Ek het besluit om die woord 'pisvel' onveranderd te laat. 'Mattress cover' sou seker 'n gangbare 

vertaling wees. Maar ek het gedink aan al die ouens wat in die weermag was en presies sou 

weet wat 'n pisvel is. Ek het dit in die teks probeer verduidelik (bylaag M1)  

 

Sy verduidelik met ander woorde hoe sy hierdie deel van die vertaling benader het en 

motiveer aan die produksieagente hoekom sy so te werk gegaan het. Hierdie nota het dus 'n 

interpersoonlike sosiologiese impak op die produksieproses. Die skrywer noem dat "pisvel" 

Afrikaans kan bly, soos die vertaler voorstel en dit word dus ook so in die doelteks (in sowel 

die titel van die kortverhaal as die lyfteks) gebruik. Die verduideliking wat bygevoeg word, is 

soos volg (sien onderstreepte gedeelte): 
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BT: By die jagkamp haal hulle 'n ou pisvel van 'n matras af en sny 'n fietsbinneband in repe. (bl. 49) 

MS1, 2, 3 & DT: At the hunting camp they stripped an old mattress cover – known since their army days 

as a pisvel – off a bed and cut a bicycle tube into strips. bl. 52, bl. 53, bl. 58, bl. 70) 

 

Die vertaler maak 'n paar opmerkings oor tydsvorme vir spesifiek die aandag van die 

redigeerder: 

 

By "Guweni pool" merk die vertaler die volgende op:  

 

The tenses are tricky here. Die eerste gedeelte is 'n algemene beskrywing van hoe dinge 

gewoonlik verloop het tydens 'n staptoer. Die paragraaf 'Toe die kuil begin opdroog …' lei 'n 

gedeelte in wat spesifiek betrekking het op die gebeure tydens die droogte van 1992. Ek dink die 

Engelse teks moet lui: 'When the pool began to dry up'." (bylaag M3).  

 

Die vertaler maak die redigeerder bewus daarvan dat sy die tydsvorme moet nagaan en 

verwelkom ook die redigeerder se insette. Sy noem dat sy onseker is oor 'n bepaalde 

gedeelte (en illustreer hierdeur terselfdertyd selfvertroue om aan produksieagente te erken 

wanneer sy oor iets wonder) deur te sê "Ek dink..." en impliseer dat die redigeerder ook na 

hierdie gedeelte moet kyk om seker te maak dit is korrek. Op hierdie manier bewerkstellig 

die vertaler wisselwerking tussen haar en die redigeerder en erken ook die redigeerder as 

iemand wat sy vertrou en as gesaghebbende in die produksieproses beskou.  

  

Die vertaler se gebruik van die verledetydsvorm in MS1 (bl. 61) word deurgaans so aanvaar 

en verskyn in die doelteks (MS2 bl. 62, MS3 bl. 69, DT bl. 81). 

 

Wat nakoming van taalreëls/stylreëls betref, merk die vertaler 'n paar onsekerhede op wat 

betref spelling en skryfwyse (veral hooflettergebruik) en die konsekwentheid daarvan. 

 

Sy doen byvoorbeeld navraag oor "omuramba" wat in die bronteks soms met 'n hoofletter 

en soms met 'n kleinletter geskryf is. Sy noem dat sy dit deurgaans met 'n kleinletter geskryf 

het en die skrywer bevestig dat dit reg is (bylaag M1 & M3).  
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By "Brothers" vra sy of die hoofletters in .458 BRNO ('n vuurwapen) korrek is, aangesien dit 

elders met kleinletters geskryf word. Die skrywer reageer dat dit "458 Brno" geskryf moet 

word (bylaag M1 & M3). 

 

Ook by "Brothers" maak sy seker oor die spelling van "whiskey"/"whisky", aangesien die 

brontekste albei spelwyses gebruik en sy telkens die spelling van die onderskei brontekste 

nagevolg het. Sy sê: "[A]s ek dit reg het, word die 'whiskey'-spelling gebruik vir die Skotse 

soort. [...] Jack Daniels moet definitief 'whiskey' gespel word, of hoe?" (bylaag M1).152 Sy vra 

dan wel of 'n mens nie ter wille van konsekwentheid oral "whiskey" moet gebruik nie 

(bylaag M1). Die skrywer reageer dat die spelling "whiskey" deurgaans gebruik kan word 

(bylaag M3) en dit verskyn so in die doelteks.  

 

Verder doen sy navraag oor die spelling van die pleknaam Warmquelle. Sy dui aan dat dit in 

"The dog" as "Warmquelle" gespel word, maar elders "Warm-Quelle" gespel word. Sy sê: 

"As ek Google lyk dit ook vir my of die koppelteken dalk die regte spelling kan wees." (bylaag 

M1). Die skrywer laat weet egter dat die korrekte spelling "Warmquelle" is en dit word dan 

ook deurgaans so in die doelteks gebruik (bylaag M3). 

 

Oor die korrekte voornaamwoordgebruik, merk die vertaler by "Magic safari" op:  

 

Ek is bewus daarvan dat 'It wasn't him' nie korrek is nie. Maar ek dink die (meer korrekte) 'It 

wasn't he' sal in hierdie konteks pretensieus klink. Mense praat tog nie regtig so nie, of hoe? 

(bylaag M3). 

 

Die vertaler dui dus hier aan dat sy vanweë haar taalkennis en -aanvoeling (wat deel vorm 

van haar habitus en kulturele kapitaal) bewus is van die taalreëls wat in hierdie teksgedeelte 

toegepas behoort te word, maar motiveer haar voorstel om af te wyk van hierdie reël 

omdat die korrekte vorm nie geloofwaardig klink nie.  

 

                                                
152

 Jack Daniels is egter 'n Amerikaanse whiskey, maar word wel met 'n "ey" gespel, soos die Ierse whiskey. Die 
Skotse whisky word met 'n "y" gespel. 
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 Hierdie teksgedeelte het 'n eerstepersoonvertellerperspektief (gedagtestroom van die 

spreker) en lui in MS1 soos volg: 

 

BT: Ek kyk na hulle. Daar is Rateras, Daniel Karotjaiva se seun. Ek ken hom al sewe jaar. Die eerste 

swartrenoster wat ek in die Kaokoland gesien het, was saam met hom. Ons het daardie dag agtien 

kilometer ver te voet spoor gesny. Later sou hy my help tydens die jagseisoen. Dis nie hy nie. (Bakkes 

2004b, bl. 70-71) 

MS1, 2, 3 & DT: I studied them. There was Rateras, Daniel Karotjaiva's son. I had known him for seven 

years. He was with me when I spotted my first black rhino in Kaokoland. Just the other day we 

followed a spoor on foot for eighteen kilometres. In a while he would be helping me during the 

hunting season. It wasn't him. (bl. 157, 159, 180, 197-198) 

 

Die gemeenskaplike doxa (norme, idees, vooropstellings, oortuigings, ensovoorts) van die 

produksieagente oor hierdie kwessie veroorsaak dat hierdie besluit ten opsigte van 

voornaamwoordgebruik deur die produksieagente aanvaar word en die voornaamwoord 

word in doelteks as "him" behou, soos in die teksvoorbeeld hierbo gesien kan word. Hier 

word daar dus van die taalnorm/reël afgewyk met 'n bepaalde doel, naamlik om nie die teks 

pretensieus te laat klink nie, soos die vertaler motiveer.  

 

Hierdie bostaande notas is almal voorbeelde waar 'n navraag oor 'n tekstuele aspek deur 

middel van kommunikasie opgelos is. Die skrywer en/of redigeerder het telkens in hierdie 

gevalle die oplossing verskaf deur die vertaler se oplossing of een van die vertaler se 

voorstelle goed te keur. Die vertaler se opmerkings het dus telkens 'n sosiologiese implikasie 

op die produksieproses, asook 'n impak op die doelteks. 

 

iii.) Samesteller se redigering/revisie (MS3) 

Nadat die vertaler haar konsepvertaling verwerk het, werk die samesteller deur MS1 en 

bring enkele verbeteringe aan. Hierdie stap kan as 'n kombinasie van revisie en 

manuskripontwikkeling (redigering) beskou word, aangesien die samesteller na die 

brontekste verwys om korrekte oordrag te verseker, maar ook die doelteks tot so 'n mate 

herbewerk dat die doelteks as nuwe selfstandige teks sin maak en aanvaarbaar en 

kommunikatief vir die doelteksleser is. Die doelteksleser en die nuwe doelteks as 
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magsagente is deurgaans vir haar 'n belangriker oorweging by besluitneming as die bronteks 

as magsagent, soos deurgaans geïllustreer sal word. 

 

Sy skryf die volgende aan die uitgewer met betrekking tot haar werkswyse: 

 

Wat my veranderinge betref: die byvoegings het meestal te doen met verheldering tov tyd & 

plek. Dan ook fine-tuning aan paragrawe, en hier en daar 'n woord vervang met 'n ander. Waar 

ek onseker was, stel ek dit as 'n vraag, tussen vierkanthakies. As [die vertaler] daaroor wil 

besluit, moet sy dit aan [die redigeerder] kommunikeer, anders moet [die redigeerder] as editor 

daaroor besluit. [...] Daar is 'n klompie vrae aan die skrywer in vierkanthakies (E-

poskorrepsondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Sy stel hier dus ook 'n werkswyse van wisselwerking tussen die produksieagente voor wat 

gevolg moet/kan word nadat sy deur die teks gewerk het. Hierdeur kan 'n mens sien dat sy 

agting het vir ál die produksieagente en lojaal is teenoor hulle as gesaghebbende 

magsagente wat almal deel van die produksieproses vorm. Haar korrespondensie dui ook op 

selfvertroue en 'n sin vir verantwoordelikheid aangesien sy aandui dat sy soms onseker was 

oor iets en dit telkens aangedui het. 

 

Tydens haar redigering/revisie bring die samesteller 'n hele paar veranderinge aan en maak 

opmerkings ten opsigte van oordrag deur hoofsaaklik gedeeltes by te voeg. Soos die 

samesteller in haar e-pos aan die uitgewer noem, ekspliseer sy soms deur sinsgedeeltes by 

teksgedeeltes te voeg (of voor te stel dat dit bygevoeg word), veral ten opsigte van tyd en 

plek. Voorbeelde hiervan is die volgende: 

 

 Voorbeeld 1: uit "The elephants of De Wagersdrif" 

 

BT: Ek het al van die begin van die naweek uitgesien na 'n dag saam met my broer in die veld. Ons is 

met die voetpad deur die klofie af tot teen die rivier. (Bakkes 2000/2006 bl. 10) 

MS1: Since the beginning of the weekend I'd been looking forward to a day in the veld with my brother. 

We followed the footpath through the gorge until we reached the river. (bl. 2) 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



348 
 

MS2, 3 & DT: Since the beginning of the weekend I'd been looking forward to a day in the veld with my 

brother. Early this morning we followed the footpath through the gorge until we reached the river. 

(bl. 2, 3-4, 10) 

 

In die bostaande voorbeeld voeg die samesteller 'n tydsaanduiding by om vir die leser aan te 

toon wanneer hierdie handeling plaasvind. Soos gesien kan word, word hierdie 

kohesiemerker nie in die bronteks gebruik nie en kan in die doelteks as onnodige 

eksplisering beskou word. Bostaande is ook 'n voorbeeld van konseptuele struktuur 

(naamlik kohesie) wat aangepas word. 

 

 Voorbeeld 2: uit "Town baboon" (DT "Village baboon") 

 

BT: Die sementdam se wal is meer as ses voet hoog. Ek en Januarie klouter daarteen uit. Ons gaan sit op 

die rand en kyk in. Die dam is halfvol water. In die middel dryf 'n bobbejaantjie. Die koppie is onder 

die watervlak, die een handjie spartel nog effens. Januarie spring van die damwal af en stap veld-in 

om 'n stok te gaan soek. (Bakkes 2007 bl. 9) 

MS1: The wall of the concrete reservoir was more than six feet high. January and I clambered up. We 

sat on the edge and looked inside. The dam was half full. In the middle floated a small baboon. The 

little head was submerged; one hand was struggling feebly. January jumped down and walked into 

the veld in search of a stick. (bl. 5) 

MS2: The wall of the concrete reservoir was more than six feet high. January and I clambered up. We 

sat on the edge and looked inside. The dam was half full. In the middle floated a small baboon. The 

little head was submerged; one hand was struggling feebly. January jumped down the reservoir wall 

and walked into the veld in search of a stick. (bl. 5) 

MS3 & DT: The wall of the concrete reservoir was close on two metres high. Januarie and I clambered 

up. We sat on the edge and looked inside. The dam was half full. In the middle floated a small baboon. 

The little head was submerged; one hand was struggling feebly. Januarie jumped back down and 

walked into the veld in search of a stick. (bl. 7, 13) 

 

In bostaande voorbeeld kan gesien word dat die bronteks spesifiseer dat daar van die 

damwal afgespring word, maar MS1 slegs "jumped down" sê. Die samesteller plaas die 

aanduiding van waar af gespring word, terug in die teks deur dit te formuleer as "jumped 

down the reservoir wall". Hierdie gedeelte kan egter ook, al kom dit so in die bronteks voor, 

as onnodig ekspliserend beskou word, maar met dié dat die samesteller aandui dat daar 'n 
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onduidelikheid in die betrokke teksgedeelte is, vestig dit die redigeerder se aandag daarop 

en sy verbeter dit na "jumped back down" wat die handeling goed verduidelik: Nadat die 

mans teen die wal uitgeklim het, spring Januarie terug ondertoe. Die teksgedeelte in die 

doelteks is dus 'n kombinasie van die verskillende agente se pogings en kom dus deur 

middel van wisselwerking tussen agente tot stand. 

 

 Voorbeeld 3: uit "Hailstorm" 

 

In die volgende teksgedeelte ekspliseer die samesteller die gegewens deur inligting 

duideliker uit te druk: 

 

BT: Ek was pas terug van die Grens. Dan se verhale oor Australië, Italië en Turkye was interessant vir 

iemand wie se enigste buitelandse ervaring Grensdiens was. (Bakkes 2007 bl. 33)  

MS1: I had just returned from the border. Dan's tales about Australia, Italy and Turkey were fascinating 

to someone whose only international experience was a stint of border duty. 

 (bl. 45) 

MS2, MS3 & DT: I had just returned from Namibia, after completing my military service. Dan's tales 

about Australia, Italy and Turkey were fascinating to someone whose only international experience 

was a stint of border duty. (bl. 46, 50, 62) 

 

Binne die konteks van die nuwe doeltekslesergroep wil dit voorkom of hierdie eksplisering 

geskik is. Die verhaal "Misleiding" verskyn voor "Hailstorm" in Stoffel se veldnotas (Bakkes 

2007), waarin die konteks van Namibië geskep word. In die doelteks verskyn die vertaling 

van "Misleiding" egter eers ná die vertaling van "Hailstorm". 

 

 Voorbeeld 4: uit "Veteran I" 

 

Die samesteller bring in "Veteran I" die volgende verandering aan deur aan te dui dat die 

stukkie dialoog aan die verteller oorgedra word (dit kan egter as oorverduidelikend beskou 

word), asook deur die onidiomatiese en onnodige "brought back a lot of memories to me" 

bloot "brought back a lot of memories" te maak: 
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BT: "Gister het baie herinneringe by my teruggebring," sê hy. (Bakkes 2007 bl. 91) 

MS1: "Yesterday brought back a lot of memories to me," he said. (bl. 190) 

MS2, 3 & DT: "Yesterday brought back a lot of memories," he said to me. (bl. 192, 216, 235) 

 

 Voorbeeld 5: uit "Christmas in the desert" 

 

In "Christmas in the desert" voeg die samesteller 'n stukkie teks, "in time", by om te 

verduidelik dat Nina/Emsie na 'n sekere tydsverloop (eers later/mettertyd), en nie op 

daardie oomblik wat die handeling in die verhaal plaasvind nie, Stoffel/Chris se geliefde 

geword het: 

 

BT: Terug by die kamp sit ons glas in die hand om die vuur en praat. Aangevuur deur ons drome vir 

hierdie plek. Nina kom skuif langs my in en luister. Ons word 'n hegte span. Nina word my geliefde. 

(Bakkes 2007 bl. 120) 

MS1: Back at camp we sat around the fire, glass in hand, chatting. Inspired by our dreams for this place. 

Emsie sat down beside me and listened. We became a tight-knit group. Emsie became my love. (bl. 

213) 

MS2: Back at camp we sat around the fire, glass in hand, chatting. Inspired by our dreams for this place. 

Emsie sat down beside me and listened. We became a tight-knit group. In time Emsie became my 

love. (bl. 215) 

MS3 & DT: Back at camp we'd sit around the fire, glass in hand, chatting. Inspired by our dreams for this 

place. Emsie would sit down beside me and listen. We became a tight-knit group. In time Emsie 

became my love. (bl. 214, 262) 

 

Die samesteller se veranderinge in die bostaande voorbeelde vind almal neerslag in die 

doelteks (alhoewel soms slegs gedeeltelik) en maak daarom 'n tekstuele impak op die 

doelteks. Die veranderinge maak ook 'n sosiologiese impak op die produksieproses vanweë 

twee redes. Eerstens word hierdie veranderinge almal aangebring met die implisiete 

betrokke agent, naamlik die doelteksleser, in gedagte om die doelteks vir hom/haar 

verstaanbaarder en toegankliker te maak. Tweedens lei hierdie ekspliserings tot konflik 

tussen die samesteller en die vertaler deurdat die vertaler in haar kommentaar op MS2 

sterk kapsie teen dié eksplisering maak (hierdie nota word later bespreek). 
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Wat oordrag verder betref, maak die samesteller 'n opmerking oor perspektief. Sy vestig die 

redigeerder se aandag daarop dat sy daarop moet let dat drie van die verhale, "Routine 

patrol", "Diehard" (DT: "Die-hard") en "Croc in 'n pisvel, steeds in derdepersoonsperspektief 

is, terwyl die ander verhale almal uit die eerstepersoonsvertellerperspektief geskryf is. Sy 

noem egter dat sy "dink die stories sal te veel verloor as dit verander word na 

eerstepersoonsperspektief" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007).  

 

Die vertaler en die uitgewer het ook hieroor gekorrespondeer, wat 'n interpersoonlike 

impak op die produksieproses tussen produksieagente maak. In 'n e-pos noem die uitgewer: 

 

[...] ek dink (d.w.s. na die eerstepersoon-vertelling van die heel eerste storie "Olifante van De 

wagensdrif") dit is eintlik net die eerste klompie stories in Stoffel in die wildernis, wat in die 

derdepersoon is. Daarna onthou ek half meeste as "ek-verteller"? Snaaks hoe die wisseling 

tussen 3de persoon Stoffel en 1ste persoon Stoffel my nie destyds gepla het nie. Ons moes seker 

destyds daaroor gewonder het of dit bespreek het. So los dit maar so – die wisseling, meen ek 

(E-poskorrepsondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die redigeerder verander nie die perspektief nie en die verhale bly in die 

derdepersoonsperspektief in die doelteks. Dit is dus 'n gesamentlike besluit wat deur die 

twee produksieagente geneem word, wat op samewerking in die produksieproses dui. 

  

Met betrekking tot inhoud bring die samesteller heelwat veranderinge aan of maak 

opmerkings om vir die skrywer aan te dui waar hy sekere inligting moet byvoeg om die teks 

logieser aan te bied vir die doelteksleser. Die rede hiervoor is omdat die logika wat in die 

brontekste se oorspronklike samestellings bewerkstellig is, nou verlore gaan, aangesien 

slegs sekere verhale uit die onderskeie doeltekste nou in 'n nuwe kombinasie en volgorde in 

die doelteks aangebied word. Die bronteks raak dus 'n al minder beduidende magsagent 

wat besluitneming rig. 

 

By "Turning point" sê sy byvoorbeeld sy het "aangedui waar die skrywer moet invul tov 

mense se identiteit en plek om die storie sinvol te maak" (E-poskorrespondensie: In 

bushveld and desert 2007). Hier volg 'n paar voorbeelde: 
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 Voorbeeld 1: 

 

MS2: After spending a day at Mwanza on the banks of Lake Victoria in Kenia [skrywer: is dit korrek?], 

(bl. 84) 

 

Die skrywer korrigeer die gedeelte na "in Tanzania". Die sin lui soos volg in die doelteks:  

 

DT: A month later I reached Mwanza on the banks of Lake Victoria in Tanzania." (bl. 107). 

 

 Voorbeeld 2: 

 

MS2: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I met . . . ago [skrywer: vul tyd in – a week ago, a month 

ago, of wat ook al] in . . . [vul plek in], walked through the door. (bl. 84) 

 

Die skrywer vul in: "whom I met a while ago on the road" en die sin lui soos volg in die 

doelteks:  

 

DT: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I'd met on the road a while ago, walked through the 

door." (bl. 108). 

 

 Voorbeeld 3: 

 

MS2: The next day I returned to the snake park where [skrywer: vul in waar dit is en wanneer jy hier 

gebly het – noem wie Wade is, ter wille van verwysing wat volg]. Allistair and his friends stayed 

behind to organise a safari. He promised to call on me at the snake park. (bl. 85) 

 

Die verwysing waarna die samesteller verwys, is: "Seated next to her was Wade's girlfriend, 

Melinda." (DT bl. 108), terwyl Wade nog nie bekendgestel is aan die doelteksleser nie.  

 

Die skrywer voeg vervolgens hier in: "which I used as a temporary base while traveling 

through Tanzania. There I have befriended Wade Bale ,the manager of the Meserani Snake 

park. His parents runs the bar and campsite." Die teksgedeelte lui soos volg in die doelteks:  
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DT: The next day I started walking back to the snake park which I used as a temporary base while 

travelling through Tanzania.There I'd befriended Wade Bale, the manager of the Meserani Snake Park. 

His parents ran the bar and the camp site. Allistair and his friends stayed behind to organise a safari. 

He promised to call on me at the snake park. (bl. 108). 

 

Hierdie verbeteringe is voorbeelde van hoe, soos die samesteller in 'n nota noem, die 

vertaler se kwelpunte oor "Turning point" wat sy in haar vertaalnota aandui, opgelos word. 

Sy bewys dus hierdeur lojaliteit aan die vertaler deur ag te slaan op die vertaler se navraag 

en 'n oplossing daarvoor te bied. 

 

Deurdat die samesteller die skrywer toelaat om die veranderinge in die teks met betrekking 

tot verwysings aan te bring, bewys sy ook lojaliteit en respek aan hom. Sy neem nie oor en 

tree sélf as "medeskrywer" op nie, maar lei die skrywer om self die nodige inligting by te 

voeg (soos Moffet, sien afdeling 3.4.1) ook noem 'n redigeerder behoort te doen. 

 

Aangesien die verhale uit verskillende brontekste kom, maak die samesteller ook seker oor 

aspekte soos dat 'n persoon of karakter se van genoem word wanneer hy/sy die eerste keer 

in die Engelse samestelling aan bod kom, om die doelteks vir die doelteksleser verstaanbaar 

te maak. So voeg sy byvoorbeeld in "Afrikaans must stop" Emsie en Thys se vanne by: 

"Kobus Pienaar, son of a big game hunter. Douw Steyn and Daleen, Emsie Verwey, Thys 

Cronje from Botswana, Sheryl Bester." (MS2 bl. 176, DT. bl. 216). 

 

Hiermee saam het sy gekontroleer waar vanne uitgehaal kan word aangesien die van reeds 

genoem is, en die teks is dienooreenkomstig aangepas. 

 

Ten opsigte van struktuur bring die samesteller veranderinge ten opsigte van konseptuele 

en fisiese struktuur aan. Die voorbeelde wat 'n sosiologiese én tekstuele impak op die 

produksieproses en doelteks maak, is hoofsaaklik ten opsigte van fisiese struktuur.  

 

Omdat die doelteks saamgestel is uit 'n verskeidenheid verhale uit verskillende brontekste, 

was dit belangrik om in die doelteks 'n nuwe volgorde vir hierdie verhale, wat in die doelteks 
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as 'n nuwe selfstandige teks dien, te bepaal. Hierdie tekstuele veranderinge wat aangebring 

moes word, het beduidende interpersoonlike sosiologiese implikasies vir die 

produksieproses ingehou. Die samesteller was verantwoordelik vir hierdie werk, maar die 

uitgewer was ook nou betrokke by die taak, aangesien sy met die samesteller en die 

bemarkingspan (wat deel vorm van die uitgewery as instelling) onderhandel het oor besluite 

rakende die keuse en volgorde van verhale en as bemiddelaar opgetree het om te sorg dat 

al die produksieagente op hoogte bly van die verwikkelinge. Sy skryf byvoorbeeld in 'n e-pos 

aan die skrywer: 

 

[Die samesteller] het haar nou verdiep in die voorgestelde keuse van verhale vir die Engelse 

bundel. Sy voel sterk dit sal goed wees om die verhale in hierdie bundel chronologies te plaas. 

Dit maak dit makliker en duideliker vir nuwe lesers om gebeure te volg en sin te maak uit alles. 

Ek het ook netnou met jou ma gesels om solank seker te maak van die "chronologie" van dinge 

in jou lewe, sodat [die samesteller] die verhale in die regte volgorde kan rangskik.
153

 

[Die samesteller] sal dan ook voorstelle maak ten opsigte van die volgende: die onnodige 

herhaling van dieselfde "inligting" (dit kan uitgehaal word) en die invoeg van 'n bruggie in 

sekere gevalle waar iets nie duidelik is nie (bv wanneer daar verwys word na iets wat voorkom 

in een van die verhale wat nie ingesluit is in hierdie bundel nie) (E-poskorrepsondensie: In 

bushveld and desert 2007). 

  

Sy stuur ook hierdie inligting vir die vertaler en voeg die volgende by: 

 

Wat [die samesteller] nou doen, sou jy sekerlik ook kon gedoen het, maar dan sou jy meer tyd 

vooraf daaraan moes bestee. En omdat Suzette so betrokke was by die redigering/shaping van 

Chris se vorige twee bundels het ek gevoel dis nuttig om haar te betrek; sy ken sy stories goed 

genoeg, so ek betaal haar vir hierdie "vooraf" shaping vd bundel. Dan hoef jy nie nog tyd 

hieraan te bestee nie, kan net vertaal (E-poskorrepsondensie In bushveld and desert 2007). 

 

Die intensie was dus om die verhale voor die tyd te rangskik, maar later laat weet die 

uitgewer per e-pos aan die vertaler: "Ek sal so gou moontlik aandag gee aan die keuse van 

                                                
153

 Die skrywer se ma (deel van die skrywer se kulturele kapitaal) word hier as hulpbron deur die uitgewer en 
samsteller gebruik en dien dus as sosiale kapitaal vir hulle. 
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verhale. Maar as jy solank wil aangaan, kan jy maar werk met die wat reeds op die lysie is vir 

Stoffel in die wildernis en Stoffel by die afdraaipad, en dan voeg ek nog 'n paar by sodat die 

bundel stewiger kan wees" (E-poskorrepsondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Op 'n stadium tydens die proses stuur die uitgewer vir die vertaler die samesteller se notas 

met aanbevelings en noem: 

 

Hiermee [die samesteller] se lys met haar notas en motiverings. Sy het goeie redes gegee 

hoekom sekere stories wat ek aanvanklik nie ingesluit het nie wel ingesluit moet word, en ook 

toe aangedui wat ek kan uithaal sodat die boek nie dan te dik raak nie (ons mik vir so 280 

bladsye, voorwerkHI ingesluit). Kan jy asb so gou moontlik hierna kyk en die chronologiese 

volgorde regmaak waar nodig vir die vertaler.  

Twee van haar voorstelle vir insluiting was verhale waaroor ek en jy en [die vertaler] reeds 

gepraat het en ek het toe verduidelik hoekom ons dit nie kan insluit nie – nl: [...] (E-

poskorrepsondensie In bushveld and desert 2007) . 

 

Die uitgewer dui dus deurgaans haar vertroue in die samesteller se oordeel aan en die 

skrywer beaam dit, sowel as sy vertroue in die uitgewer en vertaler, ook in 'n e-pos: 

 

Dankie vir jou moeite. Ek hou van die keuse van verhale. Die chronologie lyk hoofsaaklik reg. 

Bittereinder is nie heeltemal chronologies korrek nie, dit het vroeer plaasgevind maar ek dink 

tog dit sal werk waar dit is. Ozohavera moet voor Toorsafari inkom en Afrikaans must stop 

moet na Steppenwolf. Ek is tevrede met alles. Sou julle besluit om fotos te plaas, laat maar 

weet, ek het albums vol. Tussen jou en [die samesteller] en [die vertaler] glo ek my stories is in 

goeie hande (E-poskorrepsondensie In bushveld and desert 2007). 

 

Veral oor die volgorde en aanbieding van die verhale "Moment of truth" en "Delusion" het 

heelwat korrespondensie en onderhandeling plaasgevind oor die volgorde waarin die 

verhale, asook die gegewens in die verhale, aangebied moes word. 

 

By "Moment of truth" motiveer die samesteller aan die skrywer hoekom sy sekere 

strukturele veranderinge voorstel (hierdie veranderinge oorvleuel ook met oordrag):  
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"[Skrywer: ek dink hierdie storie moet Delusion vervang – dit is soveel sterker, en die misleiding-

element blyk ook uit hierdie storie. Verder is al twee se slot dieselfde – gevolglik is die 

verrassingselement verlore by Delusion. Ek stel voor dat aan die einde van hierdie storie die stuk 

agtergrondinligting tov die SAW – sien byvoorbeeld * tot * in Delusion – opsommend 

weergegee word as 'n soort voetnoot, dieselfde as aan die einde van Croc in a pisvel]" (MS2 bl. 

33) 

 

Die samesteller kommunikeer ook hierdie voorstel per e-pos aan die uitgewer en beveel aan 

dat "Delusion" verwyder word (wat 'n implikasie vir oordrag het). Sy vra die uitgewer om die 

voorstel aan die skrywer te stuur sodat hy eers daaroor kan besluit alvorens die redigeerder 

te ver vorder met die redigering (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

Hierdeur bewys sy dus respek vir die skrywer se status (simboliese kapitaal) en dat sy die 

redigeerder in ag neem, deur nie vir haar onnodige werk te laat doen nie. Die skrywer stem 

saam dat "Delusion" geskrap kan word. 

 

Die redigeerder laat weet dat sy eerder "Moment of truth" sou uitlaat, nadat sy die verhale 

almal in konteks gelees het, omdat dit die doelteksleser te veel verwar. Sy verduidelik haar 

redes vir dié besluit volledig in 'n e-pos. 

 

Nadat die redigeerder en die samesteller gekorrespondeer het oor hierdie kwessie, reken 

die samesteller hulle moet vir die skrywer "probeer aandui wat die probleme is en hoe om 

die nodige agtergrondinligting by "Moment of truth" in te werk vir 'n meer bevredigende 

leeservaring" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). Die redigeerder voel 

egter steeds dat dit "vir hierdie spesifieke bundel met sy waarskynlike leser" 

(E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007) beter gaan werk om "Delusion" eerder 

as "Moment of truth" te plaas en dat "Moment of truth" eerder gebêre moet word vir 'n 

volgende bundel, "ingebed tussen verhale wat die nodige konteks daaraan verleen" 

(E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). 

 

Die samesteller kommunikeer in 'n volgende e-pos dat sy graag wil hê dat "Moment of 

truth" wel in die doelteks behoue bly en stel voor dat "Delusion" voor "Moment of truth 
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geplaas word. Sy verduidelik haar rede soos volg: "[...] dan kry die leser die hele agtergrond 

ivm die weermag/game ranger subterfuge" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 

2007). Sy sê sy is bewus daarvan dat die gebeure in "Moment of truth" chronologies voor 

"Delusion" kom, maar dat daar slegs 'n kwessie van twee maande tussen die twee verloop 

en dit dus (hopelik) nie werklik 'n groot verskil maak nie (E-poskorrespondensie: In bushveld 

and desert 2007). "Daar moet dan 1 verwysing in Delusion geskrap word na die poachers 

vang episode" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). Sy noem dan dat sy 

bereid is (en dus verantwoordelikheid neem daarvoor) "om bietjie te skommel aan Moment 

se slot sodat die inligting bly (oor die klomp poachers wat uiteindelik gevang het en dat die 

"mislukking" eintlik 'n goeie ding was) maar dat die styl en formaat genoeg verskil dat die 

slot nie soos 'n herhaling voel nie" (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). En 

dat die beskrywing van die "colonel" na "Delusion" geskuif kan word. Sy voeg by: "[...] ek 

hoop ek is reg dat dit dieselfde persoon in al twee stories is" (E-poskorrespondensie: In 

bushveld and desert 2007).  

 

Verder sê sy:  

 

Vir my is die hoogtepunt/punchline van Moment CB se besef dat hy nie sommerso 'n mens kan 

skiet nie, en die res van die storie is dan afloop. [Die skrywer] sal dalk net moet/kan sorg vir 'n 

goeie slotparagraaf of slotsin vir die storie - maar ek sal eers weet wat nodig is as ek die werk 

gedoen het. As julle dink mens kan dit 'n kans gee, moet mens eers [die skrywer] se 

toestemming kry, of moet ek voortgaan en dan stuur mens dit vir hom met die verduideliking en 

vra of dit okay is met hom? (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007).  

 

Haar agting en respek vir die skrywer is hier weer eens duidelik. Die uitgewer reageer hierop 

dat dit dalk beter sal wees as die samesteller vir die skrywer kan wys hoe om hierdie storie 

te herbewerk, eerder as om te probeer verduidelik wat die probleem is 

(E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007). Die redigeerder stel egter voor dat die 

aanpassings eers aangebring moet word en die skrywer dán in kennis gestel word. 

"Deception" ("Delusion" se uiteindelike titel) word na afloop van hierdie korrespondensie in 

die doelteks gepubliseer en tussen "Routine patrol" en "Moment of truth" ingevoeg. Om 

logiese vloei te verseker, doen die vertaler 'n bykomende vertaling en die samesteller 'n 
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bykomende revisie van "Delusion" en "Moment of truth". Die samesteller merk na afloop 

hiervan op: 

 

[Hoe my kop werk, ek hoop dis duidelik: die punchline van die storie verskuif nou na die feit dat 

hulle as soldate treurig gevaar het, maar die ironie daarvan is dat dit juis was wat nodig was. 

Die kolonel se "slight smile" dui daarop dat hy baie goed weet hoeke swak soldate hulle was. 

[Redigeerder], skaaf maar asb aan die formulering van dit wat ek ingeskryf het.] 

 

[Aan die skrywer: Behalwe as ek foute gemaak het, is die enigste gevolg van die omruil van die 

2 verhale dat die chronologie volgens die werklikheid nie korrek is nie – maar ek het gevoel 'n 

maand maak nie werklik soveel saak nie, en ek wou MOMENT ten alle koste vir die bundel 

behou.] (bykomende revisie tot MS2) 

 

Die organisasie van In bushveld and desert is dus iets wat hoofsaaklik deur die samesteller 

behartig is, maar ook oor onderhandel is deur ander produksieagente deur die loop van die 

produksieproses. Die vertaler is egter nie in hierdie proses as magsagent erken nie, wat tot 

konflik tussen haar en die samesteller gelei het. Sy was baie ontevrede daarmee dat groot 

veranderinge aan haar vertaling aangebring is sonder dat sy daarby betrokke was (sien 

bespreking van vertaler se kommentaar op die samesteller se redigering/revisie). 

 

Die samesteller bring ook veranderinge ten opsigte van styl aan en maak voorstelle om styl 

te verander. 'n Voorbeeld van 'n verandering wat sy dikwels aanbring, wat ook tot konflik 

tussen haar en die vertaler lei, is om twee sinne een te maak, waarskynlik om beter vloei te 

bewerkstellig. Twee sodanige voorbeelde kom in "Hunting season" voor: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Kort tevore nog meester van sy trop, nou waansinnig van honger en dors. Redeloos en sonder 

begrip. (Bakkes 2007 bl. 21) 

MS1: Just a few days before he had been master of his herd; now he was crazed with hunger and thirst. 

Dumb and uncomprehending. (bl. 13) 
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MS2, 3 & DT: Just a few days before he had been master of his herd; now he was crazed with hunger 

and thirst, dumb and uncomprehending. (bl. 13, 17, 23) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Sy kakebeen hang los en sy tong hang slap by sy bek uit. Droog en bruin. (Bakkes 2007 bl. 21) 

MS1: His jaw hung slack, his tongue lolling from his mouth. Parched and brown. 

MS2, 3 & DT: His jaw hung slack, his tongue lolling from his mouth, parched and brown. (bl. 14, 17, 24) 

 

As 'n mens na beide bostaande voorbeelde se brontekste kyk, kan 'n mens sien dat die 

gefragmenteerde manier van skryf, en ook die sinne wat nie volsinne is nie, tipies van die 

skrywer se skryfstyl is en deur die vertaler in MS1 nageboots is. Die vertaler het dus die 

skrywer in hierdie opsig, asook die styl van die bronteks as magsagent, respekteer en dus 

lojaliteit teenoor hierdie twee agente getoon. Die vertaler lewer in haar nota aan die 

samesteller kritiek hierop en noem dat sy nie saamstem met die sinne wat aanmekaar 

gevoeg word nie: 

 

[Die samesteller] het telkens verander (twee sinne aanmekaar gesit) aan wat ek as [die skrywer] 

se "signature style" beskou. Bv. "Come and help. You scared buggers." (The leopard) Of "We lay 

motionless. Rifles at the ready." (Moment of Truth). Of "My grandfather couldn't get a clear 

shot either. The grass was too long." (Nou lees dit "My grandfather couldn't get a clear shot 

either, the grass was too long.") Daar is talle sulke voorbeelde. My maatstaf is altyd – Ja, dis 

dalk effens vreemd, maar is dit nie net so vreemd in Afrikaans nie? As dit is, probeer ek 

gewoonlik die styl behou in Engels en nie reageer op wat ek normaalweg as "goeie Engels" of 

"goeie styl" sou beskou nie (bylaag M4). 

 

Die vertaler se motivering is nie slegs afkomstig uit haar respek en lojaliteit teenoor die 

skrywer en bronteks nie, maar ook, soos in die laaste twee sinne gesien kan word, uit haar 

intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus, naamlik haar vooropgestelde idees en 

voorkeure en vorige ervaring.  

 

Die sinne wat deur die samesteller saamgevoeg is in MS2, is egter in die doelteks behou, 

waarskynlik aangesien dit meer idiomatiese Engels is en/of aangesien die samesteller se 
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oordeel hier deur die ander produksieagente vertrou word. Die vertaler se gesag as 

magsagent word egter hier misken, of ondermyn. 

 

Die samesteller verbeter ook plek-plek ten opsigte van taalgebruik, die tydsvorme. In die 

volgende teksgedeelte uit "Hunting season" stel sy voor dat "The hunting season was open." 

verander moet word na "[...] has opened". Sy plaas 'n vraagteken agteraan haar voorstel om 

aan te dui dat sy onseker hieroor is en die ander produksieagente ook 'n inset daaroor moet 

lewer en dat dit nie noodwendig 'n verandering is wat aangebring móét word nie. Sy stel 

dus haar vertroue in die ander produksieagente deur hulle by die besluit te betrek.  

 

(Vir konteks: Hierdie teksgedeelte word voorafgegaan deur: "The year was 1987, my first 

year as a student ranger. It was my first kudu." (DT bl. 20).) 

 

BT: Die jagseisoen het begin. (Bakkes 2007 bl. 17) 

MS1: The hunting season was open. (bl. 11) 

MS2: The hunting season was open [has opened?]. 

MS3 & DT: The hunting season had opened. (bl. 14, 20) 

 

Die vertaler merk in reaksie hierop op: 

 

 "'n Mens sê tog The hunting season is open – not The hunting season opens. Therefore The 

hunting season was open – not The hunting season has opened. M.a.w. hy is oop – hy maak nie 

oop nie. Dis hoe ek dit sien." (bylaag M4).  

 

Die vertaler se motivering is vanuit haar aanvoeling vir en kennis van die Engelse taal (vanuit 

haar habitus en kulturele kapitaal as Engelsonderwyseres, vertaler, ensovoorts).Die skrywer 

dui egter aan dat "has opened" eerder gebruik moet word en die redigeerder verbeter die 

tydsvorm van die imperfektum na die voorverledetyd om aan te dui dat die handeling van 

die jagseisoen wat begin het, verder terug in die verlede gebeur het. Hierdie verandering is 

dus nog 'n voorbeeld waar die formulering in die doelteks 'n kombinasie van 

produksieagente se pogings is en dus deur middel van samewerking en onderhandeling 
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bewerkstellig word. Dit dui op die belangrikheid van wisselwerking tussen en bydraes deur 

verskillende agente om uiteindelik die beste oplossing vir die doelteks te vind. 

 

Ten opsigte van taalreëls/stylreëls maak die samesteller ook aanbevelings en opmerkings 

ten opsigte van konsekwente skryfwyse. Sy dui byvoorbeeld aan dat die spelling "okay" slegs 

op een plek: "'Okay, Morena,' he said hesitantly." (MS1 bl. 19) in "The leopard" gebruik 

word en elders as "OK" gespel word. Die redigeerder pas dit gevolglik in MS3 aan en die 

spelling "OK" word deurgaans in die doelteks gebruik ter wille van konsekwentheid. Soos die 

vertaler in háár vertaalnota, dui die samesteller ook op die inkonsekwente spelling van 

"Warm-Quelle" (MS2 bl. 196) 

 

iv.) Skrywer se kommentaar op MS1 & MS2 

Nadat die samesteller deur die manuskrip gewerk het, gaan die skrywer daardeur en 

reageer op die samesteller se vrae, aanbevelings en opmerkings (in MS2 en in haar nota 

[bylaag M3]). Benewens die reaksie en antwoorde op die vertaler en samesteller se vrae en 

aanbevelings, bring die skrywer ook 'n paar veranderinge en voorstelle op MS2 aan154. 

Hierdie veranderinge en voorstelle het hoofsaaklik met terminologie te doen. Die skrywer as 

magsagent se voorstelle word feitlik almal deur die redigeerder in MS3 inkorporeer wat op 

haar agting vir sy status (simboliese kapitaal) as skrywer dui. 

 

Die aanbevelings wat die skrywer maak, is hoofsaaklik tekstueel van aard, maar daar is wel 

een voorstel wat ook 'n sosiologiese impak op die produksieproses het, waar die skrywer by 

die titel "Fed up" vir "Gatvol", vra of die titel nie eerder "Gatvol" kan bly nie. Hy rig dus 'n 

versoek aan die ander produksieagente en dwing nie net sy mag/gesag af deur outoritêr op 

te tree en aan te dring dat die titel verander nie. Hierdeur bewys hy respek aan die ander 

agente. "Gatvol" word gevolglik in die doelteks as titel vir hierdie verhaal gebruik. Dié woord 

kan vervreemdend vir die doelteksleser wees en word dus in die woordelys verklaar: 

"extremely fed up" (DT bl. 293). Die uitdrukking word ook op die eerste blad van dié verhaal 

                                                
154

 Die manuskrip met hierdie veranderinge en verbeteringe op, word egter nie as 'n afsonderlike manuskrip 
gelys nie, aangesien die veranderinge minimaal is en fisies op MS2 aangebring is. 
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verduidelik: "I was gatvol. I was utterly and completely fed up." (DT bl. 158). Hierdie twee 

verklarings help die doelteksleser om wel die uitdrukking te verstaan. 

 

Met betrekking tot oordrag maak die skrywer die volgende opmerkings wat hy aan die 

produksieagente motiveer. By die vertaling van dierename, motiveer die skrywer sy keuse 

deur te noem dat dit aanvaarbaar is om "blesbok" in plaas van "blesbuck" (o.a. MS2 bl. 11) 

in Engels te gebruik. Die Afrikaanse term, "blesbok" word gevolglik in die doelteks (o.a. bl. 

20) gebruik. Hy dui dieselfde by "springbuck" en "gemsbuck" (o.a. MS2 bl. 157) aan wat 

"springbok" en "gemsbok" (o.a. DT bl. 161) word. 

 

Hierdie aanbevelings wat gemaak word, is van terme waarmee die skrywer bekend is en die 

ander produksieagente nie. Hy kan dus uit die kennis wat deel vorm van sy kulturele kapitaal 

veranderinge ten opsigte hiervan aanbring. 

 

v.) Vertaler se kommentaar op MS2 

Nadat die samesteller deur die teks gewerk het, kry die vertaler (soos die skrywer) ook die 

geleentheid om weer deur die manuskrip te werk. Sy redigeer/reviseer nie die teks nie, 

maar skryf 'n nota (bylaag M4) oor die aspekte wat haar hinder. 

 

Die belangrikste kommentaar wat sy lewer, is ten opsigte van die veranderinge wat die 

samesteller aangebring het en wat volgens haar soms die skrywer se skryfstyl skade 

berokken. Sy gee wel te kenne: 

 

Ek wil darem ook nie te kenne gee dat [die skrywer] se eiesoortige styl gesneuwel het nadat [die 

samesteller] haar veranderings aangebring het nie. Dit is beslis wel nog daar (bylaag M4). 

 

Die twee aspekte waarmee sy die grootste probleme het, is eksplisering, aaneenvoeging van 

twee sinnne om dit een te maak en die nuwe inligting wat bygeskryf is. Hierdie aspekte gaan 

vervolgens bespreek word. 

 

Wat oordrag betref, lewer die vertaler onder andere die volgende kommentaar: 
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By "Afrikaans must stop" merk die vertaler op dat daar 'n betekenisverandering deur die 

samesteller aangebring is. Sy verduidelik dat die bronteks sê: "Hier sit die ruggraat van ons 

bedryf." (BT Bakkes 2004 bl. 132), wat deur haar vertaal is as "The backbone of our industry 

is present at this table." (MS1 bl. 174). In MS2 is dit deur die samesteller verander na: "The 

backbone of our safari company is present at this table." (MS2 bl. 176). Die vertaler merk 

op: "Dis foutief, na my mening. [Die skrywer] het tog seker verwys daarna dat 

Afrikaanssprekendes die ruggraat is van die safari-bedryf as geheel? Nie net hulle 

maatskappy nie? Of is ek verkeerd?" (bylaag M4). Die vertaler bied hierdie kritiek taktvol 

aan deur dit in vraagvorm te formuleer en te vra "Of is ek verkeerd?" – wat die ander 

produksieagente die geleentheid kan gee om van haar te verskil. Hierdie teksgedeelte word 

wel deur die redigeerder terugverander na die oorspronklike vertaling: "The backbone of 

our industry was present at this table." (MS3 bl. 198)155 en verskyn ook so in die doelteks 

(bl. 216). 

 

By "Tier" noem die vertaler dat daar ook 'n gedeelte is waar die samesteller aan die 

betekenis verander het:  

 

p. 228: par. 1 – Ek het gesê: "Baloo … also died because I had left him." (Miskien sou "deserted" 

'n beter keuse wees as "left".) [Die samesteller] het verander na: "Baloo … also died because I 

was not there to look after him. [Die skrywer] het gesê: "Baloo … is ook dood omdat ek hom 

verlaat het." Ek dink [die samesteller] se vertaling het die betekenis verander (bylaag M4). 

 

Die teksgedeeltes lui soos volg: 

 

BT: Met honde het ek 'n swak rekord. My eerste hond was Tonka, 'n labradorteef. Sy het haar 

doodgetreur toe ek weermag toe is. Baloo, my hond wat ek in die Kaokoveld gehad het, is ook dood 

omdat ek hom verlaat het. (Bakkes 2007 bl. 143) 

                                                
155

 Let wel die tydsvorm word hier verander, aangesien die hele verhaal deur die redigeerder in die verlede tyd 
omgeskakel word. 
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MS1: I have a bad record with dogs. My first dog was Tonka, a labrador bitch. She died of a broken 

heart when I left for the army. Baloo, the dog I had in the Kaokoveld, also died because I had left him. 

(bl. 224) 

MS2: I have a bad record with dogs. My first dog was Tonka, a labrador bitch. She died of a broken 

heart when I left for the army. Baloo, the dog I had in the Kaokoveld, also died because I was not 

there to look after him. (bl. 226) 

MS3 & DT: I have a bad record with dogs. My first dog was Tonka, a labrador bitch. She died of a broken 

heart when I left for the army. Baloo, the dog I had in the Kaokoveld, also died because I had deserted 

him. (bl. 253, 275) 

  

Die betekenis van die teksgedeelte moet oordra dat die hond doodgegaan het omdat Chris 

die hond laat agterbly het, nie omdat hy nie vir hom gesorg het nie. In MS3 inkorporeer die 

redigeerder weer eens die vertaler se woordkeuse "deserted" en dit word ook so in die 

doelteks gebruik. 

 

Beide hierdie voorbeelde wys daarop dat die vertaler se inset erken en respekteer word. So 

ook word die bronteks as magsagent gebruik om as riglyn en motivering te dien waarom die 

vertaler se oorspronklike bewoording gebruik moet word. 

 

Soos hierbo aangehaal, lewer die vertaler kritiek op die eksplisering wat in die teks deur die 

samesteller aangebring is. Hierdie eksplisering het beduidende interpersoonlike sosiologiese 

implikasies vir die produksieproses en die produksieagente. Omdat sy 'n teoreties 

geskoolde, opgeleide vertaler is, is sy bewus van eksplisering en dat vertalers dit moet 

vermy. Daarom kan sy uit hierdie kulturele kapitaal wat sy deur haar studies verwerf het 

(wat ook nou deel van haar intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus vorm), 

eksplisering (wat in die literêre vertaalveld deur baie vertalers as 'n taboe gesien word 

[doxa/interpersoonlike norme]) deur ander produksieagente raaksien. 

 

By "Fed up" (DT: "Gatvol") dui die vertaler twee voorbeelde van eksplisering aan: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

In die volgende teksgedeelte noem die vertaler dat die frase "in game reserves and the 

Kruger Park" onnodige eksplisering is. Sy stel ook voor dat indien dit so bly, die woordorde 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



365 
 

verander moet word na "For three years I had tracked lions on foot in game reserves and 

the Kruger Park …" (bylaag M4). Die redigeerder haal hierdie bygevoegde gedeelte in MS3 

uit en dit verskyn ook nie in die doelteks nie. Die redigeerder respekteer dus hier die 

vertaler se kundigheid en status en gesag as magsagent. Die teksvoorbeeld lui soos volg: 

 

BT: Vir drie jaar lank het ek leeus te voet agtervolg om aan toeriste te wys, sonder dat iemand seerkry. 

(Bakkes 2000/2006 bl. 123) 

MS1: For three years I had tracked lions on foot, showing them to tourists without anyone getting hurt. 

(bl. 129) 

MS2: For three years in game reserves and the Kruger Park I had tracked lions on foot, showing them to 

tourists without anyone getting hurt. (bl. 131) 

MS3 & DT: For three years I had tracked lions on foot, showing them to tourists without anyone getting 

hurt. (bl. 146, 162) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

Die ander voorbeeld van eksplisering wat die vertaler uitwys is in die volgende teksgedeelte, 

waar die teksgedeelte "with me" bygevoeg word om die situasie nog duideliker te maak: 

 

BT: Met Filemon Kapi, Stefanus Kavetu, Simeon Virerako en hom saam met my in die Caprivi, kan ek nie 

vir 'n beter span wens nie. (Bakkes 2000/2006 bl. 126)  

MS1: Together with Filemon Kapi, Stefanus Kavetu and Simeon Virerako, I couldn't have wished for a 

better team in the Caprivi. (bl. 131) 

MS2: Together with Filemon Kapi, Stefanus Kavetu and Simeon Virerako, I couldn't have wished for a 

better team with me in the Caprivi. 

MS3 & DT: Together with Filemon Kapi, Stefanus Kavetu and Simeon Virerako, I couldn't have wished 

for a better team in the Caprivi. (bl. 149, 165) 

 

Soos uit die teksvoorbeeld gesien kan word, word hierdie eksplisering deur die redigeerder 

verwyder en verskyn ook nie in die doelteks nie – weer eens 'n aanduiding dat die 

redigeerder die vertaler respekteer en haar bydrae vertrou. 

 

Oor 'n byvoeging deur die samesteller in "Moments" merk die vertaler op: 
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p. 241: [Die skrywer] sê: "Het jy seergekry?" vra 'n meisie toe ek nader stap. Ek haal my rugsak 

af en …" Ek het dit vertaal met: "Are you hurt?" a girl asked …" [Die samesteller] het hierby 

gevoeg. "I shook my head." Dit is iets wat ek persoonlik nooit sou doen nie. (Eintlik dink ek dis 

onvergeeflik.) Ek is die vertaler en nie die skrywer nie. Ek sal nie byskryf om sodoende die 

skrywer se teks te "verbeter" nie (bylaag M4). 

 

Die vertaler toon dus in hierdie opsig lojaliteit aan die skrywer en die bronteks as 

magsagente deur te sê sy dink dit is "onvergeeflik" vir 'n redigeerder, ensovoorts om iets by 

'n teks te skryf. Sy illustreer ook hierdeur dat sy verantwoordelikheid neem vir die doelteks. 

In hierdie opsig tree die vertaler as reviseur op, aangesien sy terugverwys na die bronteks en 

aanbeveel dat die teksgedeelte getrouer aan die bronteks (en die skrywer se bewoording) 

bly. Die bygevoegde gedeelte word op aanbeveling van die vertaler deur die redigeerder 

uitgehaal en verskyn nie in die doelteks nie – weer eens 'n aanduiding van respek vir die 

vertaler se status en gesag. In hierdie geval is die eksplisering deur dié teksgedeelte by te 

voeg wel sinvol, om sodoende aan die doelteksleser te verduidelik dat Christiaan nie 

seergekry het nie. Hierdie byvoeging kon met die skrywer uitgeklaar geword het om seker te 

maak of dit maar in die doelteks kan verskyn. Hy het wel MS2 gesien en nie kommentaar op 

die verandering gelewer nie, wat impliseer dat dit hom nie pla nie. 

 

Die teksgedeeltes lui soos volg: 

 

BT: "Het jy seergekry?" vra 'n meisie toe ek nader stap. 

 Ek haal my rugsak af en begin om een van die vrouens se bebloede knie te ontsmet. (Bakkes 2007 bl. 

175) 

MS1: "Are you hurt?" a girl asked as I walked up to them. 

 I took off my backpack and began to disinfect the bloody knee of one of the women. (bl. 237) 

MS2: "Are you hurt?" a girl asked as I walked up to them. I shook my head. 

 I took off my backpack and began to disinfect the bloody knee of one of the women. (bl. 239) 

MS3 & DT: "Are you hurt?" a girl asked as I walked up to them. 

I took off my backpack and began to disinfect the bloody knee of one of the women. (bl. 268-269, 

291) 
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Die vertaler maak ook opmerkings oor strukturele veranderinge wat aangebring is. Soos 

vroeër genoem, was hierdie veranderinge 'n bron van konflik tussen die vertaler en die 

samesteller. Die vertaler merk die volgende op oor die herstrukturering van "The battle of 

the mealie fields" (DT: "The battle for the mealie fields"): 

 

p. 86: [Die samesteller] het verander aan die volgorde van die oorspronklike verhaal (ingelei met 

'n paragraaf wat eers later gevolg het in die oorspronklike) en hoewel haar redes seker geldig is, 

bebodder dit steeds vir my die hele vloei van die verhaal (en die tenses). Ek verkies regtig die 

oorspronklike. [Redigeerder], sal jy kyk wat jy dink? (bylaag M4). 

 

Die vertaler onderhandel dus met die redigeerder om ook 'n inset oor hierdie kwessie te 

lewer en as bemiddelaar op te tree. Die redigeerder verander waarskynlik uit respek vir die 

vertaler se inset die volgorde terug na hoe dit in die bronteks was en in MS1 voorkom en dit 

verskyn dan ook so in die doelteks. Die vertaler se gesag word dus hier afgedwing en deur 

die ander produksieagente gerespekteer. 

 

Die teksgedeelte "It was late February 1996 when I first arrived at the Beesvlakte. I had just 

begun my training programme with the community game guards and had been given the 

task of tracking down the community rangers scattered across the length and breadth of the 

Kaoko. I depended heavily on a Shell road map and a young Himba assistant." (DT bl. 110), 

verskuif terug na later in die verhaal in plaas daarvan om as inleiding tot die verhaal te dien. 

Die verhaal word met: "The Aap River meanders across the Beesvlakte. The name 

Beesvlakte could not have been more descriptive. It is a wide plain where large herds of 

Herero cattle trample the earth to dust. In the late afternoon, clouds of dust hang in the air 

as the cattle return to the boreholes at the settlements of Omuramba, Kowares and De 

Wet." (DT bl. 109) ingelei.  

 

Hierdie verandering maak die verhaal getrouer aan die bronteks. Die samesteller het egter 

hierdie verskuiwing doelbewus aangebring om aan die doelteksleser meer konteks van die 

verhaal reeds aan die begin van die vertelling te gee. Beter konteks word deur die 
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samesteller se struktuur geskep, maar beter vloei word deur die bronteks se volgorde (wat 

ook deur die vertaler gevolg is) bewerkstellig.  

 

Ten opsigte van oordragskwessies en strukturele aspekte tree die redigeerder dus as 

bemiddelaar tussen die twee produksieagente op en waar die vertaler kritiek op die 

samesteller se veranderinge lewer, slaan sy soms ag op die vertaler se insette, maar behou 

sy ook soms die samesteller se aanpassings (soos vroeër bespreek en later in die afdeling 

ook bespreek word). 

 

Ten opsigte van taalgebruik maak die vertaler 'n paar opmerkings oor idiomatiese Engels 

wat bewerkstellig moet word. 

 

By "The battle of the mealie fields" (DT: "The battle for the mealie fields") en "Croc in a 

pisvel" (as voorbeelde) merk die vertaler op dat die "go and"-konstruksie wat deur die 

samesteller bygevoeg is, onnodig is en ook nie "behoorlike"/idiomatiese Engels is nie. Dit is 

vanuit haar taalaanvoeling en kennis van Engels (uit haar habitus en kulturele kapitaal dat sy 

hierdie opmerking kan maak). Sy het ook 'n persoonlike afkeer van hierdie konstruksie (wat 

deel vorm van haar intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus) en ook as deel van haar 

motivering genoem word: 

 

p. 88: Ek sê: "Let's set up camp before it gets too dark." [Die samesteller] verander: "Let's go 

and set up camp before …" Ek het nogal 'n broertjie dood aan al die 'go and' en 'went to' en 

'come and' en 'busy with'-konstruksies wat Afrikaanse mense graag gebruik. Dit kan net sowel 

weggelaat word. 'n Soortgelyke voorbeeld is in Croc in a pisvel (p. 59), waar ek gesê het "Daniel 

fetched the forked stick in the bakkie" en [Die samesteller] dit verander het na "Daniel went to 

fetch the forked stick …" (bylaag M3). 

 

Die volgende teksgedeelte in "The battle for the mealie fields" word gevolglik deur die 

redigeerder in MS3 verbeter deur die "go and" te verwyder. By die gedeelte in "Croc in a 

pisvel" word die "went to" ook uitgehaal. 

 

Uit "The battle for the mealie fields": 
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BT: Met so ligte glimlag om die mond sê Kuva: "Kom ons gaan maak kamp voor donker." Hy het ook my 

nat slaaprol gesien. (Bakkes 2004 bl. 13) 

MS1: With a slight smile, Kuva said: "Let's set up camp before dark." He had also seen my wet bedroll. 

(bl. 87) 

MS2: With a slight smile, Kuva said: "Let's go and set up camp before dark." He had also seen my wet 

bedroll. (bl. 88) 

MS3 & DT: With a slight smile, Kuva said: "Let's set up camp before it gets too dark." He had also seen 

that my bedroll was wet. (bl. 98, 111) 

 

Omdat hierdie teksgedeelte dialoog is, kan die "go and"-konstruksie wel as aanvaarbaar 

beskou word, aangesien dit aandui hoe die karakters werklik praat. Dit vorm dus deel van 

doxa, of interpersoonlike norme wat spreektaal betref. Die vertaler self gebruik ook twee 

keer in dialoog hierdie konstruksie, in "Ozohavera": "I got a message from Wapenga in 

Onjuva. My wife Kavitikitorwa has moved in with another man. I must go and fetch her." 

(MS1 bl. 151, MS2 bl. 153, MS3 bl. 172 & DT. bl. 189). En in "Christmas in the desert": "I 

stood next to Mike's two brothers. 'Go and fetch your brother,' I said." (MS1 bl. 216, MS2 bl. 

218, MS3 bl. 244 & DT. bl. 264). Sy is dus nie konsekwent ten opsigte van haar eie 

besluitneming hieroor nie. 

 

Die vertaler dui ook by 'n teksgedeelte in "Moments" 'n verandering in formulering aan om 

dit meer idiomatiese Engels te maak: 

 

p. 238: [Die samesteller] se "early on an August morning" sou ek "early one August morning" 

maak (bylaag M4). 

 

Hierdie verandering word in MS3 deur die redigeerder inkorporeer en verskyn ook so in die 

doelteks: 

 

BT: Dis teen hierdie agtergrond dat ek en die spoorsnyers vroeg die oggend van 11 Augustus die 

renosterkoei en -kalf in die vallei onder ons gewaar. (Bakkes 2007 bl. 171) 

MS1: It's against this background that the trackers and I noticed the rhino cow and calf in the valley 

below us early on the morning of August 11. (bl. 234) 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



370 
 

MS2: It's against this background that the trackers and I noticed the rhino cow and calf in the valley 

below us early on an August morning. (bl. 236) 

MS3 & DT: It's against this background that the trackers and I noticed the rhino cow and calf in the 

valley below us early one August morning. (bl. 265, 288) 

 

Wat tydsvorme betref, motiveer die vertaler haar voorstelle by "Hailstorm" soos volg. 

Hierdie motivering is weer eens vanuit die vertaler se habitus en kulturele kapitaal 

(taalaanvoeling en -vaardigheid): 

 

p. 46: Tweede par. – [Die samesteller] het die tense verander. "On the opposite side, north of 

Nsikazi, are (ivp were) Khandizwe and Matjulu …" Ek stem nie saam nie. Hoewel die par. in die 

present tense begin, verander die tense die oomblik dat jy sê "Our camp lay in its shade." 

Daarna beskryf jy die omgewing rondom die kamp soos dit was, nie soos dit is nie. Daarom past 

tense (bylaag M4). 

 

Die samesteller het hierdie teksgedeelte van die verledetydsvorm na die teenwoordige tyd 

verander, waarskynlik aangesien die monoliete in die Krugerpark staties is en nie verander 

nie. Die verledetydsvorm werk egter beter hier, soos die vertaler in haar nota aandui, 

aangesien dit bloot aandui dat dit is wat waargeneem is terwyl die mans daar naby kampeer 

het. Die verledetydsvorm korreleer ook met die "could" wat in die volgende sin voorkom. 

Die redigeerder inkorporeer in MS3 die vertaler se voorstel en stem dus saam met dié 

voorstel en respekteer die vertaler se inset: 

 

BT: Mpakeni is die hoogste monoliet hier. In sy skadu lê ons kamp. Oorkant, noord van Nsikazi, lê 

Khandizwe en Matjulu, die hoogste punte in die Wildtuin en kleiner as Mpakeni. Na die noordooste 

sien mens op 'n helder dag Pretoriuskop, Numbi en, verder weg, Legogote. (Bakkes 2007 bl. 32)
156

 

MS1: The tallest monolith is Mpakeni. Our camp lay in its shade. On the opposite side, north of Nsikazi, 

were Khandizwe and Matjulu, the highest points in the Kruger Park, but smaller than Mpakeni. To the 

northeast you could see Pretoriuskop, Numbi and, on a clear day, Legogote in the distance. (bl. 45) 

MS2: The tallest monolith is Mpakeni. Our camp lay in its shade. On the opposite side, north of Nsikazi, 

are Khandizwe and Matjulu, the highest points in the Kruger Park, but smaller than Mpakeni. To the 

northeast you could see Pretoriuskop, Numbi and, on a clear day, Legogote in the distance. (bl. 46) 

                                                
156

 Let wel die bronteks is in die teenwoordige tyd geskryf. 
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MS3 & DT: The tallest monolith is Mpakeni. Our camp lay in its shade. On the opposite side, north of 

Nsikazi, were Khandizwe and Matjulu, the highest points in the Kruger Park, but smaller than 

Mpakeni. To the northeast you could see Pretoriuskop, Numbi and, on a clear day, Legogote in the 

distance. (bl. 50, 61) 

 

Die vertaler maak ook 'n paar voorstelle oor taalreëls/stylreëls: 

 

Croc in a pisvel: p. 59: "half lifted" (par. 3) moet volgens my twee woorde wees. 

Fed up
157

: p. 133: Tweedelaaste par. – volgens my is "any more" twee woorde. 

 

Sy lewer hierdie kommentaar telkens taktvol deur te sê "volgens my" en probeer dus nie 

haar gesag afdwing of aandring dat haar voorstel gebruik moet word nie. Hierdeur toon sy 

dus aanpasbaarheid en dat sy ontvanklik is vir ander produksieagente se menings. 

 

Die vertaler se voorstelle word wel deur die redigeerder geïnkorporeer en verskyn so in die 

doelteks: 

 

 "Using its tail, the crocodile half lifted itself out of the bath." (DT bl. 76) 

 "I had been wandering for so long that I didn't fit in anywhere any more." (DT bl. 

164) 

 

vi.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

MS3 behels die inkorporering van die skrywer se voorstelle of veranderinge in MS2 en 

veranderinge na aanleiding van die vertaler en samesteller se vrae, asook die inkorporering 

van die vertaler se aanbevelings rakende MS2. Wat terminologie (oordrag) betref, bring die 

redigeerder byvoorbeeld na aanleiding van die korrespondensie daaroor (soos vroeër 

bespreek) veranderinge aan. Voorbeelde hiervan uit "The leopard" is "silver cluster leaf" wat 

"sandvaalbos" (MS3 bl. 24 & DT bl. 31) word en "dikbas" wat "wild plum" (MS3 bl. 24 & DT 

bl. 32) word. Die redigeerder integreer ook die skrywer se aanbevelings oor die vertaling van 

                                                
157

 Later "Gatvol". 
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terminologie en verbeter ook terminologie, deur byvoorbeeld "abakwassie" wat in die 

konsepvertaling in Afrikaans gebly het (MS1 bl. 234, MS2 bl. 236) te vertaal as "abiekwas" 

(MS3 bl. 265, DT bl. 287). Plek-plek bring die redigeerder ook strukturele veranderinge aan 

in reaksie op die vertaler se nota (bylaag M4), asook die samesteller se veranderinge in 

"Deception" en "Moment of truth" wat geïntegreer word. In "The Etendeka mountains" en 

"Detour" verander sy die verhale se tydsvorm deurgaans van die teenwoordige na die 

verlede tyd, op aanbeveling van die vertaler. Die redigeerder tree dus, soos vroeër genoem, 

en soos by My name is Vaselinetjie ook die geval was, as 'n belangrike bemiddelaar tussen 

die verskillende produksieagente op om die doelteks daar te stel. Anders as by My name is 

Vaselinetjie is hierdie bemiddeling egter meer op tekstuele vlak as interpersoonlike vlak. Die 

uitgewer en samesteller het wel saam met die redigeerder as belangrike en prominente 

interpersoonlike bemiddelaars tussen produksieagente in die produksieproses van In 

bushveld and desert opgetree. Ten opsigte van haar optrede teenoor die ander 

produksieagente, toon die redigeerder deurgaans lojaliteit en respek teenoor al die 

produksieagente. 

 

MS3 bevat ook die redigeerder se eie veranderinge en verbeteringe. Die redigeerder bring 

nie baie ingrypende veranderinge aan nie en redigeer die teks hoofsaaklik deur 

kopieredigering te doen, woordkeuses te verander, enkele woorde by te voeg en woordorde 

en formulering aan te pas. By van die verhale verander sy die tydsvorm waarin die hele 

storie geskryf is. Die vertaler verleen erkenning aan haar en bedank haar in 'n nota vir haar 

inset:  

 

Afrikaans must stop: p. 199: Baie dankie vir die abakwassie wat jy hier en elders regmaak. Ek is 

vreeslik dankbaar, en verstom dat jy dit opgespoor het. Dankie ook vir die tenses hier en elders. 

Ek het geweet ek maak droog! (bylaag M5). 

 

In hierdie opmerking toon die vertaler ook aan dat sy goeie selfkennis het en objektief na 

haar eie werk kan kyk, deur aan te dui dat sy foute begaan het. 
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Alhoewel die redigeerder se veranderinge hoofsaaklik tekstueel van aard is, is daar enkele 

voorbeelde waar die veranderinge ook 'n interpersoonlike sosiologiese impak op die 

produksieproses en die produksieagente het, waarvan 'n paar vervolgens bespreek sal word.  

 

Ten opsigte van oordrag is daar voorbeelde waar 'n kombinasie van die redigeerder en die 

vertaler se woordkeuse (bewoording) in die doelteks gebruik word, wat van samewerking 

tussen hierdie twee produksieagente getuig. In "Training" verander die redigeerder "refined 

manners" (MS1 & 2 bl. 26 & bl. 26) vir die vertaling van "verfynde maniertjies" (BT bl. 22) na 

"genteel mannerisms" (MS3 bl. 30) waaroor die vertaler opmerk: 

 

p. 28: 'genteel mannerisms' is vir my nogal erg, veral daardie 'genteel'. Kan ons nie volstaan 

met 'mannerisms' nie? Ek dink die woord sê alles wat mens wil sê hieroor (bylaag M5).  

 

"Mannerisms" (DT bl. 38) op sy eie word gevolglik in die doelteks gebruik en dié 

teksgedeelte dui op hoe die produksieagente saamgewerk het om met die bewoording in 

die doelteks vorendag te kom: 

 

BT: Munnik is 'n moffie. Party ouens kan dit nou maar net nie wegsteek nie. Dis in sy praat, in sy 

houding, in sy verfynde maniertjies. (Bakkes 2007 bl. 22) 

MS1 & 2: Brand was a queer. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in 

his refined manners. (bl. 26, 26) 

MS3: Brand was a moffie. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in his 

genteel mannerisms. (bl. 30) 

DT: Brand was a moffie. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in his 

mannerisms. (bl. 38) 

 

"Verfynde" wat in die bronteks voorkom, gaan egter in die doelteks verlore, wat daarop dui 

dat die bronteks nie hier as belangrike magsagent waaraan getrou gebly moet word, beskou 

word nie. 

 

By "No-man's land" merk die vertaler oor 'n verandering wat die redigeerder in formulering 

aangebring, op: 
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p. 251: 'With his spectacles and goatee he was something somewhere between Adolf Lüderitz 

and Emin Pasha'. Dis vir my 'n baie awkward sin. Kan mens die somewhere weglaat? (bylaag 

M5). 

 

Dit is uit haar taalaanvoeling (afkomstig uit haar habitus en kulturele kapitaal) dat sy hierdie 

opmerking maak, en na aanleiding van haar aanbeveling word "somewhere" in die doelteks 

uitgelaat. Die sin in die doelteks is dus 'n gesamentlike poging deur die redigeerder en 

vertaler: 

 

BT: Met sy ronde brilletjie en bokbaardjie lyk hy soos iets tussen Adolf Lüderitz en Emin Pasha. (Bakkes 

2007 bl. 131) 

MS1 & 2: With his round spectacles and goatee he was a mixture between Adolf Lüderitz and Emin 

Pasha. (bl. 221, 223) 

MS3: With his round spectacles and goatee he was something somewhere between Adolf Lüderitz and 

Emin Pasha. (bl. 250) 

DT: With his round spectacles and goatee he was something between Adolf Lüderitz and Emin Pasha. 

(bl. 271) 

 

Die vertaler stel die opmerking in die vorm van 'n vraag wat daarop dui dat sy die ander 

produksieagente se insette verwelkom. Op hierdie manier bewerkstellig sy samewerking 

tussen haar en die ander produksieagente om die beste besluit oor die formulering van die 

sin te neem.  

 

Wat styl betref, stel die vertaler by "The dog" 'n minder omslagtige en duideliker 

formulering voor vir die redigeerder se aangepaste sin: 

 

p. 130: 'The female members of Mike's circle of English friends were cute.' Dis darem nie 'n 

lekker sin nie. Wat van 'The females among Mike's English friends were cute'. Of werk dit ook 

nie? (bylaag M5). 
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Hierdie voorstel word deur die ander produksieagente aanvaar en word in die doelteks 

gebruik: 

 

BT: Mike se Engelse vriendinne is baie oulik. (bl. 105) 

MS1 & 2: The female members of Mike's English friends were cute. (bl. 115, 116) 

MS3: The female members of Mike's circle of English friends were cute. (bl. 130) 

DT: The women amongst Mike's English friends were cute. (bl. 145) 

 

Oor woordorde in 'n teksgedeelte in "Hailstorm" merk die vertaler oor die redigeerder se 

formulering op:  

 

p. 50: Jou sin: 'Through the foliage overhead the mysterious bush loerie flitted.' Sal mens nie 

eerder die woordorde verander sodat die sin lees: 'The mysterious bush loerie flitted through the 

foliage overhead' nie? Daai 'flitted' aan die einde van die sin pla my." (bylaag M5).  

 

Die vertaler se voorstel word weer eens aanvaar en in die doelteks gebruik. Die sin se 

formulering en woordorde ontwikkel deur die loop van die produksieproses soos volg: 

 

BT: In die lower bo ons wys die geheimsinnige bosloerie lyf. (Bakkes 2007 bl. 32) 

MS1 & 2: In the foliage overhead the mysterious bush loerie showed itself. (bl. 45, 46) 

MS3: Through the foliage overhead the mysterious bush loerie flitted. (bl. 50) 

DT: The mysterious bush loerie flitted through the foliage overhead. (bl. 61) 

 

vii.) Vertaler se kommentaar op MS3 

Nadat die redigeerder die teks geredigeer het, lewer die vertaler kommentaar op van die 

redigeerder se veranderinge (sien bespreking hierbo), asook op probleme wat reeds in MS1 

teenwoordig was en wat sy in die vertaling opgelet het. 

 

Ten opsigte van oordrag: Wat die woordkeuse tussen "chief" en "headman" (vertaling vir 

"hoofman") betref, merk die vertaler by "The battle for the mealie fields" op:  

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



376 
 

p. 100: Ek het gesien [die skrywer] sê ons moet eerder headman gebruik as chief. Sal jy asb. 

search in die res van die teks? Daar is nog gevalle waar chief gebruik word. Dalk het jy dit 

intussen reggestel (bylaag M5) 

 

Sy rig hierdie nota aan die redigeerder om haar daarop te wys dat die gebruik van hierdie 

terme nog inkonsekwent in MS3 voorkom. "Headman" (die skrywer se vertaalkeuse) word 

vervolgens deurgaans gebruik, byvoorbeeld "Headman Japua" (o.a. bl. 113). In die 

fotoseksie word "chief" egter steeds in dieselfde konteks gebruik by "Himba chief 

Kazetaura", waarskynlik omdat hy so bekendstaan. (Of dit is bloot nagelaat om te korrigeer.) 

 

By "Diehard" (DT: "Die-hard") merk die vertaler op dat "monteerband" (BT Bakkes 2006 bl. 

43) eerder as "belting" vertaal moet word, soos sy in MS1 gedoen het. Die redigeerder het 

dit op aanbeveling van die skrywer na "conveyer belt" verander nadat die vertaler in 'n nota 

gevra het: "[…] Die trok het 'monteerband' op die vloer. Is dit 'belting'? (bylaag M1). 

 

Sy motiveer haar aanbeveling soos volg uit die inligting wat sy van haar man ('n hulpbron uit 

haar sosiale kapitaal) verkry het: 

 

p. 117: '. . . the old Mercedes truck with its high metal sides, and conveyor belt and hay on the 

floor.' Die spelling moet conveyer wees en ek voel steeds dit moet belting wees. Dis mos nie 'n 

vervoerband wat op die vloer is nie, maar die goed (die belting) waarvan die vervoerband 

gemaak word. My man het jare lank in 'n fabriek gewerk en hulle het altyd van daai goed as 

belting gepraat. Wat dink jy? (bylaag M5). 

 

In die bostaande nota kan 'n mens sien dat die vertaler probeer om die teks toeganklik vir 

die doelteksleser te maak deur die geskikste vertaalkeuse uit te oefen. Sy motiveer haar 

aanbeveling aan die redigeerder deur te noem dat sy 'n hulpbron, naamlik haar man wat in 

'n fabriek gewerk en dus kennis van hierdie terme het, geraadpleeg het. 

 

"Belting" word gevolglik in die doelteks (bl. 131) gebruik: 
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BT: Aan die einde van die laaiplatform staan die ou Mercedes-trok met sy hoë wande van metaal en 

monteerband en hooi op die vloer. (Bakkes 2000/2006 bl. 42-43) 

MS1 & 2: At the end of the platform was the old Mercedes truck with its high metal sides, and belting 

and hay on the floor. (bl. 103, 104) 

MS3: At the end of the platform was the old Mercedes truck with its high metal sides, and conveyor 

belt and hay on the floor. (bl. 117) 

DT: At the end of the platform was the old Mercedes truck with its high metal sides, and belting and hay 

on the floor. (bl. 131) 

 

By "The day of the cats" noem die vertaler dat sy nie met die vertaalkeuse "He had a distinct 

dignity" (MS3 bl. 209) as vertaling vir "Hy dra 'n waardigheid aan hom" (BT Bakkes 2007 bl. 

74) saamstem nie:  

 

p. 209: Ek het gesê 'He had a certain dignity' en jy't dit verander na 'He had a distinct dignity'. 

Ek dink dis miskien te sterk. Die Afrikaans sê 'Hy dra 'n waardigheid aan hom'. Wat van 'He had 

an aura of dignity . . .'? [...] (bylaag M5). 

 

Die motivering wat sy hiervoor verskaf, is dat die uitdrukking moontlik te sterk is in 

vergelyking met die bronteks se bewoording. Die bronteks tree dus hier as magsagent op 

om haar besluit te rig. 

 

Die vertaler se voorstel word deur die ander produksieagente aanvaar en in die doelteks 

gebruik: 

 

BT: Hy dra 'n waardigheid aan hom, so dikwels afwesig by ervare safarigidse. (Bakkes 2007 bl. 74-75) 

MS1 & 2: He had a certain dignity, so often absent in experienced safari guides. (bl. 183, 185) 

MS3: He had a distinct dignity, something so often absent in people who have worked as safari guides 

for a length of time. (bl. 209) 

DT: He had an aura of dignity, something so often absent in people who have worked as safari guides 

for any length of time. (bl. 227)
158

 

 

                                                
158

 Die aanpassing van "a length" na "any length" word ook deur die vertaler in 'n nota (bylaag M5) voorgestel. 
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Ten opsigte van styl, met betrekking tot formulering, stel die vertaler by "Turning point" 'n 

alternatiewe woordorde in 'n teksgedeelte voor:  

 

p. 94: Die sin 'As I looked up, Allistair McKinnon, whom I'd met a while ago on the road, walked 

through the door.' Kan ons eerder die woordorde verander sodat dit lees '. . ., whom I'd met on 

the road a while ago, . . .'? (bylaag M5) 

 

Sy rig hierbo 'n taktvolle versoek, deur te vra: "Kan ons eerder...", wat dui op respek vir die 

ander produksieagente. 

 

Dié teksgedeelte ontwikkel deur die loop van die produksieproses soos volg: 

 

BT: Toe ek opkyk, kom Allistair McKinnon by die deur ingestap. (Bakkes 1998/2004 bl. 170) 

MS1: As I looked up, Allistair McKinnon walked through the door. (bl. 83) 

MS2: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I met . . . ago [skrywer: vul tyd in – a week ago, a month 

ago, of wat ook al] in . . . [vul plek in], walked through the door. (bl. 84) 

MS2: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I met a while ago on the road , walked through the door. 

(bl. 84, skrywer se byvoeging) 

MS3: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I'd met a while ago on the road, walked through the 

door. (bl. 94) 

DT: As I looked up, Allistair McKinnon, whom I'd met on the road a while ago, walked through the door. 

(bl. 108) 

 

'n Kombinasie van die produksieagente se pogings, insluitend die redigeerder s'n, word dus 

in die doelteks gebruik, wat van samewerking tydens die produksieproses om by die 

doelteksbewoording uit te kom, getuig. 

 

Die vertaler maak ook 'n paar opmerkings met betrekking tot taalgebruik.  

 

By 'n gedeelte dialoog in "Croc in a pisvel" stel die vertaler voor dat "shit" in die dialoog 

eerder met "kak" vervang moet word:  
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p. 57: Ek wonder nou al geruime tyd oor 'No! Don't talk shit, man.' Sou dit nie meer effektief 

wees as mens sê: 'Don't talk kak, man' nie? Die Engelse is dan so lief vir daai woord (bylaag 

M5).  

 

Die vertaler wend haar in bostaande nota aan die ander produksieagente om te help besin 

oor die bewoording van die spesifieke teksgedeelte. "No! Don't talk shit, man." (MS3 bl. 57, 

ook reeds in MS1 bl. 51) bly egter so in die doelteks (bl. 68). Elders, in "February 26, 1994", 

word "kak" wel vanaf MS1 gebruik en kom ook so in die doelteks voor: "You and Wayne look 

out for game. Jimmy and I will be too busy talking kak!" (MS1 bl. 80) en "You and Brent look 

out for game. John and I will be too busy talking kak!" (DT bl. 103). Die Suid-Afrikaanse 

idioom (informele spreektaal) en die Afrikaansheid van die karakters word deur "kak" in 

plaas van "shit" te gebruik, oorgedra. Dit is egter vervreemdend vir die internasionale 

doelteksleser. "Kak" word nie in die woordelys ingesluit nie. 

 

In die volgende voorbeeld in "Croc in a pisvel" dui die vertaler aan dat 'n voorsetsel moontlik 

bygevoeg moet word: "p.60: '. . . the keel scraped the muddy bottom'. Moet dit nie eerder 

'scraped across/on/over' of so iets wees nie?" (bylaag M5). Weer eens vra sy dat die ander 

produksieagente hieroor moet help besluit en die voorstel "on" word aanvaar en "The water 

was shallow and now and again the keel scraped the muddy bottom." (MS1 bl. 54, MS3 bl. 

60) word gevolglik: "The water was shallow and now and again the keel scraped on the 

muddy bottom." (DT bl. 72): 

 

BT: Hier is die water vlakker en die boot se kiel skraap plek-plek aan die modderige bodem. (Bakkes 

2000, bl. 51) 

MS1, 2 & 3: The water was shallow and now and again the keel scraped the muddy bottom. (bl. 54, 55, 

60) 

DT: The water was shallow and now and again the keel scraped on the muddy bottom. (bl. 72) 

 

Op twee plekke dui die vertaler aan dat die voornaamwoordgebruik verkeerd is. Dit is uit 

haar kennis van die Engelse taal (wat deel van haar kulturele kapitaal en habitus vorm) dat 

sy hierdie foute raaksien. Albei hierdie voorbeelde is foute wat die vertaler sélf in MS1 
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gemaak het en sy nou raaksien. Sy het dus die vermoë om objektief na haar eie werk te kyk 

en het die selfvertroue om haar eie foute aan die ander produksieagente uit te wys. By "The 

dog" vra sy of "who" in die volgende sin nie verander moet word na "which" nie (bylaag 

M5): "When I returned, the dog, who was growing fast, was waiting for me on the back of 

the bakkie." (MS3 bl. 129). Die sin lui soos volg in die doelteks: "When I returned, the dog, 

which was growing fast, was waiting for me on the back of the bakkie." (DT bl. 143) 

 

Volgens die Collins Cobuild English grammar (Heyns 2011:43) word die betreklike 

voornaamwoord "who" by mense en "which" by diere gebruik. "That" kan na mense of 

objekte verwys. Dit is dus 'n regstelling van 'n taalfout. 

 

Oor tydsvorme merk die vertaler by "Ecotone" 'n probleem op wat reeds in MS1 

teenwoordig is (en lewer weer eens met ander woorde kritiek op haar eie werk): 

 

p. 158: Hier pla die tenses my. 'This place was neither bush nor desert./ It was true. My boss 

was right. This is a transition area between bushveld and desert.' En dan sê die volgende 

paragraaf: 'It was a modest wilderness.' Dit klink vir my inkonsekwent. Moet daardie is nie ook 

maar was wees nie? (bylaag M5). 

 

Sy korrespondeer hier met die redigeerder en vra vir haar om weer na hierdie gedeelte te 

kyk met betrekking tot tydsvorme. 

 

Dié spesifieke teksgedeelte wat die vertaler aanhaal, bly egter in die verledetydsvorm in die 

doelteks (bl. 173), maar die voorafgaande sin, word wel in die verledetydsvorm oorgeskakel 

wat die tydsvorme in hierdie teksgedeelte logies maak:  

 

BT: Dis waar. My baas is reg. Hierdie is 'n oorgangsarea tussen bosveld en woestyn. In wetenskaplike 

terme word dit 'n ekotoon genoem. Die gebied tussen twee ekosisteme. Tussen die boom en die bas. 

Dis hoekom niemand hier wou betrokke raak nie. Tot nou toe. (Bakkes 2004 bl. 109) 

MS1, 2 & 3: It was true. My boss was right. This is a transition area between bushveld and desert. In 

scientific terms it is known as an ecotone. The area between two ecosystems. Betwixt and between. 

That was why no one had wanted to get involved here. Until now. (bl. 139, 141, 158) 
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DT: It was true. My boss was right. This was a transition area between bushveld and desert. In scientific 

terms it is known as an ecotone. The area between two ecosystems. Betwixt and between. That was 

why no one had wanted to get involved here. Until now. (bl. 173). 

 

Die vertaler merk ook die volgende oor tydsvorme op. By "Afrikaans must stop" noem die 

vertaler:  

 

Kyk asb of dit werk om die laaste deel van die vertelling in teenwoordige tyd te hê ('On our last 

evening we sit . . .'). Anders kan dit maklik na verlede tyd verander word (bylaag M1). 

 

Sy beroep haar op die redigeerder om hierdie tydsvorm waaroor sy twyfel, reg te stel. Die 

redigeerder verander hierdie gedeelte na die verlede tyd, soos die vertaler aanbeveel: "On 

our last evening we sat around the big table on the thatched veranda." (MS3 bl. 198, DT bl. 

215).  

 

By "Detour" merk die vertaler op:  

 

Ek twyfel nou daaroor of hierdie storie hoegenaamd in die teenwoordige tyd vertel moet word. 

Werk dit te midde van al die ander verlede tyd vertellings? Ek het op die ou end begin 'faff' en 

verander aan tenses. Nou het ek 'n vars oog nodig. Mens sou dit ook ewe maklik in die verlede 

tyd kon vertel (bylaag M1).  

 

Op aanbeveling van die vertaler word hierdie hele verhaal word deur die redigeerder in MS3 

in die verlede tyd omgeskakel. 

 

Die vertaler maak ook 'n paar opmerkings oor die nakoming van taalreëls/stylreëls wat 'n 

sosiologiese en tekstuele impak op die produksieproses en doelteks maak. Oor onder 

andere koppeltekengebruik maak sy 'n paar opmerkings. By "Moment of truth" merk sy 

byvoorbeeld op:  

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



382 
 

p. 47: Beide Collins (myne is van 2006) en Penguin (2004) gee die spelling semiautomatic – 

sonder die koppelteken" (bylaag M5).  

 

Sy beroep haar dus op haar sosiale kapitaal, naamlik twee woordeboeke as hulpbronne om 

haar voorstel te motiveer. "Semi-automatic" (MS3 bl. 48 – deur redigeerder ingeredigeer) 

word na "semiautomatic" (DT bl. 59) verander.  

 

By "February 6, 1994" merk die vertaler op:  

 

p. 89: Die spelling 'two thirds' moet 'n koppelteken kry. Op p. 29 is dit reg gespel. Die Oxford 

Style Guide (2000) sê fractions moet 'n hyphen kry (bylaag M5). 

 

Sy motiveer dus weer eens haar keuse aan die ander produksieagente deur na 'n betroubare 

bron, die Oxford Style Guide (wat deel van haar sosiale kapitaal vorm) te verwys. Ter wille 

van korrektheid en konsekwentheid word "two thirds" (MS3 bl. 89, spelfout reeds in MS1 bl. 

79 teenwoordig) in die doelteks "two-thirds" (DT bl. 102) gespel. 

 

viii.) Proefleser se kommentaar 

Aangesien die proefleser se nota beskikbaar is, word dit ook in hierdie analise bespreek. Die 

proefleser bring baie min veranderinge aan en het enkele voorstelle ten opsigte van 

taalgebruik en styl en kopieredigeerkwessies (nakoming van taalreëls/stylreëls). Sy merk 

op:  

 

The text was so clean that there are hardly any corrections. These are the things that bothered 

me – I have just marked the relevant pages in pencil (bylaag M6). 

 

Haar opmerking dui daarop dat die redigeerder (en ander produksieagente) die teks volgens 

haar suksesvol geredigeer/-reviseer het. 
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Ten opsigte van oordrag maak die proefleser 'n voorstel oor 'n vertaal-/woordkeuse in MS3 

wat nie by die kultuur van die res van die teks (bronteks en doelteks as magsagente wat 

besluiteneming rig) inpas nie. Oor die gebruik van die woord "larder" in "Croc in a pisvel" sê 

die proefleser: "[...] 'larder' is a very English word – I don't think I have ever heard the word 

referring to a South African one – we would call it a pantry." (bylaag M6). Sy maak hier dus 

gebruik van haar kennis van die Suid-Afrikaanse Engelse dialek (wat deel van haar habitus en 

kulturele kapitaal vorm) om die voorstel te maak om hierdie teksgedeelte te verbeter.  

 

"Pantry" word gevolglik in die doelteks gebruik en dus deur die ander produksieagente 

goedgekeur. Hierdie woord pas beter in by die Suid-Afrikaanse idioom en kultuur waarin die 

res van die boek geskryf (vertaal) is en bly dus getrou aan die brontekskultuur (en dus die 

bronteks as magsagent) deur middel van vervreemding. 

 

Die teksgedeelte ontwikkel soos volg: 

 

BT: Daniel het 'n doos Ouma-beskuit in Boet se koskas geannekseer en hy en Steve doop dit in sterk, 

stomende koffie. (Bakkes 2006, bl. 55) 

MS1, 2 & 3: Daniel had appropriated a box of Ouma rusks in Boet's larder and he and Steve were 

dunking them in strong, steaming coffee. (bl. 57, 58, 64) 

DT: Daniel had appropriated a box of Ouma rusks in Boet's pantry and he and Steve were dunking them 

in strong, steaming coffee. (bl. 76) 

 

Ten opsigte van taalgebruik maak die proefleser 'n voorstel met betrekking tot formulering 

in "In hitching through Africa": 

 

p. 98: 'It was the first lions Burt and Jo had ever seen …' Either 'It was the first time they had 

seen lions ..' or 'They were the first lions' (bylaag M6). 

 

"It was the first lions" is problematies, aangesien die enkelvoudige "it" nie na die meervoud 

"lions" kan verwys nie. 
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Die proefleser laat die keuse tussen die twee formulerings aan die ander produksieagente 

(uitgewer en/of skrywer, waarskynlik) oor om te besluit watter een in die doelteks gebruik 

word. Sy toon dus vertroue in hulle oordeel. 

 

Die sin "It was the first lions Burt and Jo had ever seen out of captivity." (MS3 bl. 85) word 

gevolglik geherformuleer in die doelteks na: "It was the first time Burt and Jo had ever seen 

lions out of captivity." (DT bl. 98), wat idiomaties korrek is. 

 

Ten opsigte van idiomatiese taalgebruik maak sy ook ander opmerkings: 

 

Die proefleser stel 'n verbetering die volgende sin in "The leopard" voor: "Warthog, impala 

and kudu fell in front of my rifle." (MS3 bl. 21) en beveel aan dit moet word: "Warthog, 

impala and kudu fell before my rifle." (DT bl. 28). Haar verduideliking daarvoor aan die 

ander produksieagente is soos volg: 

 

28: 'Warthog, impala and kudu fell inform of my rifle.' I think the expression is 'fell before'. 'in 

front of' implies that they fell directly in front of him – at his feet, as it were (bylaag M6). 

 

Die proefleser staaf nie haar motivering met 'n bron nie, maar sê bloot dat sy dink die 

uitdrukking is soos sy dit aandui. Hierdie besluit word dus geneem op taalaanvoeling (uit 

haar habitus). Die produksieagente besluit om wel haar voorstel te inkorporeer, soos gesien 

kan word uit die teksvoorbeeld, wat daarop dui dat hulle haar oordeel vertrou en 

respekteer: 

 

BT: Vlakvarke, rooibokke en koedoes het voor sy geweer geval. (Bakkes 2006, bl. 16) 

MS1, 2 & 3: Warthog, impala and kudu fell in front of my rifle. (bl. 17, 17, 21) 

DT: Warthog, impala and kudu fell before my rifle. (bl. 28) 

 

Oor die idiomatiese gebruik van "like" en "as" merk die proefleser by "Veteran II" op: 
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p. 236: 'Like before, he was alone.' I am nitpicking again, but this is a hobbyhorse of mine – the 

use of like and and. 'Like' is where you compare two things with one another, when you are 

comparing actions, it should be 'as'. So this should be 'As [he was] before, he was alone.' 

(bylaag M6). 

 

Die proefleser dui aan die produksieagente aan dat sy dalk onnodig "peuter" aan die teks 

(en toon dus selfkennis), maar dat sy die normerende gebruik van die twee voorsetsels 

verkies. Hierdie voorkeur vorm dus deel van haar intrapersoonlike norme/disposisiesl en 

habitus. 

 

Die ander produksieagente keur hierdie voorstel goed en "However, Randall and I had taken 

a liking to each other. Now he was back on a rhino safari. Like before, he was alone." (M3 bl 

217) word gevolglik in die doelteks: "However, Randall and I had taken a liking to each 

other. Now he was back on a rhino safari. As before, he was alone." (DT bl. 236). 

 

Ten opsigte van taalreëls/stylreëls merk die proefleser 'n paar probleme op. Haar 

opmerkings wat hier bespreek word, hou tekstuele implikasies vir die doelteks in, aangesien 

haar voorstelle in die doelteks inkorporeer word, asook interpersoonlike sosiologiese 

implikasies vir die produksieproses, aangesien sy met ander produksieagente korrespondeer 

en hulle raadpleeg oor of haar voorstelle korrek is. Sy vestig ander agente se aandag op 

potensiële probleme en deur middel van wisselwerking word die regte keuses vir die 

doelteks gemaak. 

 

Sy verbeter die spelling van "Counsellor Tjavira" deur aan te dui: "pp112-122: 'Counsellor 

Tjavira' – This may be correct, I don't know, I'm just pointing it out for checking – could it be 

Councillor? A counsellor is an advisor, whereas a councillor is a member of a council." 

(bylaag M6). Die spelling met 'n "i", "Councillor Tjavira" (o.a. DT bl. 112) word gevolglik in 

die doelteks gebruik. 
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In "The battle for the mealie fields" verbeter die proefleser hooflettergebruik. Sy merk ook 

oor 'n inkonsekwentheid op: "p. 118: 'a boere converstaion'159 – is the lower case b 

intentional? Elsewhere Boer has a capital letter" (bylaag M6). "Boere" word gevolglik in 

hierdie teksgedeelte met 'n hoofletter geskryf:  

 

DT: After a hearty meal, a few cold beers, a Boere conversation and some solid sleep, I felt ready for 

Omuramba again the next morning. (bl. 118) 

 

ix.) Skrywer se finale kommentaar 

Die laaste persoon wat na die manuskrip kyk voor dit gepubliseer word, is die skrywer, 

synde die gesaghebbende magsagent te wees wat saam met die die uitgewer die finale 

verantwoordelikheid vir die doelteks aanneem. Hy lewer enkele stukke laaste kommentaar. 

Hierdie kommentaar word almal in die doelteks inkorporeer, wat dui op die uitgewer en 

ander produksieagente se agting en respek vir sy status as magsagent. Hierdie kommentaar 

het dus almal 'n tekstuele impak op die doelteks. Slegs een stuk kommentaar kan ook as 

sosiologies van aard beskou word, waar die skrywer die volgende sin laat verwyder, 

aangesien hy sê dat dit nie respekvol is nie (bylaag M7): "The Vambos don't want to be 

reminded that their women went about topless less than a hundred years ago. Instead of 

being proud of their country's pre-colonial past, the average black Namibian is ashamed of 

it. And the Himbas are a painful reminder of that past." (MS3 bl. 126). Hieroor sê hy: 

 

bl 140 Verwyder die sin: The Ovambos don't want to be reminded that their women went about 

topless less than a hundred years ago. Dis nie respekvol nie (bylaag M7) 

 

Die opmerking is intrapersoonlik sosiologies van aard deurdat die skrywer 'n persoonlike 

voorkeur toon om nie hierdie verwysing in die doelteks te inkorporeer nie (kulturele 

sensitiwiteit wat deel vorm van sy intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus), asook 

interpersoonlik sosiologies teenoor persone wat búite die produksieproses (netwerk) val, vir 

wie hy respek het. 

                                                
159

 Die woord moet wees: "conversation". 
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x.) Samevatting 

In die produksieproses van In bushveld and desert is daar dus baie voorbeelde van 

veranderinge en opmerkings wat 'n interpersoonlike sosiologiese impak op die 

produksieproses en die produksieagente maak én 'n tekstuele impak op die doelteks het. 

Hierdie veranderinge en opmerkings is op alle vlakke, maar veral ten opsigte van oordrag, 

styl en taalgebruik, alhoewel daar ook voorbeelde van inhoud, struktuur en nakoming van 

taalreëls/stylreëls is. 

 

Die produksieproses getuig meestal van agting en respek van agente vir mekaar en 

korrepsondensie dui meestal aan dat die produksieagente goed saamgewerk het tydens die 

proses. Daar was min konflik in die produksieproses, behalwe tussen die vertaler en die 

samesteller rakende strukturele veranderinge, eksplisering en dele wat bygeskryf is en 

waarmee die vertaler nie saamgestem het nie. Hierdie veranderinge is aangebring om die 

doelteks toegankliker vir die doelteksleser te maak, maar ook waarskynlik as gevolg van die 

samesteller se eie voorkeure uit haar intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus. Die 

uitgewer het as bemiddelaar tussen die vertaler en samesteller opgetree om die 

produksieproses vlotter te laat verloop en die redigeerder het ook as bemiddelaar tussen 

die twee produksieagente opgetree (op tekstuele vlak) deur insette van beide die 

produksieagente in die doelteks te gebruik, telkens waar dit volgens haar sinvol was. Die 

samesteller het ook as 'n bemiddelaar in die produksieproses opgetree in haar rol as 

samesteller van die teks. Sy het in oorleg met die uitgewer en ander agente in die uitgewery 

gewerk en met die skrywer gekommunikeer oor dele wat bygeskryf of verhelder moes word. 

Oor die algemeen is probleme goed deur middel van korrespondensie opgelos en 

produksieagente het met takt en respek tenoor mekaar opgetree, gereelde wisselwerking 

het plaasgevind, en alle produksieagente is tot aan die einde van die produksieproses 

betrek. Die skrywer kan as 'n belangrike produksieagent beskou word, alhoewel hy nie self 

aan die teks geredigeer/gereviseer het nie, maar slegs insette gelewer het. Uit die e-

poskorrespondensie kan ook gesien word dat die uitgewer hom in alle groot besluite, 

byvoorbeeld oor die titel, keuse en chronologie van verhale geraadpleeg het. Veranderinge 

in die teks wat hy voorgestel het, is ook meestal in die doelteks gebruik. Die uitgewer het 
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ook gesorg dat alle produksieagente deurgaans ingelig word oor hoe die produksieproses 

verloop en oor belangrike besluite wat wat hierdie agente raak, geneem is.  

 

In hierdie produksieproses het die bronteks soms as magsagent opgetree deurdat daar na 

die bronteks terugverwys is om van betekenisoordrag of korrektheid seker te maak, en 

deurdat veral die vertaler baie respek teenoor die bronteks betoon het en kritiek gelewer 

het indien daar te veel van die bronteks en die skrywer se styl afgewyk is. Die brontekste is 

egter dikwels aangepas vir die nuwe chronologie en formaat waarin dit in die doelteks 

aangebied is. Dus was die doeltekslesers deurgaans ook 'n belangrike oorweging vir al die 

produksieagente. Die woordelys wat agterin die doelteks verskyn (bespreek in afdeling 

5.3.4), is byvoorbeeld 'n manier waarop die doelteks toegankliker en verstaanbaarder vir die 

doeltekslesers gemaak is. 

 

Naas die interpersoonlike sosiologiese implikasies vir die produksieproses (produksieagente 

teenoor mekaar en teenoor die bronteks en doeltekslesers) is daar ook deurgaans 

geïllustreer hoe intrapersoonlike sosiologiese aspekte, byvoorbeeld habitus, 

interpersoonlike norme en disposisies en kulturele kapitaal, soos by die vorige twee 

produksieprosesse wat bespreek is, 'n invloed op die produksieproses kan hê, alhoewel 

intrapersoonlike disposisies nêrens so ingrypend soos met My name is Vaselinetjie die 

produksieproses oorheers het nie. 'n Balans is deurgaans tussen die intrapersoonlike en 

interpersoonlike gehandhaaf. 

 

5.4.1.4 Slotgedagte 

Gereelde korrespondensie en wisselwerking tussen produksieagente wat uiteindelik 'n 

impak op die doelteks het (met ander woorde dat insette neerslag in die doelteks vind) kan 

'n aanduiding wees van 'n gladde produksieproses, aangesien onnódige heen-en-weer 

tussen produksieagente dus nie plaasvind nie. By die produksieprosesse van To hell with 

Cronjé en In bushveld and desert het heelwat wisselwerking en korrespondensie 

plaasgevind, en veranderinge wat as sodanig interpersoonlike sosiologiese implikasies 

tussen en teenoor die produksieagente aantoon, het dikwels ook tot aanpassings in die 

doelteks gelei, soos deur die voorbeelde in hierdie afdeling geïllustreer is. Produksieagente 
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het ook deurgaans met respek teenoor mekaar opgetree en daar is geen aanduidings van 

konflik of wedywering tussen die produksieagente nie. By In bushveld and desert het die 

produksieproses redelik glad verloop, maar daar was tog voorbeelde van konflik, wat deur 

die uitgewer en die redigeerder bemiddel en onderhandel is. By My name is Vaselinetjie het 

die produksieproses minder glad verloop deurdat heelwat korrespondensie oor verskeie 

aspekte plaasgevind het, maar die voorstelle waarmee vorendag gekom is, nie altyd in die 

doelteks gebruik is nie, aangesien die skrywer later alleen besluite oor die doelteks geneem 

het en die vertaler en redigeerder nie meer betrek is nie. Hierdie geringskatting van die 

ander produksieagente het tot konflik en ontevredenheid teenoor die optrede van die 

skrywer en ook tot 'n mindere mate die opdraggewende redakteur, wat haar rol as 

bemiddelaar versuim en toegelaat het dat die skrywer die ander produksieagente uitsluit, 

gelei. Wedywering en 'n tekort van respek was dus beduidend in hierdie produksieproses. 

Bemiddeling het wel plaasgevind tussen die vertaler en die skrywer se insette in MS1 en 

MS2 – wat konflikterend van aard was, deurdat die redigeerder slegs die skrywer se 

aanpassings wat sy as goed beskou het, inkorporeer het.  

 

Al drie produksieprosesse getuig dus wel van samewerking tussen die agente en die 

belangrikheid daarvan dat ander produksieagente ook by die produksieproses betrokke 

moet wees en dat die vertaler nie alleen verantwoordelik gehou kan word vir die produksie 

en die sukses van die doelteks nie. In die voorbeelde wat in hierdie afdeling gegee is, blyk dit 

deurgaans hoe bewoording in die doelteks bewerkstellig kan word na aanleiding van 

verskillende produksieagente se insette (veranderinge, opmerkings, aanbevelings, 

motiverings, navrae, ensovoorts) en dat teksgedeeltes in die doelteks dikwels 'n kombinasie 

van verskillende produksieagente se voorstelle en veranderinge bevat. 

 

Deurgaans kan gesien word dat daar drie ander agente is wat ook 'n sterk invloed op die 

produksieproses kan uitoefen, naamlik die (1) doeltekslesers wat in gedagte gehou word en 

waarvoor die (2) doelteks pasgemaak word om toeganklik en verstaanbaar te wees en die 

(3) bronteks as magsagent, wat 'n invloed kan uitoefen op besluite tydens die 

produksieproses. Hierdie aspekte sal verder bespreek word in die gevolgtrekking in afdeling 

5.5. 
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5.4.2 Hoofsaaklik tekstuele impak/implikasies 

In hierdie afdeling gaan voorbeelde verskaf word van veranderinge wat deur die loop van 

elke produksieproses in die tekste aangebring is, maar geen, of min interpersoonlike 

sosiologiese impak op die produksieagente en die proses gehad het. Alhoewel die 

voorbeelde wat in hierdie afdeling bespreek word, geklassifiseer word as veranderinge wat 

hoofsaaklik 'n tekstuele impak het, kan hierdie voorbeelde egter almal wel ook as sosiologies 

op intrapersoonlike vlak beskou word, aangesien kognitiewe en intrapersoonlike oorwegings 

telkens 'n rol by besluitneming speel. Verder sal daar ook gesien word dat die doelteksleser, 

die doelteks en die bronteks as magsagente 'n rol by van hierdie voorbeelde speel.  

 

5.4.2.1 Niggie – To hell with Cronjé 

i.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

Die kommentaar wat die vertaler in haar vertaalnota by MS1 lewer, kan deurgaans beskou 

word as interpersoonlik sosiologies van aard teenoor die ander produksieagente en kom 

daarom in die voorafgaande én in die volgende afdeling aan bod. 

 

ii.) Skrywer se revisie (MS2) 

Wat oordrag betref, bring die skrywer veranderinge ten opsigte van die keuse van 

vertaalekwivalente aan.  

 

Die woord "halfbedremmeld", wat Seun se toestand beskryf terwyl 'n foto van die manne 

geneem word, word deur die vertaler as "looking bewildered" (MS1 bl. 111) vertaal, maar 

die skrywer verander dit na "looking sheepish" (MS2 bl. 111), aangesien dit nader aan die 

betekenis van "bedremmeld" is. Hierdie woordkeuse word in MS3 (bl. 111) en die DT (bl. 

160) behou:  
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BT: Langs hom staan Seun halfbedremmeld – nie seker wat presies aan die gebeur is nie. (bl. 136) 

MS1: At his side stands Seun, looking bewildered – not sure what is taking place. (bl. 111) 

MS2, 3 & DT: At his side stands Seun, looking sheepish – not sure what is taking place. (bl. 111, 111, 

160) 

 

Op sekere plekke was daar in MS1, MS2 en MS3 ook bloot semantiese foute, wat as 

vertaalfoute, of onvanpaste vertaalkeuses, bestempel kan word. 

 

Die volgende is 'n voorbeeld waar die skrywer 'n vertaalkeuse tydens haar revisieproses 

aanpas: 

 

BT: "Noudat ons in die omgewing van mense is," sê Reitz, "is ek skielik op my senuwees" (bl. 33) 

MS1: "Now that we're among people," Reitz says, "I'm suddenly nervous." (bl. 22) 

MS2, 3 & DT: "Now that we're in the vicinity of people," Reitz says, "I'm suddenly 

nervous." (bl. 23, 23, 37) 

 

In hierdie stadium van die roman het die mans pas by 'n verlate plaashuis aangekom. Reitz 

se opmerking dui aan dat hulle nou 'n omgewing waar daar die weerklank of herinnering 

van mense is (in teenstelling met die veld waardeur hulle nou al dae lank reis), betree. Hy sê 

egter nie dat hulle nou tussen mense is, soos MS2 met die woordkeuse "among" impliseer 

nie. Daarom verbeter die skrywer dit deur eerder van die uitdrukking "in the vicinity" 

gebruik te maak om die betekenis korrek in die doelteks oor te dra. 

 

Soms voeg die skrywer ook nuwe inhoud (teksgedeeltes) tot die teks toe. Uit haar status as 

skrywer het sy die selfvertroue en bevoegdheid om hierdie tipe veranderinge aan te bring, 

soos van die ander produksieagente in die vraelyste (2011) opmerk. 

 

'n Voorbeeld hiervan is waar die skrywer 'n bykomende gedeelte in die Engelse teks voeg 

om Reitz se gedagtes oor die mans se reaksie op sy praatjie oor geologie te beskryf. In 

hierdie teksgedeelte word daar beskryf hoe van die mans lyk of hulle nie luister nie en van 

hulle lyk of hulle "uit die staanspoor met nouliks verbloemde agterdog [luister]" (BT bl. 139). 

Reitz se gedagtes hieroor word soos volg verwoord: "Waarom dit so is, is nie vir Reitz 
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duidelik nie." (BT bl. 136). Dit word vertaal as: "Reitz is not sure why." (MS1 bl. 113). Die 

skrywer skryf 'n gedeelte by, wat ook in MS3 en die doelteks behoue bly: "Why this should 

be so, Reitz is not sure, although it does not altogether come as a surprise." (MS2 bl. 113; 

MS3 bl. 113; DT bl. 162). Die gedagte dat dit nie vir Reitz verrassend is nie, word dus by die 

doelteks toegevoeg, alhoewel dit nie in die bronteks geskryf is nie.  

 

In die volgende teksgedeelte skryf die skrywer ook 'n gedeelte by om meer inligting te 

verskaf oor die karakter waarna 'n paar keer in die teks verwys word, naamlik Bettie Loots: 

 

BT: Reitz dink: Van hierdie man weet hy niks, buiten dat hy 'n boekie met Bettie Loots se versies 

sorgvuldig bewaar. (bl. 159) 

MS1: Reitz thinks: Of this man I know nothing, except that he treasures a volume of verses written by 

Bettie Loots. (bl. 131) 

MS2, 3 & DT: Reitz thinks: Of this man I know nothing, except that he treasures some verses written by 

a young woman called Bettie Loots. (bl. 131, 130, 186) 

 

Hierdie stukkie bykomende inligting kan as ekspliserend gesien word.  

 

In die twee bostaande voorbeelde gebruik die skrywer haar kreatiewe vryheid, mag en 

statusposisie om weer met haar roman om te gaan en teksgedeeltes by te voeg. Die 

bronteks tree dus nie in hierdie teksgedeelte as gesaghebbende magsagent op nie, 

aangesien daar afgewyk word van die inhoud daarvan. 

 

Ten opsigte van oordrag, maar wat ook verband hou met logika (inhoud) en kohesie 

(struktuur), voer die skrywer dikwels ekspliserings in (soos in die bostaande voorbeeld). In 

die volgende voorbeeld voeg die skrywer in MS2 "sister's" by die sin om aan te dui na wie 

die kohesiemerker "her" (Anna, of die suster) verwys: 

 

BT: Anna en haar suster was tot haar dood onversoen, sê Niggie. (bl. 179) 

MS1: Anna and her sister were unreconciled right up to her death, Niggie says. (bl. 148) 

MS2, 3 & DT: Anna and her sister were unreconciled right up to her sister's death, Niggie says. (bl. 148, 

147,209) 
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Hierdie eksplisering help die doelteksleser om dalk die bostaande sin makliker verstaan, 

maar is binne die konteks onnodig, aangesien daar in die vorige paragraaf gesê word: "Their 

mother, Anna's only sister, died recently after a long illness, Niggie tells them." (DT bl. 209) 

en net na hierdie teksgedeelte gesê word: "Anna is filled with remorse." (DT bl. 209). Die 

leser behoort dus maklik te kan aflei na wie die "her" verwys. 

 

Nog so 'n voorbeeld, wat wel nie onnodig ekspliserend van aard is nie, is die volgende 

teksgedeelte waar die skrywer "Ben is excited." verander na "He is excited." waar die 

voornaamwoord "he" terugverwys na "Ben" in die vorige sin om beter kohesie en vloei te 

bewerkstellig en onnodige herhaling van die woord "Ben" uit te skakel. Sy verander in die 

volgende sin "It" na "This place" om die verwysing duideliker te maak, wat verbeterde 

kohesie en ook eksplisering tot gevolg het.  

 

BT: Daar is 'n oorvloed van insekte: daar is naaldekokers, sê Ben, motte en skoenlappers, kewers en 

besies, wespe en watermotte – 'n groot verskeidenheid spesies. Ben is opgewonde. Dit is anders hier 

as die bar omgewings waardeur hulle die afgelope maande beweeg het. (bl. 51) 

MS1: There are dragonflies, Ben says, moths and butterflies, beetles and bugs, wasps and caddis flies – 

a large variety of species. Ben is excited. It is so different from the barren regions through which they 

have been travelling for the past months. (bl. 38) 

MS2, 3 & 4: There are insects in abundance: dragonflies, Ben says, moths and butterflies, beetles and 

bugs, wasps and caddis flies – a large variety of species. He is excited. This place is so different from 

the barren regions through which they have been travelling for the past months. (bl. 39, 40, 59) 

 

In die volgende voorbeeld bring die skrywer in MS2 'n verandering in die teks aan deur 'n 

gedeelte te verwyder: 

 

BT: Reitz gebruik 'n kalendertjie wat Niggie uit die Kolonie as geskenk gekry het [...]. (bl. 188) 

MS1: Reitz uses a calendar Niggie received as a gift from the Cape Colony [...] (bl. 156) 

MS2, 3 & DT: Reitz uses a small calendar that belongs to Niggie [...] (bl. 156, 155, 220) 

 

Die verwysing na waar Niggie die kalender gekry het, word weggelaat wat die teksgedeelte 

minder eksplisiet en meer implisiet maak. 
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In die volgende gedeelte bring die skrywer ook 'n inhoudelike verandering aan om die 

landskap anders te beskryf as wat dit in die bronteks en MS1 beskryf word.  

 

BT: Soms laat sy die handwerkie op haar skoot lê, en kyk oor die verwaarloosde tuin na die klipperige 

koppies op die horison. (bl. 199) 

MS1: Sometimes the sewing lies forgotten in her lap, while she looks out over the neglected garden at 

the rocky hills on the horizon. (bl. 165) 

MS2: Sometimes the sewing lies forgotten in her lap, while she looks out over the neglected garden at 

the low hills on the horizon. (bl. 165) 

MS3 & DT: Sometimes the sewing lies forgotten in her lap while she looks out over the neglected 

garden at the low hills on the horizon. (bl. 164, 232) 

 

In die bostaande voorbeeld word die beskrywing van "rocky hills" (MS1, bl. 165) wat op die 

horison gesien word, verander na "low hills" (MS2 bl. 165; MS3 bl. 164; DT bl. 232). 

 

Onderstaande is ook 'n voorbeeld waar die skrywer gedeeltes herskryf deur beskrywings 

anders uit te druk met die gevolg dat dit minder getrou is aan die bronteks, byvoorbeeld 

waar Anna se voorkoms beskryf word: 

 

BT: Anna is skraler, kleiner as Niggie. Sy het geen blos op die wang nie. (bl. 187) 

MS1: Anna is leaner, smaller than Niggie. She does not have a blush on her cheeks. (bl. 155) 

MS2, 3 & DT: Anna is slighter, smaller than Niggie. Her cheeks are pale. (bl. 155, 154, 219) 

 

Die tweede sin in MS2, 3 en die doelteks is meer idiomatiese Engels. Die teks word ietwat 

meer gedomestikeer deur middel van modulasie as vertaalstrategie: 'n verskuiwing in 

perspektief vanaf 'n negatiewe stelling na 'n positiewe stelling. 

 

Nog so 'n voorbeeld is die volgende. Die volgorde van die sinne word ook in die skrywer se 

revisie aangepas, wat dié verandering dan ook struktureel van aard maak: 
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BT: Die volgende oggend by die rivier is Ben stil. Reitz wonder of dit die gesprekke van die vorige twee 

dae was. Ben verdiep hom nie soos gewoonlik onmiddellik in die bestudering van een of ander 

plantjie of insek nie. Hy sit met sy hoof geboë, sy hande lossies op sy skoot. (bl. 164) 

MS1: The next morning at the river Ben is quiet. Reitz wonders if it is because of the previous two days' 

conversation. Ben does not become engrossed in the study of some or other plant or insect the way 

he usually does. He sits with bowed head, his hands lying loosely in his lap. (bl. 134) 

MS2: The next morning at the river Ben is quiet. He does not become engrossed in the study of some or 

other plant or insect the way he usually does. He sits with bowed head, his hands lying loosely in his 

lap. Reitz wonders if their talks of the previous two day are to blame. (bl. 134,135) 

MS3: The next morning at the river Ben is quiet. He does not become engrossed in the study of some or 

other plant or insect the way he usually does. He sits with bowed head, his hands lying loosely in his 

lap. Reitz wonders if their talks/conversations of the past two days are to blame. (bl. 134)
160 

DT: The next morning at the river Ben is quiet. He does not become engrossed in the study of some or 

other plant or insect the way he usually does. He sits with bowed head, his hands lying loosely in his 

lap. Reitz wonders if their conversations of the past two days are to blame. (bl. 191) 

 

In teenstelling met die vorige voorbeelde herskryf die skrywer dikwels teksgedeeltes in die 

konsepvertaling sodat dit getrouer aan die bronteks voorkom. Die bronteks as magsagent 

speel dus dikwels 'n groot rol in besluitneming. Voorbeelde hiervan is die volgende – die 

aangepaste gedeeltes is onderstreep: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Reitz Steyn is lank, met 'n traagheid en aarseling in sy bewegings. Sy gelaatskleur is rooi en 

sproeterig. Sy ooglede is swaar, sy mond sensueel en geneig tot pruilerigheid, wat miskien die indruk 

kon skep van iemand wat oordrewe op die plesier van die sintuie ingestel is. Maar wat dan van die 

onderliggende senuweeagtigheid, die skugterheid in sy omgang met mense? (bl. 13) 

MS1: Reitz Steyn is tall, with a certain languor and hesitancy in his movements. His complexion is ruddy 

and freckled. His eyelids are heavy, his mouth sensual, with the suggestion of a pout, reminiscent of 

someone excessively drawn to sensual delights. This impression is countered, however, by an 

underlying nervousness and reticence in his interaction with others. (bl. 5) 

                                                
160

 Hier stel die vertaler 'n alternatief vir "talks" voor, naamlik "conversations" en merk dit geel vir aandag vir 
die skrywer en redigeerder. "Conversations" word uiteindelik in die doelteks gebruik. 
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MS2: Reitz Steyn is tall, with a certain languor and hesitancy in his movements. His complexion is ruddy 

and freckled. His eyelids are heavy, his mouth sensual, somewhat petulant, suggestive of someone 

excessively attuned to the pleasure of the senses..
161

 But what then of the underlying nervousness, 

the reticence in his interaction with others? (bl. 6) 

MS3 & DT: Reitz Steyn is tall, with a certain languor and hesitancy in his movements. His complexion is 

ruddy and freckled. His eyelids are heavy, his mouth sensual, somewhat petulant, suggestive of 

someone excessively attuned to the pleasure of the senses. But what then of the underlying 

nervousness, the reticence in his interaction with others? (bl. 6, 13) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Dit was sag soos die vlerke van 'n berghaan. Met 'n flits van blougroen lig daarin. (bl. 8) 

MS1: Soft as the wings of a bateleur. Flashing in the light with a blue-green shimmer. (bl. 2) 

MS2, 3 & DT: Soft as the wings of a bateleur, with a flash of blue-green light. (bl. 3, 3, 8) 

 

 Voorbeeld 3: 

 

BT: Ook die netheid van die huis val Reitz weer op. Asof 'n vrou haar pas daaroor ontferm het. En toe 

vort is. (bl. 8) 

MS1: The neatness of the house strikes Reitz again. As if a woman had been in charge. And left. (bl. 2) 

MS2, 3: The neatness of the house also strikes Reitz again. As if a woman has very recently taken pity 

on it. Before she left. (bl. 3, 3) 

DT: The neatness of the house also strikes Reitz again. As if a woman has very recently taken pity on it – 

before she left. (bl. 9)
162

 

  

Deur van die "before" in plaas van die "and" gebruik te maak, beweeg die skrywer wel weg 

van die oorspronklike bronteks, maar bewerkstellig in die doelteks 'n beter terugverwysing 

na die oorlede vrou (waarna daar op bladsy 7 verwys word) en versag die stelling: die vrou is 

nie uit vrye keuse vort nie, maar is oorlede. 

                                                
161

 'n Fout – 'n onnodige punt – wat die skrywer tydens haar redigeerproses bygevoeg het). Die vertaler het dit 
in MS3 uitgeredigeer. 

162
 In die doelteks bewerkstellig die redigeerder beter aaneenskakeling tussen die twee sinne deur van die 

aandagstreep in plaas van die punt gebruik te maak. 
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Alhoewel die vertaler reeds baie getrou vertaal, bring die skrywer in die bostaande 

voorbeelde, in haar rol as reviseur, die doelteks nóg nader aan die bronteks. 

 

Die skrywer bring heelwat stilistiese veranderinge in MS2 aan. 

 

Daar is reeds by die bespreking van eksplisering verwys na teksvoorbeelde waar die skrywer 

kohesie bewerkstellig. 'n Ander stilistiese verandering wat deur die skrywer aangebring 

word, is om vloeiendheid te bewerkstellig. In die volgende gevalle word meer as een sin in 

die bronteks en MS1 na een sin in MS2 verander: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Hulle saal by 'n klompie bome langs die spruitjie af. Laat die perde drink. Rus in die skaduwees. Ben 

kyk geïnteresseerd in die omgewing rond. Hy wys die kafferkopervlerkie uit en die aaskewer. Die 

sandtor. In die lug die rooiborsjakkalsvoël. (bl. 171) 

MS1: They off-saddle at a clump of trees beside a spring. Water the horses. Rest in the shade. Ben looks 

around with interest. He points out the butterfly known as a kaffir copper and the scavenger beetle. 

The sand beetle. In the sky the red-breasted jackal buzzard. (bl. 141) 

MS2, 3 & DT: They off-saddle at a clump of trees beside a small stream. They water the horses, rest in 

the shade. Ben looks around with interest. He points out the kaffir copper butterfly and the scavenger 

beetle, the sand beetle, the red-breasted jackal buzzard. (bl. 141, 141, 199) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Met 'n soort talmende verlange. Asof hy iets onthou by die neersit van iedere voorwerp. (bl. 7) 

MS1: With a kind of lingering yearning. As if the replacing of each object summons a particular memory. 

(bl. 1) 

MS2: With a kind of lingering yearning, as.if the replacing of each object summons a particular memory. 

(bl. 2) 

MS3: With a kind of lingering yearning, as if the replacing of each object summons a particular memory. 

(bl. 2) 
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DT: With a kind of lingering yearning, as if the replacing of each object summons a particular memory. 

(bl. 7) 

 

Die bostaande voorbeelde hang saam met sintaktiese veranderinge – die skrywer maak die 

twee sinne een deur die punt te verwyder en 'n komma in te voeg. Die sinne word dus 

aaneen gesnoer deur meer as een sin een te maak, waarskynlik om beter vloei te 

bewerkstellig. Die afgemete skryfstyl van die skrywer gaan sodoende hier in die doelteks 

verlore en die skrywer bly dus nie altyd getrou aan haar eie en die bronteks se styl nie.  

 

Met die uitsondering van "off-saddle" wat verander word na "dismount", bly die 

teksgedeelte in voorbeeld 1, soos gesien kan word, dieselfde as in MS2 in MS3 (bl. 141) en 

die doelteks (bl. 199). By voorbeeld 2 voeg sy egter 'n onnodige punt tussen "as" en "if" in 

(MS2 bl. 2), wat die vertaler in MS3 (bl. 2) verwyder. 

 

Nog 'n voorbeeld van so 'n samesnoering, is die volgende teksgedeelte: 

 

BT: Gert Smal ry die heeltyd 'n ent voor hulle. Soos die dag vorder, raak hy onrustiger. Raadpleeg hy 

meer gereeld die kaart. (bl. 173) 

MS1: Gert Smal rides ahead, keeping a distance between them. As the day progresses, he grows more 

restless. Consults the map more often. (bl. 142) 

MS2, 3 & DT: Gert Smal rides ahead, keeping a distance between them. As the day progresses, he 

grows more restless,.consults the map more often. (bl. 142, 142, 201) 

 

Hierdie teksgedeelte is dieselfde as MS2 in MS3 (bl. 142 – die vertaler redigeer wel die 

interpunksiefout ",." uit). 

 

Die skrywer bring ook veral stilistiese veranderinge aan om die Engelse teks nader aan haar 

eie skryfstyl te bring (wat dit gevolglik getrouer aan die bronteks maak en moontlik minder 

idiomaties in Engels maak). Sy bewerkstellig origens 'n meer gestroopte, eenvoudiger, 

informeler en outydser skryfstyl in MS2, teenoor MS1. 
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Voorbeelde waar die skrywer haar "gestroopte" skryfstyl (soos die vertaler daarna verwys 

[Vraelyste 2011]) inwerk, is in die volgende teksgedeeltes: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Hy het 'n swart manelpak en pluiskeil gedra [...]. (bl. 16) 

MS1: He was clad in a black claw-hammer coat and semi-tophat [...]. (bl. 8) 

MS2, 3: He wore a black claw-hammer coat and semi-tophat [...] (bl. 9, 9) 

DT: He wore a black tailcoat and tophat [...]. (bl. 18) 

 

Waar die vertaler "Hy het [...] gedra" as "He was clad in [...]" vertaal, verkies die skrywer om 

haar eenvoudiger skryfstyl in die doelteks te handhaaf. 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Want hy merk ook dat hy steeds minder met Ben praat. (bl.215) 

MS1: He notices that his conversations with Ben are becoming fewer and further apart. (bl. 178) 

MS2: He realises that he is talking less and less to Ben. (bl. 178) 

MS3 & DT: He realises that he is talking to Ben less and less. (bl. 177, 251)
163

 

 

 Voorbeeld 3: 

 

Nog 'n voorbeeld waar die vertaler taal kreatief aanwend en die skrywer die passasie 

verander om eenvoudiger te klink, is in die volgende beskrywing van die landskap: 

 

BT: Teen die hoogste kant is 'n grot met 'n diep oorhang, en 'n soliede rotswand daarnaas. Voor hierdie 

rotsoorhang is 'n groot, oop ruimte met 'n vuurmaakplek. Daaromheen, op verskillende plekke tussen 

die groot rotsblokke, is 'n aantal skerms opgerig. (bl. 36) 

                                                
163

 Let op die woordorde wat in MS3 deur die vertaler verbeter word om die teksgedeelte meer idiomaties te 
maak.) 
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MS1: Near the crest there is a cave under a deep overhanging rock, flanked by a solid rock wall. The 

cave overlooks a large, open space where they have made their fireplace. Dotted among the large 

boulders are a number of shelters. (bl. 25) 

MS2, 3 & DT: Near the crest there is a cave with a deep overhang, flanked by a solid rock wall. In front 

of the cave is a large, open space with a fireplace. Among the large boulders are a number of shelters. 

(bl. 26, 26, 41) 

 

Die skrywer vervang hier "Near the crest there is a cave under a deep overhanging rock..." 

(MS1) met " Near the crest there is a cave with a deep overhang " (MS2) en "Dotted among 

the large boulders..." (MS1) met " Among the large boulders are..." (MS2). Hierdeur maak sy 

die beskrywing baie eenvoudiger en ook minder beskrywend (dié voorbeeld dui dus ook op 

'n aanpassing in oordrag). In MS1 kan die leser byvoorbeeld beter visualiseer hoe die skerms 

"op verskillende plekke" opgerig is. In MS2, MS3 en die DT gaan hierdie gedagte verlore. 

 

In die volgende voorbeeld word die genitiefvorm van die vertaalde sin deur die skrywer in 

MS2 aangepas om nader aan die bronteks te bly: 

 

BT: [...] hulle het nog deur God se genade 'n bietjie meel [...]. (bl. 182) 

MS1: [...] and by the grace of God they still have some flour [...] (bl. 151) 

MS2, 3 & DT: [...] and by God's grace they still have some flour (bl. 151, 150, 213) 

 

Hierdie aangepaste genitiefvorm word in MS3 (bl. 150) en die DT (bl. 213) behou. Die 

implikasie van hierdie sintaktiese verandering is dat die teks korter en eenvoudiger, asook 

minder formeel raak. Dit is ook nader aan die Afrikaanse uitdrukking, aangesien "se" 'n 

algemener genitiefvorm in Afrikaans as die "apostrophe s" in Engels is. Hier word dus 

linguisties ietwat vervreem. 

 

Alhoewel die skrywer in MS2 meestal terugval op die bronteks, wyk sy soms ook van haar 

eie skryfstyl af. Die volgende voorbeeld waar die veranderende landskap beskryf word, 

illustreer dit: 
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BT: Nou bar en droog. Wyds en verlate. (bl. 221) 

MS1: Now barren and dry. Wide and desolate. (bl. 182) 

MS2: Now it is barren and dry. Wide and desolate. (bl. 182) 

MS3: Now it is barren and dry. Wide and desolate. (bl. 182) 

DT: Now it is barren and dry. Wide and desolate. (bl. 257) 

 

Alhoewel die teks in MS1 (deur die vertaler) baie getrou vertaal is, verander die skrywer die 

teks in MS2 deur "it is" by die eerste sin te voeg. So word kohesie (moontlik te onnodig 

ekspliserend) bewerkstellig, sodat "it" terugverwys na die landskap en die sin word 'n volsin, 

aangesien 'n werkwoord toegevoeg word. In literêre tekste is dit egter nie altyd nodig vir 

hierdie eksplisiete kohesie of vir die gebruik van volsinne nie, omdat afwykende taalgebruik 

gebruik kan word om 'n sekere gevoel of betekenis in die teks oor te dra (verwys na 

hoofstuk 3). Die implikasie vir hierdie verandering is dat die styl van die teksgedeelte nie so 

afgemete soos dié van die bronteks is nie. Die tweede sin "Wide and desolate." bly 

onveranderd en word nie 'n volsin, byvoorbeeld "It is wide and desolate." nie. 

 

Die skrywer laat dikwels die onderwerp van 'n sin in die bronteks uit en die vertaler pas 

hierdie styl toe in die konsepvertaling. Alhoewel dit nie altyd grammatikaal korrek is om 'n 

sin sonder 'n onderwerp te hê nie, word hierdie tegniek dikwels in literêre tekste gebruik. 

Dit is ook telkens duidelik wat die onderwerp van die bepaalde sin is, aangesien 'n mens dit 

uit die voorafgaande sin kan aflei. Die skrywer verkies egter meestal dat die onderwerp in 

die sin (in die doelteks) voorkom en verander dit gevolglik. Hierdie veranderinge wyk dus 

ook af van haar tipiese skryfstyl, maar waarskynlik omdat sy dit sélf verander, en dit nie 'n 

ander produksieagent is wat aan die skryfstyl verander nie, word dit nie bevraagteken deur 

die loop van die proses nie:  

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Toe hulle groet, val hy hulle weer om die hals. Groet lank en innig. Hou sy arms in seëning oor hulle 

uitgestrek toe hulle gaan. (bl. 46)  

MS1: When they take their leave, he embraces them again. Bids them a warm and fond farewell. 

Extends his arms over them in blessing as they depart. (bl. 33) 
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MS2, 3 & DT: When they take their leave, he embraces them again. He bids them a warm and fond 

farewell and extends his arms over them in blessing as they depart. (bl. 34, 34, 53) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Ek kan nie my vinger daarop lê nie," sê Reitz ontwykend. Vryf oor sy gesig. 

MS1: "I can't put my finger on it," Reitz says evasively. Runs his hand across his face. (bl. 39) 

MS2, 3 & DT: "I can't put my finger on it," Reitz says evasively. He runs his hand across his face. (bl. 40, 

40, 61) 

 

In albei hierdie voorbeelde word die onderwerp in die sin in die bronteks uitgelaat. Die 

vertaler volg hierdie patroon in die Engelse konsepvertaling (MS1), maar die skrywer voeg 

telkens die onderwerp in MS2 by. Die rede hiervoor kan wees dat die brontaal haar 

moedertaal is en sy daarom meer moed het om in hierdie taal te waag en kreatief met die 

taalreëls om te gaan, terwyl sy huiweriger is om dit in haar tweede taal te doen. 'n Rede 

hiervoor kan ook wees dat die skrywer in hierdie geval as reviseur optree en daarom juis 

fokus op taalreëls en om die teks te verbeter, en haar dus beroep op doxa en 

interpersoonlike norme wat die taal betref, eerder as om net kreatiewe skryfwerk te 

produseer. Die gevolg hiervan is dat daar weer eens in die doelteks (hierdie veranderinge in 

MS2 verskyn ook so in die doelteks) ekspliseer word.  

 

Soos genoem, om nader aan haar eie skryfstyl in die bronteks te kom, pas die skrywer 

dikwels die vertaling aan om minder formeel te wees. In die volgende voorbeelde bring die 

skrywer stylveranderinge aan deur die register van die onderstreepte bewoording 

eenvoudiger, of meer alledaags, as in MS1 te maak: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Weer is dit asof daar 'n koelte by sy ruggraat opkruip, maar hierdie keer met groter intensiteit, en 

daarmee saam die gevoel van 'n geleidelike verlies van liggaamswarmte (bl. 104, 105) 

MS1: Again he feels a coolness creep up his spine, but this time with greater intensity, and with it 

comes the feeling of a gradual decline in body temperature. (bl. 84) 
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MS2: Again it is as if a coolness creeps up his spine, but this time with greater intensity, and with it the 

feeling of a gradual loss of bodily warmth. (bl. 84) 

MS3 & DT: Again it is as if a coolness creeps up his spine, but this time with greater intensity, and with it 

comes the feeling of a gradual loss of bodily warmth. (bl. 85, 122)
164

 

 

 Voorbeeld 2: 

 

In die gedagtestroom van Reitz: 

 

BT: Ek is ook gewond, maar nie so erg soos jy nie. (bl. 181) 

MS1: I was wounded as well, but not as seriously as you. (bl. 150) 

MS2, 3 & DT: I was also wounded, but not as seriously as you. (bl. 150, 149, 211) 

 

"Also" is 'n informeler sinoniem vir "as well" en hierdie informele skryfstyl werk goed in 

bostaande voorbeeld aangesien dit indirekte rede is wat verwys na wat Reitz vir Ben gesê 

het. Die gedeelte begin met "Reitz says: [...]" (DT bl. 211). 

 

 Voorbeeld 3 en 4: 

 

Ook die gedagtestroom van Reitz: 

 

BT: Dit kan Reitz min skeel hoe hy lyk. (bl. 106) 

MS1: Reitz does not care in the least about his appearance. (bl. 85)  

MS2, 3 & DT: Reitz does not care in the least what he looks like. (bl. 85, 86, 124) 

 

BT: Hier kom vandag 'n lelike ding, dink Reitz. (bl. 146) 

MS1: This is going to become ugly, Reitz thinks. (bl. 119) 

MS2, 3 & DT: This is going to get ugly, Reitz thinks. (bl. 120, 119, 171) 

 

                                                
164

 In MS3 het die vertaler die sin taalversorg deur die werkwoord "comes", wat in MS1 teenwoordig was, 
maar in MS2 uitgehaal is, by te voeg. 
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Die laaste drie voorbeelde (voorbeeld 2 tot 4) kan ook onder taalgebruik geklassifiseer 

word, aangesien taalgebruik in direkte rede, dialoog en gedagtestroom aangepas sal word 

om natuurliker, en in hierdie geval informeler te wees, aangesien dit is wat Reitz dink. 

 

In sekere gevalle maak die skrywer weer die teks formeler. Die volgende teksgedeelte word 

formeler gemaak deur die aktiewe na die passiewe vorm toe om te skakel. Die skrywer voeg 

ook die twee sinne bymekaar om een sin in MS2 te vorm: 

 

BT: Hy skrik toe hy dit sê. Hy skrik vir sy bitterheid en vir die implikasie van sy woorde. (bl. 107) 

MS2: His own words alarm him. He is frightened by his bitterness and the implications of his words. (bl. 

86) 

MS2, 3 & DT: He is alarmed by his own bitterness, frightened by the implications of his words. (bl. 86, 

87, 125) 

 

Die implikasie van hierdie verandering, is 'n formeler register in die doelteks as in MS2, 

asook vloeiendheid. 

 

In ander teksgedeeltes bring die skrywer registerveranderinge aan wat die teks formeler 

maak deur van formeler uitdrukkings, of veral ouer taalgebruik165 as in MS1 gebruik te 

maak: 

 

BT: Esegiël het saans vuurgemaak en Japie Stilgemoed het gepraat oor sy wedervaringe. (bl. 181) 

MS1: Ezekiel built the fire at night and Japie Stilgemoed spoke of his experiences. (bl. 150) 

MS2: Ezekiel built the fire at night and Japie Stilgemoed spoke at length of all that befell him. (bl. 150) 

MS3 & DT: Ezekiel built the fire at night and Japie Stilgemoed spoke at length of all that had befallen 

him. (bl. 149, 211)
166

 

                                                
165

 Hierdie voorbeelde is dus nie slegs stilisties van aard nie, maar het ook 'n aanpassing van taalgebruik tot 
gevolg. 

166
 In die bostaande voorbeeld bring die vertaler in MS3 'n verbetering aan deur die tydsvorm (wat onder 

taalgebruik geklassifiseer word) van die skrywer se herskrywing in MS2 te korrigeer. In MS2 skryf die skrywer 
ook 'n stukkie by wat nie in die bronteks voorkom nie, naamlik dat Japie Stilgemoed "at length" oor sy 
wedervaringe gepraat het. Die skrywer kan, anders as die vertaler en redigeerder, met meer selfvertroue 
sodanige stukke byskryf omdat sy die outeur van die boek is en soos die agente dikwels opmerk die een is wie 
se naam voor op die boek verskyn. 
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Nog 'n voorbeeld waar die outydse gevoel van die bronteks in die doelteks bewerkstellig 

word, is in die volgende teksgedeelte: 

 

BT: En hulle is getrou tot die dood. (bl. 188) 

MS1: They are loyal to the end. (bl. 155) 

MS2, 3 & DT: And they are loyal unto death. (bl. 155, 155, 220) 

 

Die verandering wat die skrywer in bostaande voorbeeld aanbring, is 'n veroutydsing van die 

uitdrukking (deur van "unto death" gebruik te maak) en terselfdertyd maak sy die sin ook 

getrouer aan die bronteks deur die "tot die dood"-gedagte in MS2 terug te bring. 

 

Voorsetselgebruik word ook soms aangepas om 'n outydser toon te bewerkstellig: 

 

BT: "Ek smeek jou!" sê hy. (bl. 109) 

MS1: "I beg you!" he says. (bl. 87)  

MS2, 3, & DT: "I beg of you!" he says. (bl. 88, 88, 127).  

 

Hierdie stukkie dialoog is in ietwat oudmodieser Engels, wat by die atmosfeer van die boek 

pas en die ouer Afrikaans in die bronteks naboots.  

 

Die veranderinge wat die skrywer ten opsigte van taalgebruik aanbring, het byvoorbeeld 

met tydsvorme en voorsetsels, asook beeldspraak te doen. Voorbeelde van waar 

taalgebruik ten opsigte van karakters se gedagtestroom aangepas word, is onder stilistiese 

aspekte bespreek (sien bo). 

 

In die volgende voorbeeld bring die skrywer 'n tydsvormverandering aan deur die betrokke 

sin in die konjunktiewe vorm te skryf. Die verandering is om aan te dui dat dit wat beskryf 

word moontlik kan gebeur ("would") en nie noodwendig gaan gebeur nie ("will"): 
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BT: Maar hy het ook geweet – [...] – sou die Skepper in sy almag hom nie weer met sy geliefdes verenig 

nie, sou dit alles, ook die stryd tevergeefs wees. (bl. 102)  

MS1: But, he has also realised that – [...] – if the Creator in his omnipotence never reunites him with his 

loved ones again, then all of it, the struggle too, will have been in vain. (bl. 82) 

MS2: But, he also knew that – [...] – if the Creator in his omnipotence never reunited him with his loved 

ones again, then all of it, the struggle too, would have been in vain. (bl. 82) 

MS3: But, he also knew that – and Japie tosses another log onto the fire, his eyes black and his hair 

bristling – if the Creator in his omnipotence never reunited him with his loved ones again, then all of 

it, the struggle too, would have been in vain. (bl. 83) 

DT: But, he also knew that – and Japie tosses another log onto the fire, his eyes black and his hair 

bristling – if the Creator in his omnipotence never reunited him with his loved ones again, then all of 

it, the struggle too, would have been in vain. (bl. 119) 

 

In die volgende voorbeeld verbeter die skrywer voorsetselbruik deur deur "as" as voorsetsel 

in die volgende teksgedeelte by te voeg, om die idiomatiese uitdrukking "as yet" te 

bewerkstellig:  

 

BT: "[...]. Dis beter as hy sekere dinge nog nie onthou nie." (bl. 194) 

MS1: "[...] It's better if he doesn't remember everything yet." (bl. 161) 

MS2, 3 & DT: "[...]. It's better if he doesn't remember everything as yet." (bl. 161, 160, 227) 

 

Tydens die skrywer se revisie fokus sy nie werklik daarop om foute met betrekking tot 

taalreëls/stylreëls te korrigeer nie. Sy korrigeer wel plek-plek foute om te sorg dat die 

spel- en interpunksiereëls van die doeltaal nagekom word. Voorbeelde van tikfoute wat 

gekorrigeer word, is die volgende: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

MS1: Rooi Herman crieds. (bl. 118) 

MS2, 3 & DT: Rooi Herman cries. (bl. 119,118,169) 
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 Voorbeeld 2: 

 

MS1: Where possible, Reitz inpects the successive soil layers in the banks of springs or streamlets. (bl. 

141) 

MS2, 3 & DT: Where he is able, Reitz inspects the successive soil layers in the banks of rivulets or 

streams. (bl. 141,141.200) 

 

By beeldspraak word daar ook dikwels deur die skrywer aan die vertaling verander. So word 

die bronteks "Willem se sorgsaamheid teenoor jong Abraham vorm 'n web van vastigheid, 'n 

stewige maar onsigbare net waarin hulle gevang word, sodra hulle wil verdwyn, sodra hulle 

wil oplos en ontbind soos warrelstoffies." (BT bl. 27) deur die vertaler vertaal as: "Willem's 

solicitude towards young Abraham forms a solid web, a firm but invisible net in which they 

are caught the minute they threaten to disappear, to dissolve and disintegrate like a swirling 

dustcloud." (MS1 bl. 17). Die skrywer herskryf dit egter soos volg, en dit verskyn ook so in 

die doelteks: "Willem's solicitude towards young Abraham forms a solid web, a firm but 

invisible net in which they are caught when they threaten to disappear, to disintegrate like 

little swirlings of dust. (MS2 bl. 18; MS3 bl. 18; DT bl. 30). 

 

Die teksgedeelte se ontwikkeling verloop dus soos volg: 

 

BT: Willem se sorgsaamheid teenoor jong Abraham vorm 'n web van vastigheid, 'n stewige maar 

onsigbare net waarin hulle gevang word, sodra hulle wil verdwyn, sodra hulle wil oplos en ontbind 

soos warrelstoffies. (bl. 27) 

MS1: Willem's solicitude towards young Abraham forms a solid web, a firm but invisible net in which 

they are caught the minute they threaten to disappear, to dissolve and disintegrate like a swirling 

dustcloud. (bl. 17) 

MS2, 3 & DT: Willem's solicitude towards young Abraham forms a solid web, a firm but invisible net in 

which they are caught when they threaten to disappear, to disintegrate like little swirlings of dust. (bl. 

18, 18, 30) 

 

In die volgende voorbeeld word die seisoen winter personifieer. Die skrywer verander aan 

die manier hoe die vertaler hierdie beeldspraak vertaal het: 
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BT: Ook die omringende veld se besondere geur dui op die einde van die somerse felheid en die 

naderende weemoed van die winter. (bl. 137) 

MS1: The scent of the surrounding veld hints at the abatement of summer's intensity and invokes the 

melancholy of approaching winter. (bl. 112) 

MS2, 3 & DT: The scent of the surrounding veld hints at the abatement of summer's ferocity, and at the 

advancing sadness of winter. (bl. 112, 112, 161) 

 

"Intensity" om die somer te beskryf word vervang met "ferocity" en die "melancholy" van 

die winter, word vervang met "sadness". Soos aangehaal, word hierdie woordkeuses ook in 

die doelteks gebruik. 

 

In die volgende voorbeeld word die maan personifieer en as vroulik getipeer: "Die maan 

kom op, reeds byna in haar eerste kwartier." (BT bl. 32). Die vertaler neutraliseer die maan 

se gender in MS1: "The moon rises, almost in its first quarter." (bl. 22). Die skrywer verander 

die teks terug dat die maan weer vroulik in die doelteks is: "The moon rises, almost in her 

first quarter." (MS2 bl. 23; MS3 bl. 23; DT 37).  

 

In die volgende beeldspraakvoorbeeld verander die skrywer die vertaling in MS1 in MS2 en 

die vertaler verander daarna 'n woordkeuse in MS2 in MS3: 

 

BT: 'n Duif koer deurentyd en 'n intense vredigheid rus op die omgewing. (bl. 203) 

MS1: A dove keeps up an incessant cooing and a profound peace envelops the scene. (bl. 168) 

MS2: A dove keeps up an incessant cooing and a profound peace settles on the surroundings. (bl. 168) 

MS3 & DT: A dove keeps up an incessant cooing and a profound peace descends on the surroundings. 

(bl. 168, 237) 

 

In die volgende voorbeeld verander die skrywer aan 'n gedeelte van die vertaling van die 

onomatopee (klanknabootsing) in MS1. Dit is 'n uitsondering, aangesien sy meestal die 

vertaler se vertaling van klanknabootsings in MS1 behou. 
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BT: Dieselfde woorde in dieselfde aaneengestringde volgorde oor en oor: Ghams, ghaps, ghabba. 

Ghams, ghaps, ghabba, gharra. Ghams, ghaps, ghabba, gharra – soos perdepote. Óf: Krat, kraf, krans. 

Krat, kraf, krans – soos voetstappe in gras. (bl. 231) 

MS1: The same words in the same sequence, over and over: Ghams, ghaps, ghabba, gharra. Ghams, 

ghaps, ghabba, gharra – like horses' hooves. Or: Ghwar, ghwap, ghoop. Ghwar, ghwap, ghoop. Or: 

Krat, kraf, krans. Krat, kraf, krans – like footsteps in grass. (bl. 191) 

MS2, 3 & DT: The same words string through his head in the same unbroken sequence, over and over: 

Ghams, ghaps, ghabba, gharra. Ghams, ghaps, ghabba, gharra – like horses' hooves. Or: Ghwar, 

ghwap, ghoop. Ghwar, ghwap, ghoop. Or: Kriss, krass. Kriss, krass – like footsteps in grass. (bl. 191, 

190, 269) 

 

Die klanknabootsing is in MS1 presies dieselfde as in die bronteks en die eerste reeks, die g-

klanke word in MS2, soos in die bronteks en MS1 behou, maar die tweede reeks, die 

"k"-klanke, word in MS2 deur die skrywer verander, moontlik om dit toegankliker vir die 

Engelse doelteksleser te maak, aangesien die vokale hier in Engels verskillend as in Afrikaans 

uitgespreek word en nie in die Engels soos voetstappe in gras sou klink nie. "Krass" rym ook 

met "grass". Die bronteks as magsagent en die doelteks as implisiete agent speel dus albei 

(waarskynlik) 'n rol in hierdie besluit. 

 

Daar is ook voorbeelde waar die skrywer teksgedeeltes in die dialoog of direkte rede 

aanpas. Nadat Abraham sy broer op die slagveld sien doodgaan het, kan hy nooit weer 

behoorlik praat nie. In die roman word sy onsamehangende brabbeltaal dikwels weergegee. 

Abraham se brabbeltaal word dikwels deur die skrywer hervertaal, wanneer dit in MS1 nie 

onsamehangend genoeg is nie en dus nie die styl van die bronteks getrou weergee nie. Sien 

die volgende voorbeelde: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: "Met die bef beroer", sê hy. (bl. 11) 

MS1: "Bothered by the bands," he says. (bl. 4) 

MS2, 3 & DT: "Bandy botherings," he says. (bl. 5, 5, 11) 
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 Voorbeeld 2: 

 

BT: "Kornuitsonde", sê Abraham, en sy oë rol effens. (bl. 11) 

MS1: "Crimes against comrades," says Abraham, his eyes rolling slightly. (bl. 4) 

MS2, 3 & DT: "Crimmenings! Futterings! Foots!" says Abraham, his eyes rolling slightly. (bl. 5, 5, 12) 

 

Geen korrespondensie of ander kommunikasie vind oor hierdie veranderinge plaas nie en 

die veranderinge het dus grootliks 'n tekstuele impak op die doelteks. 

 

iii.) Vertaler se redigering/revisie (MS3) 

Voorbeelde waar die vertaler veranderinge ten opsigte van oordrag aanbring sonder om 

daaroor 'n opmerking te maak, is die volgende: 

 

BT: "Ons uit die Kolonie, ons knoop nie so maklik 'n barbaarse stryd aan oor volk en vryheid nie." (bl. 

196) 

MS1: "The people of the Cape Colony would never become embroiled in such a barbaric struggle for the 

sake of freedom." (bl. 163) 

MS2: "In the Cape Colony we would not as easily have become embroiled in such a barbaric struggle 

[...]." (bl. 163)  

MS3: "In the Cape Colony we would not have become embroiled in such a barbaric struggle so easily 

[...]." (bl. 162). 

DT: "In the Cape Colony we wouldn't become embroiled in such a barbaric struggle so easily [...]." (bl. 

229)
167

 

 

In die bostaande voorbeeld bring die vertaler 'n verandering aan deur die graadwoord "as" 

in MS2 deur "so" in MS3 te vervang: om die betekenis van die bronteks ("so maklik", BT bl. 

196) oor te dra: Die sinsorde word ook tegelykertyd verander sodat die bywoordelike frase 

"so easily" na die werkwoord staan en dus binne die norme van die doeltaal bly. Die 

                                                
167

 Die "would not" word "wouldn't" aangesien hierdie gedeelte dialoog is. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



411 
 

betekenis in die doelteks is as gevolg van hierdie verandering getrouer aan die betekenis in 

die bronteks en oordrag is akkurater. 

 

Nog 'n plek waar die vertaler 'n verandering aanbring wat bewoording/woordkeuse betref, 

is die volgende: 

 

BT: [...] maar Niggie onderbreek hom telkens. (bl. 203) 

MS1: [...] but Niggie keeps interrupting. (bl. 168) 

MS2: [...] but Niggie interrupts him all the while. (bl. 168) 

MS3 & DT: [...] but Niggie continually interrupts him. (bl. 168, 237) 

 

Die bywoordelike bepaling van tyd "keeps interrupting" word in MS2 deur die skrywer 

verander na "all the while" (MS1 bl. 168) en die vertaler verander dié keuse van 

bywoordelike frase van tyd na die bywoord "continually" (MS3 bl. 168; DT bl. 237) wat beter 

in hierdie sinsgedeelte inpas aangesien "all the while" eerder gebruik sal word om "heeltyd" 

as "telkens" te vertaal. Soos in die vorige voorbeeld, bring dié verandering 'n getrouer en 

akkurater vertaling mee en die bronteks tree dus duidelik as magsagent in hierdie geval op.  

 

'n Stilistiese verandering wat deur die vertaler tydens haar redigering/revisie van MS2 

aangebring word, is om die woordorde in die volgende sin te verander (die onderstreepte 

gedeeltes wys waar die woordorde in MS3 verander is): 

 

BT: Het hy nie selfs een keer vir Ben gesê dat sy van haar kop af was nie?! (bl. 214) 

MS1: Didn't he even tell Ben once that she was deranged? (bl. 177) 

MS2: Didn't he even tell Ben once that she was of unsound mind ? (bl. 177) 

MS3, DT: Didn't he once even tell Ben that she had been of unsound mind? (bl. 177, 249) 

 

Die implikasie van hierdie verandering, is dat daar groter nadruk op "once" geplaas word, 

aangesien dit na voor in die sin geskuif word. 
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Plek-plek kom verskuiwings met betrekking tot bywoordplasing voor. In die volgende 

voorbeeld verbeter die vertaler 'n bywoordplasing sodat die bywoord na die werkwoord 

staan: 

 

BT: Hy praat nie, hy eet nie, hy hoor skaars wat die ander sê. (bl. 110) 

MS1 & 2: He says nothing, he eats nothing, he scarcely hears a word that is being said. (bl. 88, 89) 

MS3 & DT: He says nothing, he eats nothing, he hears scarcely a word that is being said. (bl. 89, 128) 

 

Hierdie verandering is in pas met die norm in Engels om die bywoord na die werkwoord te 

plaas ('n oorweging wat deel vorm van die vertaler se taalaanvoeling en -kennis, met ander 

woorde haar intrapersoonlike norme/disposisiesl/idees en uitgangspunte, of habitus en 

haar kulturele kapitaal). Hierdie reël, of norm, wat deel vorm van die lede in die 

polisisteem/literêre veld se doxa, of interpersoonlike norme, is egter besig om te verskuif, 

en bywoordplasing word deesdae dikwels aangepas volgens betekenis en klem, eerder as 

om by die "normale posisie van die bywoord" te hou (sien voetnoot 147). In die bostaande 

teksvoorbeeld verander die verskuiwing van die bywoord nie aan die betekenis van die sin 

nie, maar die bywoord "scarcely" word in MS3 effens minder beklemtoon. 

 

'n Voorbeeld van 'n verandering wat taalgebruik betref, is waar die voorsetselgebruik 

verbeter word om 'n meer idiomatiese sin in die doelteks te bewerkstellig: 

 

BT: Die oudste se gesig en nek word rooi van ontsteltenis by die aanhoor van jong Abraham se treurige 

verhaal. (bl. 197) 

MS1: The face and neck of the eldest are flushed with emotion on hearing young Abraham's sad 

story. (bl. 163) 

MS2: The eldest flushes deeply in distress on hearing young Abraham's story. (bl. 163) 

MS3 & DT: The eldest flushes deeply with distress on hearing young Abraham's story. (bl. 163, 230). 

 

'n Voorbeeld waar die vertaler in MS3 'n aanpassing ten opsigte van idiomatiese taalgebruik 

maak om die korrekte bywoordelike bepaling van tyd in die doelteks oor te dra, is die 

volgende: 
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BT: Net na middagete, toe almal rus, is daar ineens perdepote op 'n afstand hoorbaar, en nie lank 

daarna nie, op die werf. (bl. 201) 

MS1: Shortly after lunch, when everyone is resting, they hear horses' hooves in the distance and a while 

later in the yard. (bl. 166) 

MS2: Shortly after lunch, when everyone is resting, there is the sound of approaching hooves in the 

distance, and not long after, in the yard. (bl. 166)
168

 

MS3: Shortly after lunch, when everyone is resting, there is the sound of approaching hooves in the 

distance, and not long afterwards in the yard. (bl. 166) 

DT: Shortly after lunch, when everyone is resting, there is the sound of approaching hooves in the 

distance, and not long afterwards in the yard. (bl. 234) 

 

Die vertaler korrigeer "not long after" (MS2, bl. 166) deur dit na "not long afterwards" (MS3 

bl. 166; DT bl. 234) te verander, aangesien dit die regte verbuiging van die woord in hierdie 

konteks is om die betekenis van "daarna" weer te gee.  

 

Wat taalgebruik verder betref, bring die vertaler veranderinge ten opsigte van tydsvorme 

aan. In die volgende teksgedeelte korrigeer die vertaler 'n tydsvormfout deur die 

imperfektum na die voorverledetyd te verander, om aan te dui dat dit waarna verwys word 

verder in die verlede as die huidige tydstip, gebeur het: 

 

BT: In die tyd dat hulle mekaar op kommando leer ken het, het hulle nie een ooit uitgebreid vertel oor 

die lewe wat hulle agtergelaat het nie. (bl. 54) 

MS1 & 2: During the time they spent together on commando, they never spoke at length about the life 

they left behind. (bl. 40, 41) 

MS3 & DT: During the time they spent together on commando neither of them ever spoke at length 

about the life they had left behind. (bl. 41, 62-63) 

 

In die volgende teksgedeelte verander die skrywer "present perfect continuous" na die 

imperfektum en die vertaler korrigeer hierdie tydfout deur imperfektum na "present 
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perfect" te verander om aan te dui dat die handeling op 'n onbepaalde tydstip voor die 

tydstip waarop die dialoog besig is om plaas te vind, plaasgevind het:169 

 

BT: "Nooit 'n dooie perd gesien nie," sê Reitz sag vir Ben. "Nooit 'n perd of muil wat van die perdesiekte 

gevrek het, sien weggesleep word nie." (bl. 57) 

MS1: "Never seen a dead horse myself," Reitz tells Ben softly. . "Never seen a horse or a mule being 

dragged away, having died of horse-sickness." (bl. 43) 

MS2: "Never seen a dead horse myself," Reitz tells Ben softly. "Never seen a horse or a mule being 

dragged away that,died of horse-sickness." (bl. 43) 

MS3 & DT: "Never seen a dead horse myself," Reitz tells Ben softly. "Never seen a horse or a mule that 

has died of horse-sickness being dragged away." (bl. 44, 66) 

 

Hierdie verandering oorvleuel ook met oordrag, aangesien die verandering 'n invloed het op 

hoe die bronteks se betekenis akkurater in die doelteks oorgedra word.  

 
 

Die vertaler bring ook tydens haar redigering/revisie van MS2 ter nakoming van 

taalreëls/stylreëls 'n hele paar sintaktiese veranderinge aan om te verseker dat die sinsbou 

volgens die reëls en norme van die doeltaal is. 

 

In die volgende voorbeeld verbeter die vertaler in MS3 'n sintaktiese fout deur 'n "split 

infinitive" wat in MS2 voorkom, te korrigeer: 

 

BT: Hy beweeg so dat hy altyd iewers kan skuil hou [...]. (bl. 209) 

MS1: He plans his movements so that he can always take cover […]. (bl. 173) 

MS2: He is careful to always take cover [...]. (bl. 173) 

MS3 & DT: He is careful always to take cover [...]. (bl. 173, 244) 

 

In die volgende teksgedeelte bring die vertaler in MS3 'n sintaktiese korreksie aan deur die 

korrekte verbuiging van die voornaamwoord "her/she" vir die naamval waarin dit voorkom, 
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 Let ook op die sinsvolgorde wat in MS3 verander word om by die nuwe tydsvormkonstruksie te pas. "being 
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te gebruik. Omdat die voornaamwoord in hierdie sin op die werkwoord "is" volg, word dit as 

onderwerp geklassifiseer en moet daarom nie "her" wees nie, maar "she":  

 

BT: Maar vandag is har vorm vaster, meer herkenbaar; kan hy haar begin eien; [...] (bl. 105) 

MS1: Today her form is more substantial, more recognisable; he can begin to see it is her; [...]. 

MS2: But today her form is more substantial, more recognisable; he can begin to see it is her; [...]. (bl. 

84) 

MS3 & DT: But today her form is more substantial, more recognisable; he can begin to see it is she; [...]. 

(bl. 85, 122) 

 

Die vertaler verbeter in MS3 'n lidwoord deur "a" in die volgende voorbeeld na "an" te 

verander omdat die woord wat op die lidwoord volg, met 'n vokaal begin: 

 

BT: Niggie het 'n vreemde blos op haar wang en Anna eet met neergeslane oë en stroewe 

mondhoeke. (bl. 211) 

MS1: Niggie has a strange blush on her cheeks and Anna eats with downcast eyes, a grim expression at 

the corners of her mouth. (bl. 174) 

MS2: Niggie has a excited blush on her cheeks and Anna eats with downcast eyes, a grim expression at 

the corners of her mouth. (bl. 174) 

MS3 & DT: Niggie has an excited blush on her cheeks and Anna eats with downcast eyes, a grim 

expression at the corners of her mouth. (bl. 174, bl. 245) 

 

(Die lidwoord-fout is deur die skrywer in MS2 ingevoer, aangesien sy die byvoeglike 

naamwoord "strange" [MS1, bl. 174] met "excited" [MS2, bl. 174] vervang het.) 

 

Plek-plek kom daar spelfoute in MS2 voor, wat deur die vertaler gekorrigeer word. 'n 

Voorbeeld hiervan is die verkeerde spelling van "transparent" in MS2: "transparant" (MS2 

bl. 180) wat deur die vertaler in MS3 verbeter word: "transparent" (MS3 bl. 179; DT bl. 253). 

Sy verbeter ook enkele spelfoute, byvoorbeeld "fulfillment" (MS1 bl. 193, MS2 bl. 193) na 

"fulfilment" (MS3 bl. 192, DT bl. 272) en "develish" (MS2 bl. 193, bygevoeg deur skrywer – 

woord nie teenwoordig in MS1) na "devilish" (MS3 bl. 193, DT bl. 272). 
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Wat interpunksie betref, verwyder die vertaler die onnodige interpunksietekens (soos 

vroeër bespreek) wat die skrywer in MS2 bygevoeg het en voeg spasies by wat verlore 

gegaan het tydens die skrywer se revisieproses (byvoorbeeld tussen 'n punt en die begin van 

'n nuwe sin). Sy vervang ook in die volgende voorbeeld 'n koppelteken met 'n aandagstreep 

sodat die leeseteken korrek is vir die funksie wat dit moet vervul: 

 

BT: Maar sedert die skietery het Ben nog geen aanduiding gegee dat hy na hulle wil gaan soek nie. 

Hoewel hy reeds genoeg herstel het om die terugtog na sy tuisdorp te onderneem. (bl. 238)  

MS1: But since the shooting Ben has given no indication that he wishes to search for them. Despite the 

fact that he is sufficiently recovered to undertake the return journey to his hometown. (bl. 197) 

MS2: But since the shooting Ben has given no indication that he still wishes to do so - despite the fact 

that he is sufficiently recovered to undertake the return journey to his hometown. (bl. 197) 

MS3: But since the shooting Ben has given no indication that he still wishes to do so – despite the fact 

that he is sufficiently recovered to undertake the return journey to his hometown. (bl. 192) 

DT: But since the shooting Ben has given no indication that he still wishes to do so – despite the fact 

that he is sufficiently recovered to undertake the return journey to his home town. (bl. 277) 

 

Sy voeg kommas by waar nodig, byvoorbeeld: 

 

BT: Vroeër sou hy met Ben hieroor kon praat. Vroeër, toe niks Ben se skerp, oplettende blik ontgaan het 

nie. (bl. 238) 

MS1: He would have been able to discuss it with Ben before. Before, when nothing escaped Ben's 

sharp, observant gaze. (bl. 197) 

MS2: Before he would have been able to talk to Ben about all of this. Before, when nothing escaped 

Ben's sharp, observant gaze. (bl. 197) 

MS3 & DT: Before, he would have been able to talk to Ben about all of this. Before, when nothing 

escaped Ben's sharp, observant gaze. (bl. 192, 277) 

 

iv.) Redigeerder se redigering/revisie 

Aangesien die redigeerder se manuskrip nie meer beskikbaar is nie, word daar slegs gekyk 

na die veranderinge wat sy in haar nota aandui. Vanweë die korrespondensie met ander 

produksieagente kan al hierdie verbeteringe en voorstelle ook eintlik as sosiologies beskou 

word, maar daar is wel 'n paar wat eerder slegs as tekstueel beskou kan word. 
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'n Stilistiese verandering wat die redigeerder aanbring, is die verskuiwing van 'n bywoord na 

'n posisie in die sin sodat dit ná die eienaam wat daardeur gekwalifiseer word, staan. Haar 

rede hiervoor is dat dit vir haar "beter klink" en is dus 'n persoonlike voorkeur, of 

taalaanvoeling, wat deel vorm van haar habitus en intrapersoonlike norme/disposisiesl. Die 

oorweging is dus stilisties van aard, maar kan ook as idiomatiese taalgebruik beskou word: 

 

p. 27 Especially Willem is in full voice tonight: this is another direct, literal translation from the 

Afrikaans. Willem especially sounds better to me. See also p. 62 (bylaag J5).
170

 

 

Die teks word soos volg verander: 

 

BT: Dit is veral Willem wat vanaand uit volle bors sing – vol dankbaarheid en lof. (bl. 37) 

MS1, 2 & 3: Especially Willem is in full voice tonight – his singing is filled with gratitude and 

praise. (bl. 26, 27, 27) 

DT: Willem especially is in full voice tonight – his singing is filled with gratitude and praise. (bl. 43) 

 

Die redigeerder verbeter die volgende uitdrukkings ten opsigte van taalgebruik deur die 

korrekte idiomatiese uitdrukking aan te dui: 

 

p. 86 splitting image: the correct expression is spitting image (bylaag J5). 

 

BT: Japie Stilgemoed vertel, en Kosie Rijpma het een of ander verhaal oor kinders wat die ewebeeld van 

muise was – dieselfde groot oë en dun ledemate. (bl. 106) 

MS1, 2 & 3: Japie Stilgemoed speaks, and Kosie Rijpma has some tale to tell about children who were 

the splitting image of mice [...] (bl. 85, 86, 86) 

DT: Japie Stilgemoed speaks, and Kosie Rijpma has some tale to tell about children who were the 

spitting image of mice. (bl. 124) 
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Voorsetselgebruik word in die volgende voorbeeld verbeter sodat idiomatisiteit in die 

doelteks verbeter word deur "a man with" met "a man of" (onderstreep) te vervang: 

 

BT: Jakobus Waterval is 'n groot man met 'n skerp profiel, duidelik 'n man van besondere liggaamskrag, 

as 'n mens kyk na sy hande en voorarms. (bl. 127) 

MS1: Jakobus Waterval is a big man with an angular profile, clearly a man with exceptional physical 

prowess, as is apparent from his hands and forearms. (bl. 104) 

MS2: Jakobus Wagenaer is a big man with an sharp profile, clearly a man with exceptional physical 

prowess, as is apparent from his hands and forearms. (bl. 105) 

MS3: Jakobus Wagenaer is a big man with a sharp profile, clearly a man with exceptional physical 

prowess, as is apparent from his hands and forearms. (bl. 104) 

DT: Jakobus Wagenaer is a big man with a sharp profile, clearly a man of exceptional physical prowess, 

as is apparent from his hands and forearms. (bl. 148-149) 

 

Sy dui dit ook in haar nota aan: 

 

p. 104 a man with exceptional physical prowess: should be a man of exceptional … (bylaag J5). 

 

Die redigeerder verbeter ook kongruensiefoute wat in MS3 voorkom. Die volgende 

voorbeelde se impak is hoofsaaklik tekstueel, alhoewel die redigeerder die verandering in 'n 

nota aandui: 

 

p. 165: Between them stands a stranger – verb must be singular (bylaag J5). 

 

Hierdie verbetering word in die doelteks behou: 

 

BT: Tussen hulle staan 'n vreemde man in 'n dreigende houding. (bl. 198) 

MS1 & 2: Between them stand a stranger in a threatening pose. (bl. 164, 164) 

MS3: Between them stands a stranger in a threatening pose. (bl. 164) 

DT: Between them stands a stranger in a threatening pose. (bl. 231) 
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Taalreëls word dus in die bostaande twee voorbeelde nagekom. 

 

Soos vroeër genoem, beskou die redigeerder haar bydrae tot hierdie produksieproses as 

hoofsaaklik dié van "kopieredigering". 'n Voorbeeld van waar taalreëls nagekom word deur 

foute wat slegs 'n tekstuele impak het te korrigeer, is waar die redigeerder die spelling 

"matrasses" (MS3 bl. 26) na "mattresses" (DT bl. 41) verander.171  Dit is eintlik die 

verbetering van 'n tikfout, aangesien mattresses op ander plekke in MS3 (bl. 3 & 206) reg 

gespel word. Hierdie voorbeeld is aangedui in die redigeerder se nota (bylaag J5), maar daar 

is ook ander verbeteringe ten opsigte van spelling en skryfwyse wat tussen MS3 en die 

doelteks gemaak is (wat nie in die redigeerder se nota genoem word nie), byvoorbeeld 

"hometown" (o.a. MS1 bl. 5, MS2 bl.6, MS3 bl. 6) wat "home town" (o.a. DT bl. 13) (twee 

woorde) word, "false pretenses" (Amerikaanse skryfwyse, CED 2012) (MS1 bl. 96, MS2 bl. 

96, MS3 bl. 96) wat "false pretences" (Britse skryfwyse, CED 2012) (DT bl. 138) word en die 

tikfout "fitfullly" (MS1 bl. 49, MS2 bl. 50, MS3 bl. 50) wat "fitfully" (DT bl. 74) word. Hierdie 

verbeteringe kon egter ook deur die proefleser aangebring word en kan nie noodwendig aan 

die redigeerder gekoppel word nie.  

 

Daar kom steeds 'n paar foute in die doelteks voor, byvoorbeeld "incontestible" (DT bl. 73) 

wat "incontestable" moet wees en "He tries to remember wat Jan Buys said about the 

movements [...]." (DT bl. 261) waar die "wat" "what" moet wees.  

 

v.) Samevatting 

Alhoewel kommentaar nie altyd oor alle veranderinge gelewer word nie, het die vertaler en 

skrywer in die produksieproses van To hell with Cronje elke keer die geleentheid gehad om 

tekstuele veranderinge na te gaan en sou kommentaar kon lewer of veranderinge aanbring, 

indien hulle nie met die verandering sou saamstem nie. Deurdat daar veral baie 

veranderinge deur die skrywer aangebring is wat nie deur die produksieagente 

bevraagteken of verander is nie, dui, soos in die vorige afdeling gesien kon word, op respek 
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 Die ander voorbeelde word in die ander twee afdelings bespreek, aangesien dit ook 'n sosiologiese impak 
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vir en vertoue in die skrywer as magsagent se insette. Daar word min ingrypende 

veranderinge deur die produksieagente aangebring sonder om daaroor te korrespondeer. 

Baie van die veranderinge wat in hierdie afdeling aangebied is, is voor die hand liggende 

veranderinge ter verbetering van die teks, of veranderinge ter wille van 'n getrouer 

weergawe van die bronteks, wat as 'n invloedryke agent in die produskieproses optree.  

 

5.4.2.2 Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

i.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

Die enigste opmerking in die vertaler se vertaalnota wat werklik hoofsaaklik 'n tekstuele 

impak het, is 'n stylbesluit ten opsigte van die konsekwente skryfwyse van getalle saam met 

die woord "grade". Alhoewel die besluit nie werklik aan die ander produksieagente 

verduidelik hóéf te word nie, deel die vertaler dit wel aan die ander produksieagente mee, 

indien hulle dalk insette daaroor sou wou lewer: 

 

Ek het grade en room (grade 10, room 2) deurgaans met kleinletters gespel en ek het deurgaans 

syfers daarmee saam gebruik – grade 5 en nie grade five nie. 

 

Hierdie skryfwyse word ook deurgaans in die doelteks toegepas, behalwe op 'n plek waar 

die meervoud gebruik word, naamlik "grade fives", waar "grade 5s" deur die redigeerder na 

"grade fives" verander word: 

 

BT: Al die ander graadvyfs ken dit al uit hulle kop – Vaselinetjie die beste van almal. (bl. 9) 

MS1: All the other grade 5s knew the national anthem by heart – Vaseline best of all. (bl. 4) 

MS2: All the other grade 5s knew the South African national anthem by heart – Vaseline best of all. (bl. 
4) 

MS3, 4, 5 & DT: All the other grade fives knew the national anthem by heart – Vaselinetjie best of all. 
(bl. 5, 5, 5, 3) 

 

Hierdie verandering van die redigeerder word nie konsekwent deurgevoer nie en die 

skryfwyse met die getal, in plaas van die uitgeskryfde woord, byvoorbeeld "grade 11s and 
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12s" (DT bl. 198, 223) kom van MS3 tot in die doelteks voor. Slegs hierdie een voorbeeld 

(sien bo) is aangepas. 

 

ii.) Skrywer se revisie (MS2) 

Daar is 'n paar voorbeelde waar die skrywer se veranderinge hoofsaaklik 'n tekstuele invloed 

op die proses het. Die impak van die skrywer se revisie is egter meestal sosiologies, of 

sosiologies en tekstueel van aard, aangesien sy baie en ingrypende veranderinge aanbring 

en die produksieagente baie kritiek daaroor lewer en onderhandel of die veranderinge wel 

in die doelteks moet verskyn. Die redigeerder werk nie met die skrywer se gereviseerde teks 

(MS2) en redigeer dit nie, maar met MS1 (konsepvertaling) en inkorporeer slegs dit wat sy 

goed gevind het in die skrywer se revisie. Die redigeerder tree dus op hierdie manier as 

bemiddelaar tussen die vertaler en die skrywer se insette op. 

 

Wat oordrag betref, bring die skrywer 'n hele paar veranderinge aan, waarvan 'n paar 

hoofsaaklik 'n tekstuele implikasie op die proses het. Soos reeds bespreek, het die skrywer 

die teks bygewerk om in 2008 af te speel. 'n Voorbeeld van sodanige opdatering wat 

hoofsaaklik 'n tekstuele implikasie het, is die wyse waarop die bendekultuur geïllustreer 

word. Dit word deur die skrywer aangepas om moderner en dus geloofwaardiger vir die 

hedendaagse doelteksleser te wees. Interpersoonlike sosiologiese optrede teenoor die 

doelteksleser word dus wel hier opgemerk. In die volgende teksgedeelte word Athlone 

vervang met Manenberg ('n subarea van Athlone), 'n area wat berug is vir sy bendekultuur 

en misdaad en dus die oordrag van die bendekultuur by die doelteksleser versterk. Die 

verwysing na die Liesbeeckrivier word heeltemal uitgelaat. Die bende verkoop ook nie meer 

slegs "crack" nie, maar die bendekultuur word donkerder ingekleur deurdat daar nou "tik 

and mandrax and rocks" gesmokkel word. Tik veral is 'n moderner dwelm wat in die 

townships en op die Kaapse Vlakte gewild is. In die doelteks word die teksgedeelte verder 

aangepas deurdat daar gesê word dat hierdie dwelms vir die Nigeriërs gesmokkel word – 'n 

tendens wat ook oor die afgelope dekade toegeneem het. 
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BT: Maar soos hy ouer geword het, het hy tog maar elke vakansie in Athlone met sy broer en dié se 

gompelle rondgehang. Saam met hulle leer baklei, inbrake gedoen en al met die Liesbeeckrivier se 

kanaal langs crack gesmokkel. Dit was eers aan die einde van graad 8, toe sy beste tjommie in die Bad 

News Boyz doodgeskiet is, dat hy besluit het om te split. (bl. 156) 

MS1: Yet, as he grew older, he spent every holiday hanging around in Athlone with his brother and his 

scaly pals. He joined in their fights, broke into houses and smuggled crack beside the Liesbeeck canal. 

It was only at the end of grade 8, when his best buddy in the Bad News Boyz was gunned down, that 

he decided to split. (bl. 113) 

MS2: Yet, as he grew older, he spent every holiday hanging around in Mannenberg with his brother and 

his scaly tjoms. He joined in their fights, broke into houses and smuggled tik and mandrax and rocks. It 

was only at the end of grade 8, when his best buddy in the Bad News Boyz was stabbed to death by a 

rival gang , that he decided to split. (bl. 120) 

MS3 & 4 & 5: Yet, as he grew older, he spent every holiday hanging around in Manenberg with his 

brother and his scaly pals. He joined in their fights, broke into houses and smuggled tik and Mandrax 

and rocks. It was only at the end of grade 8, when his best buddy in the Bad News Boyz was stabbed 

to death by a rival gang, that he decided to split. (bl. 134, 135; 134,135; 134,135) 

DT: Yet, as he grew older, he spent every holiday hanging around in Manenberg with his brother and his 

scaly pals. He joined in their fights, broke into houses and smuggled tik and Mandrax and rocks for the 

Nigerians. It was only at the end of grade 8, when his best buddy in the Bad News Boyz was stabbed 

to death by a rival gang, that he decided to split. (bl. 152) 

 

Daar vind geen korrespondensie oor hierdie verandering plaas nie en die verandering is dus 

hoofsaaklik tekstueel van aard. 

 

'n Voorbeeld van 'n verandering wat met oordrag en inhoud te doen het, is waar die 

skrywer 'n teksgedeelte herskryf om iets beter te verduidelik: 

 

BT: Vaseline kry 'n knop in haar keel. As die tawwe ou Denise eers so smeek, is daar nie meer hoop nie. 

Denise is een van die kinders wat al van nappy-tyd af hier opgesluit is. (bl. 75) 

MS1: Vaseline got a lump in her throat. If tough old Denise was pleading like that, there wasn't much 

hope for the rest of them. Denise was one of the kids who had been locked up there ever since they 

were in nappies. (bl. 54) 

MS2: Vaseline got a lump in her throat. If a tough cookie like Denise was heartbroken like that, there 

wasn't much hope for the rest of them. Denise was one of the kids who had been locked up at the 

childrens' home every since she had arrived as a baby, still wearing nappies. (bl. 55) 

MS3, 4, 5 & DT: Vaseline got a lump in her throat. If a tough cookie like Denise was heartbroken like 

that, there wasn't much hope for the rest of them. Denise was one of the kids who had been locked 
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up at the children's home ever since she arrived as a baby, still wearing nappies. (bl. 62, 62, 62, 

70-71)
172

 

 

Die herformulering van die eerste onderstreepte gedeelte in MS2 is 'n herskrywing van MS1 

en minder getrou aan die bronteks. Die tweede onderstreepte gedeelte is ekspliserend, 

aangesien dit nie nodig is dat daar genoem word dat Denise 'n babatjie was, steeds in 

doeke, was toe sy by die kinderhuis aangekom het nie. Dit word veronderstel dat die een die 

ander impliseer – in die bronteks en in die konsepvertaling (MS1). Die "at the children's 

home" is ook ekspliserend aangesien "there" (MS1) duidelik genoeg na die kinderhuis 

verwys. 

 

In die volgende voorbeeld word daar ook geëkspliseer. "She'd" word onnodig esplisiteer na 

"Vaseline had", aangesien dit duidelik is uit die voorafgaande teksgedeelte dat dit Vaseline 

is wat die koffie drink: "There was a small hand basin in the office and Vaseline drank water 

from a cup without an ear. "I don't have any sugar, lovey, only sweetener. Can I put four 

tablets into your coffee, to make it nice and sweet?" The lady handed her the plastic cap 

from an insulated flask on the floor next to her desk." (DT bl. 58): 

 

BT: Dis die lekkerste koffie wat sy nog in haar hele lewe gedrink het, sê sy vir die stasietannie dankie. 

(bl. 64) 

MS1: It was the most delicious coffee she'd ever tasted in her life, and she told the station lady so. (bl. 

45) 

MS2: It was the most delicious coffee Vaseline had ever tasted in her life, and she told the station lady 

so. (bl. 45) 

MS3 & 4: It was the most delicious coffee she'd ever tasted in her life, and she told the station lady so. 

(bl. 51, 51) 

MS5 & DT: It was the most delicious coffee Vaseline had ever tasted in her life, and she told the station 

lady so. (bl. 51, 58) 

 

Die onnodige eksplisering word nie in MS3 deur die redigeerder geïnkorporeer nie, maar 

wel in MS5 weer deur die skrywer ingevoeg en verskyn dan ook so in die doelteks. Dit het 

                                                
172

 Die redigeerder bring slegs 'n tikfoutverbetering (every – ever) aan, maar verander nie aan die res van die 
teksgedeelte nie. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



424 
 

dus hoofsaaklik 'n tekstuele implikasie (alhoewel die redigeerder die besluit geneem het om 

dit nie te inkorporeer nie, verskyn dit wel in die doelteks), aangesien daar nie 

korrepsondensie oor hierdie spesifieke voorbeeld plaasvind nie. Hierdie verandering kan 

ook as struktureel beskou word, aangesien kohesie bewerkstellig word. 

 

Nog so 'n voorbeeld waar kohesie bewerkstellig word deur middel van eksplisering, is in die 

volgende teksgedeelte waar die kohesiemerker "her" met "Vaseline's" vervang word om dit 

duideliker te maak na wie verwys word. Hierdie esplisitering is effektief, aangesien hierdie 

sin aan die begin van 'n nuwe hoofstuk staan. Die redigeerder verander net die sinstruktuur 

sodat dit meer idiomaties lees (en verbeter die tikfout ["Vasline's"] wat die skrywer gemaak 

het) in MS3: 

 

BT: Die dag voor haar graad 7-jaar begin, besef sy dit. (bl. 47) 

MS1: The day before her grade 7 year began she realised: [...] (bl. 32) 

MS2: The day before Vasline's grade 7 year began she realised: [...] (bl. 32) 

MS3, 4, 5 & DT: The day before her grade 7 year began Vaseline realised: […] (bl. 36, 36, 36 , 41) 

 

Nog 'n plek waar die skrywer 'n verbetering ten opsigte van kohesie bewerkstellig, is in die 

volgende teksgedeelte, waar daar vooraf verduidelik word hoe Vaselinetjie se hare met asyn 

afgespoel moet word om van die olierigheid van die luissjampoe ontslae te raak: 

 

BT: Ná Vaselinetjie die res van die dag met 'n handdoek om haar kop moes rondloop en haar hare drie 

keer met asyn moes was om die olie af te kry, word sy die volgende dag toegelaat om skool toe te 

gaan. (bl. 27) 

MS1: Vaseline spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. She had to rinse her 

hair three times in vinegar to remove all the grease. The next day she was allowed to go to school. (bl. 

17) 

MS2: Vaseline spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The matron did'nt 

seem to hear a word when Vaseline tried to tell her that she had never had lice in her life before. She 

had to rinse her hair three times in vinegar to remove all the grease. Only the next day she was 

allowed to go to school. (bl. 17) 

MS3: Vaselinetjie spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The matron didn't 

seem to hear a word when she told her that she'd never before in her life had lice. She had to rinse 

her hair three times in vinegar to remove all the oil. Only the next day was she allowed to go to 

school. (bl. 21) 
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MS4, MS5 & DT: Vaselinetjie spent the rest of the day with a towel wrapped around her head. The 

matron didn't seem to hear a word when she told her that she'd never had lice in her life before. She 

had to rinse her hair three times in vinegar to remove all the oil. Only the next day was she allowed to 

go to school. (bl. 21, 21, 21) 

 

Deur "only" by te voeg, word daar verder (saam met "But Vaselinetjie wasn't allowed to join 

the rest as they left for school." [DT bl. 20] en "the rest of the day" [DT bl. 21]) beklemtoon 

dat Vaselinetjie nie dadelik saam met die ander skool toe mag gaan nie. Sy mag eers/slegs 

die volgende dag, nadat sy ontluis en ontwurm is, saamgaan. Die "only" in die doelteks 

bewerkstellig dus dieselfde effek wat die "Ná" in die bronteks beswerkstellig.  

 

Wat oordrag verder betref, voeg die skrywer heelparty stukke dialoog by. Sy het die 

selfvertroue en waarskynlik die gesag om dit te doen uit haar statusposisie as outeur van die 

teks (net soos die skrywer van Niggie wat ook gedeeltes byskryf). 'n Gedeelte wat sy byskryf 

wat goed slaag, is waar Puck haar aan Vaselinetjie voorstel en haar vertel hoe sy voorheen 

Ritalin gebruik het. Hierdie opmerking help om die karakter te skets en is ook baie 

humoristies. Dit werk so effektief, dat die dialoog in die verhoogproduksie van Vaselinetjie 

(in Afrikaans) (Von Meck & Taaljaard 2012) gebruik word. 

 

BT: Puck praat volstoom sonder om tussen haar sinne asem te haal, maar so sag dat Vaselinetjie moet 

konsentreer om te hoor. (bl. 55) 

MS1: Puck was talking nineteen to the dozen, without stopping to breathe between sentences. Her 

voice was so soft that Vaseline struggled to hear. (bl. 38) 

MS2: Puck was talking nineteen to a dozen without stopping to breathe between sentences. "I use to 

be on Ritilin, but the matrons complained I talked too hectic, which was'nt like true of course," Puck 

added, as if reading Vaseline's thoughts. Her voice was so soft, though, that Vaseline struggled to 

make out everything she said. (bl. 38) 

MS3, 4, 5: Puck was talking nineteen to the dozen, without stopping to breathe between sentences. "I 

used to be on Ritalin, but the matrons complained I talked too hectic, which wasn't like true of 

course," she added, as if reading Vaseline's thoughts. Her voice was so soft, though, that Vaseline 

struggled to hear. (bl. 43, 43, 43) 

DT: Puck was talking like a lab rat on tik, without stopping to breathe between sentences. "I used to be 

on Ritalin, but the matrons complained I talked too hectic, which wasn't like true of course," she 

added, as if reading Vaseline's thoughts. Her voice was so soft, though, that Vaseline struggled to 

hear. (bl. 49) 
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Die skrywer verander die idiomatiese uitdrukking "nineteen to the dozen" eers verkeerdelik 

na "nineteen to a dozen", wat deur die redigeerder in MS3 gekorrigeer word en verander dit 

later vir die doelteks na "like a lab rat on tik". Die redigeerder bring in MS3 veranderinge aan 

hierdie dialoog aan om dit meer idiomaties te maak en die spelling te korrigeer. 

 

Wat styl betref, bewerkstellig die skrywer ook beter vloei deur in die volgende teksgedeelte 

twee paragrawe een te maak. Sien die volgende teksvoorbeeld waar die tweede paragraaf 

by "housebound" begin, om met die paragrafering in die bronteks te korreleer, en deur die 

skrywer in MS2 aan paragraaf 1 geheg word: 

 

BT: "Hok" is een van die woorde wat deel geword het van Vaselinetjie se kinderhuislewe. "Om gehok te 

wees, beteken jy mag nie uitgaan nie, al voel jy ook of jy jou trollie self by die afgrond gaan afdrywe," 

het Killer haar in haar eerste week al touwys gemaak.  

Huishok beteken jy mag in die huis rond beweeg, net nie by die deur uit nie. Kamerhok 

beteken jy moet in jou kamer sit en bedhok is wanneer jy nie eens 'n toon van jou bed af mag beweeg 

nie. Alle straf word in jou straflêer opgeskryf en jy moet daarvoor teken. (bl. 53) 

 

MS1: "Gated" was a word that had soon become part of Vaseline's vocabulary at the children's home. 

"If you are gated, it means you're not allowed to go out, even if you feel you could steer your trolley 

over a cliff yourself," Killer had informed her during her first week.  

"Housebound" meant you were allowed to move around inside the house, but you weren't 

allowed to step outside. "Roombound" meant you had to stay in your room, and "bedbound" meant 

you weren't allowed to move even a toe off your bed. All punishment was recorded in your file, and 

you had to sign for it. (bl. 36-37) 

 

MS2, 3, 4, 5 & DT: "Gated" was a word that had soon become part of Vaseline's vocabulary at the 

children's home. "If you are gated, it means you're not allowed to go out, even if you feel you could 

steer your trolley over a cliff yourself," Killer had informed her during her first week. "Housebound" 

meant you were allowed to move around inside the house, but you weren't allowed to step outside. 

"Roombound" meant you had to stay in your room, and "bedbound" meant you weren't allowed to 

move even a toe off your bed. All punishment was recorded in your file, and you had to sign for it. (bl. 

37, 41, 41, 41, 47) 
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Ten opsigte van taalgebruik, verander die skrywer in die volgende teksvoorbeeld die 

uitdrukking "to learn hard" wat in MS1 gebruik word, na die meer idiomatiese "to study 

hard": 

 

BT: Probeer hard leer en goeie punte kry, probeer stilsit as die onderwysers praat en altyd beleef wees 

met almal. (bl. 68) 

MS1: To learn hard and get good marks, to sit quietly while the teachers were talking and to be polite 

to everyone. (bl. 48) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: To study hard and get good marks, to sit quietly while the teachers were talking and 

to be polite to everyone. (bl. 49, 55, 55, 55, 62) 

 

Hierdie verandering kan ook as bloot 'n stylverandering van die informeler "learn" na die 

formeler "study" bestempel word. Die skrywer motiveer nie hierdie besluit nie, maar 'n 

mens kan aflei dat dit haar voorkeur (afkomstig uit haar interpersoonlike norme/disposisies, 

of doxa) is. 

 

iii.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

Soos vroeër genoem, het die redigeerder se redigering/revisie tot 'n groot mate die 

inkorporering van die skrywer se veranderinge, al dan nie, behels. Daar word dus in die 

bespreking van haar bydrae nie hoofsaaklik daarop gefokus nie, maar gekyk na die 

veranderinge wat sy self aangebring het. Haar keuse van watter gedeeltes van die skrywer 

se herskrywing in die teks gebruik word, is egter 'n groot sosiologiese en tekstuele bydrae 

wat waargeneem kan word in die bespreking van die skrywer se gereviseerde manuskrip. 

Daar is 'n hele paar teksvoorbeelde in die redigeerder se redigering/revisie wat oorwegend 

'n tekstuele implikasie het, aangesien die ander produksieagente nie eksplisiet deur middel 

van 'n nota daarvan in kennis gestel is nie en geen verdere korrespondensie oor die 

verandering plaasgevind het nie (die ander produksieagente het dus die veranderinge 

sonder meer aanvaar). Die redigeerder het wel in 'n nota opmerkings oor die minder voor 

die hand liggende veranderinge gelewer en dit gemotiveer.  
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'n Voorbeeld waar die redigeerder 'n verandering ten opsigte van oordrag maak, is om in die 

onderstaande teksgedeelte die vertaalkeuse vir "stamp" (BT bl. 17) van "struck" (MS1 & 2 bl. 

9 & 9) na "banged" (MS3, 3, 5 & DT bl. 11, 11, 11 & 11) te verander:  

 

 
BT: Ouma was glad nie tevrede nie, maar toe Oupa met sy kierie op die vloer stamp en sê daar sal nie 

verder 'n stryery oor wees nie, het Ouma haar maar berus. (bl. 17) 

MS1 & 2: Ouma had started to protest, but when Oupa had struck the floor with his kierie and said 

there would be no further argument, Ouma had had no choice but to let the matter rest. (bl. 9, 9) 

MS3, 4, 5 & DT: Ouma had started to protest, but when Oupa banged his kierie on the floor and said 

there would be no further argument, Ouma had had no choice but to let the matter rest. (bl. 11, 11, 

11, 11) 

 

Nog 'n verandering wat hier aangebring word, is om die tydsvorm van die voorverledetyd 

"past perfect tense" ("had struck") te verander na die imperfektum "simple past tense 

("banged"). Laasgenoemde verandering bring ook 'n eenvoudiger skryfstyl teweeg. Hierdie 

voorbeeld het dus tekstuele implikasies wat oordrag, taalgebruik én styl betref. 

 

In die volgende teksvoorbeeld bring die redigeerder ook 'n woordkeuseverandering aan. 

Hier het die skrywer in MS2 die woord "googling"173 in plaas van "ogling" gebruik om 

"ogiesmakery" in Engels te verwoord (die bronteks is "geselsies maak", BT bl. 55): 

 

BT: "[…] Moet aan niks vat nie en moenie dat ek jou vang geselsies maak met my seun nie," sê sy […]. 

(bl. 55) 

MS1: "[…] Don't touch anything and don't let me catch you making eyes at my son," she said […]. (bl. 

34) 

MS2: "[…] Don't touch anything and don't let me catch you googling at my son," she said […]. (bl. 34) 

MS3, 4, 5 & DT: "[…] Don't touch anything and don't let me catch you ogling my son," she said […]. (bl. 

38, 38, 38, 44) 

 

                                                
173

 "Googling" is 'n neoligisme wat gebruik word as "present participle" vir die werkwoord "google" of "to 
google" wat beteken om iets deur die Google-soekenjin, of enige ander soekenjin, te soek (OED 2012). Volgens 
'n Wikipedia-inskrywing: "The first recorded usage of google used as a participle, thus supposing the verb, was 
on July 8, 1998, by Google co-founder Larry Page himself, who wrote on a mailing list: "Have fun and keep 
googling!"" (Wikipedia 2012a). Hierdie inskrywing waarin "googling" voorkom is beskikbaar by: 
http://web.archive.org/web/19991009052012/http://www.egroups.com/group/google-friends/3.html. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



429 
 

Alhoewel dit nie aangedui word deur middel van 'n nota nie, maak die redigeerder hier 

waarskynlik van haar taalkennis gebruik, wat deel vorm van haar kulturele kapitaal, om 

hierdie besluit te neem. 

 

'n Voorbeeld waar daar aan oordrag verander word deur kohesie (wat ook struktureel van 

aard is) te bewerkstellig, is in die volgende teksgedeelte: 

 

BT: Sy praat niks met die Welsynvrou nie. As die vrou haar iets vra, draai sy net haar kop weg en maak 

of sy by die kar se venster uitkyk. (bl. 18) 

MS1 & 2: She refused to speak to the welfare lady. When she asked her a question, Vaseline turned her 

face to the window and pretended to watch the scenery flashing by. (bl. 10, 10) 

MS3, 4, 5 & DT: She refused to speak to the welfare lady. When the lady asked her a question, 

Vaselinetjie turned her face to the window and pretended to watch the scenery flashing by. (bl. 12, 

12, 12, 12-13) 

 

Die bostaande gedeelte is egter 'n voorbeeld van moontlik onnodige eksplisering (en het dus 

'n impak op die oordrag van die teks), aangesien dit duidelik is na wie die "she" verwys, 

omdat Vaselinetjie se naam net daarna in die sin genoem word en die "she" dus nie na haar 

nie, maar na die enigste ander persoon betrokke, naamlik die "welfare lady" móét verwys. 

Die bronteks stel wel duidelik dat daar na die vrou verwys word, aangesien Vaselinetjie se 

naam nie genoem word nie en andersins verwarring sou kon skep. Hierdie eksplisering kom, 

soos in die teksvoorbeeld gesien kan word, in die doelteks voor. Die dubbele duidelikheid 

wat in die doelteks voorkom, is moontlik onnodig. Die redigeerder noem dat die "she" na 

"the lady" verander is, aangesien dit moontlik is dat die leser die "she" as 'n verwsysing na 

die "she" as onderwerp van die eerste sin, naamlik Vaselinetjie, kan verstaan (Vraelyste 

2011). 

 

In die volgende teksgedeelte verbeter die redigeerder die bewoording deur dit minder 

dubbelsinnig te maak. Dit kan dus as 'n stilistiese verandering gesien word. Die teksgedeelte 

in MS1 en MS2 is dubbelsinnig, aangesien dit klink of Vaselinetjie tydens elke klasperiode 'n 

lang brief (elke keer 'n ander brief) aan Killer skryf, terwyl sy eintlik deur die loop van die dag 

slegs aan een brief skryf. Die redigeerder laat haar waarskynlik deur die bronteks as 

magsagent lei (en reviseer dus hier) om hierdie verandering aan te bring: 
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BT: Die volgende dag sit en skryf Vaseline in elke klas aan 'n lang brief vir Killer. (bl. 168) 

MS1 & 2: The next day at school Vaseline spent every lesson writing a long letter to Killer. (bl. 123, 132) 

MS3, 4, 5 & DT: The next day at school Vaseline spent every lesson working on a long letter to Killer 

that she was writing. (bl. 147, 147, 147, 165) 

 

Nog 'n voorbeeld waar formulering deur die redigeerder verander word: 

 

BT: Vaseline is mal oor Kersfees, al het sy al 'n paar maal besluit sy gaan nie meer wees nie. (bl. 173) 

MS1 & MS2: Vaseline was crazy about Christmas though there had been a few occasions when she had 

made up her mind not to care about it any more. (bl. 127, 136) 

MS3, 4, 5 & DT: Vaseline was crazy about Christmas, though there had been a few occasions when she 

had made up her mind to stop caring about it completely. (bl. 152, 151, 152, 170) 

 

Deur in die onderstaande teksvoorbeeld "from the voice" te herformuleer as "from her tone 

of voice" maak die redigeerder hierdie gedeelte duideliker/helderder (vir die doelteksleser), 

aangesien dit die toon van die stem is wat spesifiek die gevoel oordra. Verder word "her" 

bygevoeg om beter kohesie in die sin te bewerkstellig – "her" verwys na Killer en maak die 

teksgedeelte persoonliker: 

 
 

BT: Aan haar manier van praat kan Vaselinetjie nie agterkom of Killer vriendelik, kwaad of hartseer is 

nie. Sy klink eintlik 'n bietjie brêgherig oor wat sy vertel. (bl. 24) 

MS1 & 2: Vaseline couldn't make out from the voice whether Killer was friendly, angry or sad. In fact, 

she seemed quite proud of what she had done. (bl. 14) 

MS3: Vaselinetjie couldn't make out from her tone of voice whether Killer was friendly, angry or sad. In 

fact, she seemed quite proud of what she had done. (bl. 18) 

MS4, 5 & DT: Vaselinetjie couldn't make out from her tone of voice whether Killer was friendly, hostile 

or sad. In fact, she seemed quite proud of what she had done. (bl. 18, 18, 18) 

 

Die volgende is ook 'n voorbeeld waar die redigeerder 'n teksgedeelte verander deur 

formulering aan te pas: 
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BT: Dis asof sy hom net-net wil aantreklik vind, en tog is hy terselfdertyd vir haar totaal en al afstootlik. 

(bl. 140) 

MS1 & 2: She found him strangely attractive, yet at the same time completely repulsive. (bl. 102, 108) 

MS3: She found him repulsive, yet at the same time strangely attractive. (bl. 122, 122, 122, 137) 

 

In die bostaande teksvoorbeeld verbeter die redigeerder die sin deur dit as 'n meer 

idiomatiese uitdrukking174 te formuleer en 'n fokusverskuiwing in die sin te bewerkstellig – 

die betekenis in MS3 plaas meer nadruk daarop dat Vaselinetjie Juice tóg aantreklik vind, 

ten spyte daarvan dat sy nie van hom hou nie, deur dit laaste in die sin te noem. Die 

teksgedeelte is wel minder getrou aan die bronteks. 

 

Wat taalgebruik betref, korrigeer die redigeerder 'n woordkeuse waar die skrywer die 

woord "earsdrop" (MS2 bl. 55) in 'n gedeelte wat sy byvoeg, gebruik, tewyl die korrekte 

woord "eavesdrop" (MS3 bl. 62, DT bl. 70) is. Daar bestaan nie 'n Engelse woord "earsdrop" 

nie en dit is ook nie 'n voorbeeld van kreatiewe taalgebruik met 'n spesifieke doel nie. Die 

sin is soos volg (in die doelteks): ""It's Denise Toolo and she's pleading with old Whiskers!" 

reported Puck, who had sneaked to the door to eavesdrop." (DT bl. 70). Alhoewel dit nie 

aangedui word deur middel van 'n nota nie, maak die redigeerder hier weer eens 

waarskynlik van haar taalkennis gebruik, wat deel vorm van haar kulturele kapitaal, om 

hierdie besluit te neem. 

 

Die redigeerder bring ook hier en daar veranderinge aan om meer idiomatiese taalgebruik 

te bewerkstellig (weer eens vanuit haar taalkennis [kulturele kapitaal] en waarskynlik ook 

taalaanvoeling [intrapersoonlike norme/disposisiesl en habitus]. Alhoewel die skrywer 'n 

hele paar onnodige onidiomatiese teksgedeeltes in MS2 ingewerk het, het die redigeerder 

met MS1, wat in idiomatiese Engels vertaal is, gewerk. Daar is dus geredigeer/reviseer met 

betrekking tot idiomatiese taalgebruik. Die plekke waar die redigeerder veranderinge ten 

opsigte van die geïnkorporeerde teksgedeeltes uit MS2 aangebring het, is vroeër bespreek. 

 

Die volgende is 'n voorbeeld van waar die redigeerder meer idiomatiese Engels in MS1 

bewerkstellig: 

                                                
174

 Dit is dus ook 'n voorbeeld van 'n verandering ten opsigte van taalgebruik. 
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BT: En net daar in die saal, terwyl die hoof terug op die verhoog klouter en verder oor die mikrofoon 

bulder, besluit sy om op te hou probeer. (bl. 68) 

MS1 & 2: And right there in the hall, with the principal scrambling back on stage and continuing to roar 

into the mike, she decided to stop trying. (bl. 48, 49) 

MS3, 4, 5 & DT: And right there in the hall, with the principal scrambling back onto the stage and 

continuing to roar into the mike, she decided to stop trying. (bl. 55, 55, 55, 62) 

 

Die redigeerder verbeter die bostaande teksgedeelte deur "on" met "onto" te vervang 

aangesien "onto" gebruik word wanneer 'n beweging ter sprake is (CED 2012: onto: "to a 

position that is on"), naamlik dat die hoof terug op die verhoog klouter. 

  

Nog voorbeelde waar die redigeerder verbeteringe met betrekking tot idiomatiese 

taalgebruik aanbring, is in die volgende teksvoorbeelde waar sy 'n voorsetsel aanpas: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: Die kinders lag agter hulle hande vir die twee vrouens en 'n paar loer by die motor in om te sien of 

die ruite van daai is wat met knoppies op en af skuif. (bl. 11) 

MS1 & 2: A few peered into the car to see whether it had those fancy windows that move up and down 

with the press of a button. (bl. 5, 5) 

MS3, 4, 5 & DT: A few peered into the car to see whether it had those fancy windows that move up and 

down at the press of a button. (bl. 7, 7, 7, 5) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Die boer klim aan die ander kant in, skakel die radio af en leun oor die meisies om die deur te sluit. 

(bl. 62) 

MS1: The farmer got in at the driver's side, switched off the radio and leaned across the girls to lock the 

door. (bl. 43) 

MS2: The farmer got in at the driver's side, switched off the radio and leaned meaningful across the 

girls to lock the door. (bl. 44) 

MS3, 4, 5 & DT: The farmer got in on the driver's side, switched off the radio and leaned across the girls 

to lock the door. (bl. 50, 50, 50, 57) 
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Die redigeerder bring veranderinge aan MS1 se dialoog aan deur van MS2 se bygeskryfde of 

herskryfde dialoog in MS3 te inkorporeer. 

 

In die volgende teksvoorbeelde bring die redigeerder ook haar eie veranderinge aan die 

dialoog aan: 

 

BT: Die Welsynvrou is klaar met die vorms en draai na haar. "En moenie dat tannie nou enige slegte 

goed van jou hoor nie, nè?" groet sy haastig en vat vlugtig aan Vaselinetjie se rug. (bl. 20) 

MS1 & 2: The welfare lady had finished completing the forms and turned to her. "Now don't let me 

hear any nonsense about you, is that clear?" (bl. 11, 11) 

MS3, 4, 5 & DT: The welfare lady had finished completing the forms and turned to her. "Now don't let 

me hear any bad things about you, all right?" (bl. 14, 14, 14, 14) 

 

Dit wil voorkom of die redigeerder in hierdie geval na die bronteks as magsagent verwys het 

aangesien "bad things" 'n getrouer vertaling as "nonsense" vir "slegte goed" is. Sy het dus 

waarskynlik die betrokke gedeelte gereviseer. Alhoewel dit getrouer aan die bronteks is, is 

dit egter minder idiomatiese Engels. Elders, op byvoorbeeld bladsy 54 (DT), beweeg die 

redigeerder weg van die bronteks ter wille van idiomatisiteit. Die redigeerder se besluite ten 

opsigte hiervan is dus nie altyd konsekwent nie. 

 

Binne die kategorie van die korrigering van foute om taalreëls/stylreëls na te kom, wat slegs 

tekstuele implikasie inhou, korrigeer die redigeerder min dele uit MS1. Waar die redigeerder 

teksgedeeltes uit MS2 invoer, moes sy wel spelling en skryfwyse korrigeer, byvoorbeeld 

"public phonebooth" (MS2 bl. 28) wat "public phone booth" (MS3 bl. 32) word. 

 

iv.) Vertaler se kommentaar op MS3 (MS4) 

Die vertaler se kommentaar op MS3, wat hoofsaaklik tekstueel van aard is, is ten opsigte 

van taalreëls/stylreëls. 

 

Wat betref die nakoming van taalreëls/stylreëls en die korreksie van foute om die teks in 

ooreenstemming met hierdie reëls te bring, maak die vertaler 'n paar opmerkings met 
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betrekking tot inkonsekwenthede in spelling/skryfwyse, vergesel van haar veranderinge en 

voorstelle in MS4: 

 

 p. 33 – cellphones word elders as een woord geskryf. 

 p. 55 – Flip it – elders is dit flippit gespel. Sien ook p. 103. 

 p. 79 – Oral word dit ass gespel en nie arse soos hier nie. 

 p. 158 – flipping – oral anders is dit flippin' gespel (bylaag K6). 

 

Al die bogenoemde voorstelle ten opsigte van skryfwyse word in die doelteks geïnkorporeer 

en dus deur die ander produksieagente aanvaar. Haar opmerkings hier teen die einde van 

die proses help dus om konsekwentheid in die teks te bewerkstellig. Die waarde van meer 

as een produksieagent wat die teks redigeer/reviseer, en dat 'n geredigeerde/reviseerde 

vertaalde teks weer teruggaan na die vertaler, word hierdeur geïllustreer. 

 

Sy wys ook op 'n paar ander spelfoute en skryfwyseprobleme: 

 

 p. 59 – nearby een woord. [skryfwyse] 

 p. 109 – back yard = twee woorde [skryfwyse] 

 p. 143 – die spelling is wuss – nie whooz nie. [spelling] 

 p. 159 – Seker butt ipv ass en nie bud nie? [spelling] 

 p. 185 – bubble gum – two words [skryfwyse] (bylaag k6). 

 

Hierdie redigeervoorstelle en -verbeteringe (ook aspekte waarop die redigeerder bedag 

moes wees) word almal in die doelteks geïnkorporeer. 

 

v.) Skrywer se tweede revisie (MS4 & MS5) 

In haar tweede verwerking van die teks, plaas die skrywer baie dele wat sy bygevoeg of 

herskryf het in MS2 en wat nié deur die redigeerder geïnkorporeer is nie, terug in MS4 

(waarmee die vertaler ook gewerk het) en MS5. Sy bring ook addisionele veranderinge aan. 
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Die meeste van hierdie veranderinge en aanpassings word aangebring sonder om die 

vertaler en redigeerder in kennis te stel of te raadpleeg. Dié twee produksieagente kon ook 

nie kommentaar lewer hierop of van die veranderinge afkeur nie. Daar is talle voorbeelde 

van sodanige veranderinge, waarvan baie, aangesien dit dikwels met die veranderinge in 

MS4 en MS5 oorvleuel, reeds by die afdeling oor die skrywer se revisie van MS2 bespreek is. 

Verder, het al die veranderinge wat in MS4 en MS5 deur die skrywer aangebring word, 

eintlik 'n sosiologiese impak, aangesien dit op disrespek en dislojaliteit teenoor die vertaler 

en redigeerder dui. 

 

In die volgende voorbeeld maak sy die styl van die teks formeler: 

 

BT: Aan haar manier van praat kan Vaselinetjie nie agterkom of Killer vriendelik, kwaad of hartseer is 

nie. (bl. 24) 

MS1, 2 & 3: Vaseline couldn't make out from the voice whether Killer was friendly, angry or sad. (bl. 14, 

14, 18) 

MS4, 5 & DT: Vaselinetjie couldn't make out from her tone of voice whether Killer was friendly, hostile 

or sad. (bl. 18, 18, 18) 

 

In bostaande voorbeeld word daar ook 'n betekenisafwyking van die bronteks ingevoer. 

"Hostile" impliseer meer as bloot "kwaad wees". Dit is eerder "vyandig wees". Die Collins 

English Dictionary gebruik terme soos "unfriendly", "antagonistic" en "of or relating to an 

enemy" om "hostile te definieer (CED 2012) terwyl "angry" as "feeling of expressing 

annoyance, animosity, or resentment, enraged" definieer word (CED 2012). In ander 

teksgedeeltes, hoofsaaklik die dialoog, word die teks weer informeler gemaak deur platter 

en vulgêrder taalgebruik in die dialooggedeeltes in te voer.  

 

Die volgende stylveranderinge is ook voorbeelde van aanpassings wat hoofsaaklik 'n 

tekstuele impak het.  

 

In die volgende teksvoorbeeld is die kohesiemerker "however" in MS2 bygevoeg en in MS4 

word dit na die begin van die sin geskuif, wat nie net die sinstruktuur verander nie, maar 

ook 'n fokusverskuiwing teweegbring, naamlik om die kontras wat deur die woord 

"however" bewerkstellig word, meer prominent te maak. 
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BT: Die twee polisiemanne lyk meer geïnteresseerd om die seuns te ondervra as die meisies wat by die 

gebeurtenis was. (bl. 132) 

MS1: The two policemen looked more interested in questioning the boys than the girls who had been 

present during the incident. (bl. 95) 

MS2 & 3: The two policemen, however, looked more interested in questioning the boys than the girls 

who had been present during the incident. (bl. 100, 114) 

MS4, 5 & DT: However, the two policemen looked more interested in questioning the boys than the 

girls who had been present during the incident. (bl. 114, 114, 128) 

 

Deur die graadwoord "even" tot ná die "more loudly" in die volgende teksvoorbeeld te skuif, 

vind 'n fokusverskuiwing plaas. (In MS4, MS5 en die DT staan "even" voor "more loudly"). 

Die konstruksie word egter minder idiomaties, maar grammatikaal sintakties korrek: 

 

BT: "Ek verstaan dit ook nie," snik Pizzaface, wat heelwat harder as Vaseline huil. (bl. 212) 

MS1: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface, who was crying more loudly than Vaseline. (bl. 

157) 

MS2: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface next to her, who was crying louder than even 

Vaseline. (bl. 168) 

MS3: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface, who was crying more loudly even than Vaseline. 

(bl. 187) 

MS4, 5 & DT: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface, who was crying even more loudly than 

Vaseline. (bl. 186, 188, 213) 

 

vi.) Samevatting 

Uit die teksvoorbeelde in hierdie afdeling kan gesien word dat daar by My name is 

Vaselinetjie selde hoofsaaklik tekstuele veranderinge aangebring is wat nie 'n beduidende 

sosiologiese implikasie vir die produksieagente gehad het nie, aangesien die 

produksieproses van die vertaling so verwikkeld was en die redigeerder byvoorbeeld met 

die vertaler én die skrywer se weergawes gewerk het tydens haar redigeerproses. 

Kommunikasie vind deurgaans tussen die produksieagente plaas tot en met MS3, waarna 

kommunikasie tussen die skrywer en die vertaler en redigeerder doodloop. Hierdie situasie 

het 'n groot interpersoonlike sosiologiese impak op die produksieproses en die 
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produksieagente aangesien dit dui op dislojaliteit van die skrywer (en tot 'n mate ook van 

die opdraggewende redakteur) teenoor die ander produksieagente en 'n miskenning van 

hulle status, gesag, betrokkenheid en bevoegdheid as taalpraktisyns, kenners en 

magsagente in die produksieproses. 

  

5.4.2.3 Stoffel-verhale – In bushveld and desert: A game ranger's life 

i.) Uitgewer se kommentaar op proefvertaling (PV2) 

Die uitgewer se kommentaar op die proefvertaling van die Stoffel-kortverhale wat 

hoofsaaklik tekstuele implikasies het, is ten opsigte van taalgebruik. 

 

Op 'n plek in "The elephants of De Wagensdrif" verbeter die uitgewer die tydsvorm deur wat 

in die teenwoordige tyd in die proefvertaling is, na die verlede tyd te verander om by die res 

van die verhaal te pas. Die doelteks speel dus hier 'n rol as magsagent wat hierdie 

besluitneming rig: 

 

PV1: "The Voortrekkers hunted elephant here too," he mentions in passing. (bl. 3) 

PV2: "The Voortrekkers hunted elephant here too," he mentioned in passing. (bl. 3) 

 

Hierdie teksgedeelte verskyn dan soos in PV2 in die doelteks (bl. 10). 

 

ii.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

By die vertaalnota is daar geen opmerkings wat nie ook 'n sosiologiese impak op die 

produksieproses en die produksieagente het nie. Alle opmerkings het óf 'n sosiologiese en 

tekstuele, óf slegs 'n sosiologiese impak, aangesien al die notas vrae of opmerkings bevat 

oor aspekte waaroor die vertaler byvoorbeeld onseker is en wat dan in die besonder aan die 

skrywer gerig word. 
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iii.) Samesteller se redigering/revisie (MS2) 

Alhoewel die samesteller se bydrae hoofsaaklik sosiologies of sosiologies en tekstueel van 

aard is, is daar wel aspekte in haar redigering/revisie wat hoofsaaklik slegs 'n tekstuele 

impak op die doelteks het en nie 'n beduidende sosiologiese impak op die produksieproses 

en produksieagente het nie. 

 

Wat oordrag betref, bring die samesteller byvoorbeeld veranderinge ten opsigte van 

woord-/vertaalkeuses aan, soos in die volgende teksgedeelte in "Veteran II": 

 

BT: Dennis Turner is 'n formidabele figuur. Hy skrik die ander kliënte af. Diep in die vyftig is hy steeds 

lenig en gespierd. Sy kort hare is sout-en-peper-grys. Hy het 'n kortaf manier van praat. Maar dis sy oë 

wat weersin in die ander gaste wek. Sy bleekblou oë staar dwarsdeur 'n mens. Dit is 'n duisend-jaarts-

staar van iemand wat 'n pad saam met die dood geloop het. (Bakkes 2007 bl. 92)  

MS1: Randall Bachman was a formidable figure. He intimidated the other clients. In his late fifties, he 

was still lean and muscular. His short hair was salt-and-pepper grey. He had a brusque way of 

speaking. But it was his eyes that the other guests found intimidating. His pale blue eyes stared right 

through you. (bl. 191) 

MS2 & 3: Randall Bachman was a formidable figure. He intimidated the other clients. In his late fifties, 

he was still lean and muscular. His short hair was salt-and-pepper grey. He had a brusque way of 

speaking. But it was his eyes that the other guests found disconcerting. His pale blue eyes stared right 

through you. It was the thousand yards stare of someone who had come face to face with death. (bl. 

193, 217) 

DT: Randall Bachman was a formidable figure. He intimidated the other clients. In his late fifties, he was 

still lean and muscular. His short hair was salt-and-pepper grey. He had a brusque way of speaking. 

But it was his eyes that the other guests found disconcerting. His pale blue eyes stared right through 

you. It was the thousand-yard stare of someone who had come face to face with death. (bl. 236) 

 

In die bronteks word daar beskryf dat Turner/Bachman se oë weersin in die ander gaste 

wek, nie dat dit noodwendig intimiderend is, soos dit in MS1 weergegee is nie. Die 

samesteller verander hierdie woordkeuse na "disconcerting" wat volgens die CED (2011) as 

"causing a feeling of disturbance, embarrassment, or confusion; perturbing; worrying" 

gedefinieer word. Sy oë intimideer dus nie, maar laat die gaste ongemaklik voel. Hierdie 

voorbeeld wys dat die samesteller die teks gereviseer het, deur terug te verwys na die 

bronteks en die bronteksbetekenis getrouer in die doelteks oordra. Die bronteks word dus 
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hier as magsagent in gedagte gehou. Hierdie verandering word nie bevraagteken, verander, 

of oor onderhandel nie en dui dus op grootliks 'n tekstuele implikasie. 

 

Wat ook oordrag en inhoud (logiese aanbod) betref, en met konseptuele struktuur te make 

het, is veranderinge waar sinne se posisies in 'n paragraaf verskuif word. 'n Voorbeeld 

hiervan is in "Croc in a pisvel" waar die waarskynlike verloop van die gebeure in 'n logieser 

volgorde geplaas word: 

 

BT: Josef en Petrus stap veld toe om stewige kierieklapper-mikstokke te gaan kap. Hulle neem 'n panga 

en 'n rol speklap saam. By die jagkamp haal hule 'n ou pisvel van 'n matras af en sny 'n fietsbinneband 

in repe. Hulle vat ook 'n groot rol tou saam. (Bakkes 2006 bl. 49) 

MS1: Josef and Petrus went into the veld to chop sturdy forked sticks from a kierieklapper. They took 

along an old panga and a roll of cloth. At the hunting camp they stripped an old mattress cover – 

known since their army days as a pisvel – off a bed and cut a bicycle tube into strips. (bl. 52) 

MS2, 3 & DT: Josef and Petrus went into the veld to chop sturdy forked sticks from a kierieklapper. At 

the hunting camp they stripped an old mattress cover – known since their army days as a pisvel – off a 

bed and cut a bicycle tube into strips. They took along an old panga and a roll of cloth. They also took 

a large coil of rope. (bl. 53, 58, 70) 

 

Die samesteller bring ook veranderinge ten opsigte van styl aan wat hoofsaaklik tekstuele 

implikasies inhou. In die volgende teksgedeelte uit "The leopard" verander die samesteller 

die nadruk in die sin deur die tweede aandagstreep by te voeg om die teksgedeelte "on 

bushes, tree trunks and rocks" in parentese te plaas, in plaas daarvan dat dit, soos in MS1, 

met slegs een aandagstreep beklemtoon word. 

 

BT: Skielik snap hy. Oral teen die bosse, boomstamme en rotse hang die reuk onmiskenbaar. (Bakkes 

2006 bl. 22) 

MS1: Then he understood. Everywhere – on bushes, tree trunks and rocks was the unmistakable scent. 

(bl. 22) 

MS2, 3 & DT: Then he understood. Everywhere – on bushes, tree trunks and rocks – was the 

unmistakable scent. (bl. 22, 26, 34) 

 

Verder ten opsigte van struktuur, bewerkstellig sy ook plek-plek beter kohesie. 'n Voorbeeld 

hiervan is in "Afrikaans must stop" waar die samesteller in die volgende teksgedeelte "and" 
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met "where" vervang om die skakel tussen die twee sinsgedeeltes effektiewer te maak en 

aan te dui dat die "banks of the Kunene River" by "Serra Cafema" is: 

 

BT: Met 'n koelboks vol bier spring ons almal in Liebies se bakkie. Met Valiant Swart in die kassetspeler 

ry ons die tweehonderd kilometer deur die Hartmannsvallei na Serra Cafema en ons kamp op die 

Kunenerivier. (Bakkes 2004 bl. 131) 

MS1: With a cooler full of beer and Valiant Swart in the cassette player we jumped into Liebies's bakkie. 

We travelled two hundred kilometres through Hartmann's Valley to Serra Cafema, and we camped on 

the banks of the Kunene River. (bl. 173) 

MS2, 3 & DT: With a cooler full of beer and Valiant Swart in the cassette player we jumped into 

Liebies's bakkie. We travelled two hundred kilometres through Hartmann's Valley to Serra Cafema, 

where we camped on the banks of the Kunene River. (bl. 175, 198, 215) 

 

In die volgende teksvoorbeeld bring die samesteller 'n verandering ten opsigte van 

idiomatiese taalgebruik aan deur 'n uitdrukking in MS1 met 'n uitdrukking van haar keuse te 

vervang. Hierdie verandering kan dus ook as stilisties beskou word. In die volgende 

teksvoorbeeld uit "The day of the cats" verander die samesteller "the moment" na "as soon 

as". Hierdie verandering word in die doelteks gebruik en nie verder oor gekorrespondeer of 

onderhandel nie en dus sonder meer deur die ander produksieagente aanvaar. 

 

BT: Die rooi kleur agter die ore verdwyn sodra hy inteel met 'n huiskat. (Bakkes 2007 bl. 74) 

MS1: The red colour behind the ears disappears the moment the wild cats breed in with domestic cats. 

(bl. 183) 

MS2, 3 & DT: The red colour behind the ears disappears as soon as the wild cats breed in with domestic 

cats. (bl. 185, 208, 227) 

 

Nog 'n voorbeeld waar die samesteller taalgebruik verander wat min sosiologiese impak op 

die proses het, is by die volgende dialooggedeelte: 

 

BT: Hy trek die gordyne oop sodat ek oor die see kan uitkyk. 

 "Jy was reg, ou Mike. Dis 'n pragtige uitsig oor die see." (Bakkes 2007 bl. 113) 

MS1: He drew back the curtains so that I could look out over the ocean. 

 "You were right, Mike. What a beautiful view of the ocean." (bl. 208) 

MS2, 3 & DT: He drew back the curtains so that I could look out over the ocean. 

 "You were right, Mike. What a beautiful view." (bl. 210, 214, 255) 
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Alhoewel die doelteks getrouer aan die bronteks sou wees met die "of the ocean" ingesluit, 

kan die verwydering van "of the ocean" as effektief beskou word; eerstens aangesien dit 'n 

herhaling is van wat reeds in die voorafgaande narratiewe gedeelte aan die doelteksleser 

oorgedra is en tweedens aangesien dit waarskynlik natuurliker is vir 'n persoon om te sê 

"What a beautiful view" as albei die persone betrokke by die gesprek besig is om na die see 

te kyk. Indien die formulering was "This is a beautiful view of the sea", sou dit 'n doel kon 

dien om "of the sea" in te sluit", maar "What a beautiful view of the sea" klink effe 

onnatuurlik. Die aangepaste dialoog volg ook natuurlik op die dialoog wat 'n paar reëls 

vroeër aangebied word, waar Mike sê: "Chris, you're going to be crazy about it. On the sea. 

A beautiful view. Three bedrooms, two bathrooms." (DT bl. 255) (Mike beskryf vir Chris die 

huis in Swakopmund wat hy wil hê hulle saam moet huur; vir hom om sy veldwerk op te 

skryf en vir Chris om in vakansie te hou.)  

 

iv.) Skrywer se kommentaar op MS1 en MS2 

Die skrywer se kommentaar op MS1 en MS2, wat hoofsaaklik 'n tekstuele implikasie het, is 

min, aangesien die meeste van die skrywer se kommentaar in reaksie op die vertaler en 

samesteller se navrae en aanbevelings is en dus meer interaktief van aard is. Soos vroeër 

genoem, maak hy wel 'n paar opmerkings en bring verbeteringe aan wat onafhanklik van die 

vertaler en samesteller se kommentaar is en waarvan sommige hoofsaaklik 'n tekstuele 

impak het. 

 

'n Voorbeeld hiervan is waar hy ten opsigte van oordrag aandui dat die woord "aangetas" in 

"Brothers" eerder met "infect", nie "include" nie, vertaal moet word:  

 

BT: Toe die leeus verby is, sê oom Bennie: "Ek hoop nie die epidemie vorder so dat die leeus aangetas 

word nie." (Bakkes 2007 bl. 51) 

MS2: "When the lions had passed, Oom Bennie spoke in Afrikaans: 'Ek hoop nie die epidemie vorder so 

dat die leeus aangetas word nie' – I hope the epidemic doesn't spread to include the lions." (bl. 64, 

65)  
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MS3 & DT: "When the lions had passed, Oom Bennie spoke in Afrikaans: 'Ek hoop nie die epidemie 

vorder so dat die leeus aangetas word nie' – I hope the epidemic doesn't spread to infect the lions." 

(bl. 72, 84) 

 

Nog 'n voorbeeld in "Brothers" waar die skrywer 'n ander woordkeuse of vertaalekwivalent 

voorstel, is by die sin deur "cover" na "mount" te verander:  

 

BT: Saam patrolleer die twee jong leeus die Shisakarangondzo. Hulle beskerm mekaar se rug. Die 

leeuwyfies langs die rivier word om die beurt deur hulle gedek. Die jong welpe behoort aan óf die een 

óf die ander. Eendrag maak mag." (Bakkes 2007 bl. 54).  

MS2: They took turns to cover the lionesses along the river bank. (bl. 67). 

MS3 & DT: They took turns to mount the lionesses along the river bank. (bl. 74, 87). 

 

Uit die konteks van die paragraaf – veral die sin oor die jong welpe, kan 'n mens sien dat die 

"dek" waarna hier verwys word, "paar" beteken. "Cover" werk wel hier, aangesien dit 

volgens die Collins English Dictionary beteken "(of a male animal, esp a horse) to copulate 

with (a female animal)" (CED 2012). Die skrywer verkies egter die woord "mount" en hierdie 

woordkeuse word in die doelteks gebruik. 

 

Die bostaande voorbeelde dui almal op woordkeuses wat verander is omdat dit die skrywer 

se voorkeur is (wat deel van sy intrapersoonlike norme/disposisiesl, of habitus vorm).  

 

Wat woordkeuse verder betref, dui hy ook in "Christmas in the desert" aan dat "dagga 

cigarette" (MS2 bl. 205) ("daggasigaret" in die bronteks – Bakkes 2007 bl. 106) eerder 

"dagga joint" (DT bl. 249) moet word, waarskynlik omdat dit die woord is wat hy in 

gespreksituasies daarvoor sou gebruik. Dit is dus nader aan die spreektaal en in 

ooreenstemming met die doxa of interpersoonlike norme van die taalgemeenskap waartoe 

die karakters behoort. (Hierdie gedeelte is egter nie in dialoog nie.) 

 

Met betrekking tot inhoud korrigeer die skrywer 'n feitefout deur aan te dui aan dat die 

naam vir die instansie waarna daar in "The day of the cats" verwys word, die "Save the 
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Rhino Trust" (o.a. DT bl. 228) en nie die "Black Rhino Trust" (o.a. MS2 bl. 186) is nie. Hierdie 

kennis vorm deel van sy sosiale kapitaal. 

 

Die skrywer noem dat die gedeelte oor Marissa in "February 26, 1994" uitgehaal moet word. 

"Was it time for something different? Settling down, getting married? The thought scared 

me. No matter how beautiful Marissa was, I just couldn't see myself in that role." (MS2 bl. 

80) word slegs "Was it time for something different? Settling down, getting married? The 

thought scared me." (DT bl. 102) in die doelteks. Hierdie verandering word deur die skrywer 

aangebring as 'n subjektiewe besluit oor oordrag en inhoud wat hy nie in die doelteks 

teenwoordig wil hê nie en is dus afkomstig uit sy intrapersoonlike norme/disposisiesl, of 

habitus. 

 

v.) Vertaler se kommentaar op MS2 

Die vertaler se kommentaar op MS2 is hoofsaaklik op die samesteller se veranderinge en het 

'n sosiologiese en sosiologiese en tekstuele impak op die produksieproses en doelteks. Daar 

is slegs een gedeelte kommentaar wat as hoofsaaklik tekstueel beskou kan word, waar die 

vertaler op 'n skryfwysefout wys: 

 

Hunting season: P. 39: General Christiaan de Wet – hoofletter G. 

 

Hierdie verbetering word in die doelteks (bl. 58) inkorporeer en dus sonder meer deur die 

ander produksieagente aanvaar. 

 

Al verskyn hierdie kommentaar in 'n nota, is dit steeds hoofsaaklik tekstueel van aard, 

aangesien dit netsowel deur middel van spoorveranderinge op die dokument self 

aangebring kon word. Die vertaler se werkswyse was egter nie hier om te redigeer nie, maar 

slegs opmerkings te maak oor aspekte waarmee sy nie saamstem nie, of foute in MS2 aan te 

toon. 
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vi.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

Soos vroeër genoem, behels die redigeerder se redigering/revisie die inkorporering van die 

skrywer se verbeteringe, asook haar eie veranderinge – wat hoofsaaklik in hierdie afdeling 

aangebied gaan word. Etlike van hierdie veranderinge het grootliks 'n tekstuele impak, 

aangesien dit nie korrespondensie of onderhandeling tot gevolg gehad het nie, ook nie in 

reaksie op die kommentaar van ander produksieagente aangebring is nie en sonder meer in 

die doelteks verskyn. Hierdie veranderinge kom op verskillende vlakke voor. 

 

Wat oordrag betref, verander die redigeerder woordkeuses of vertaalekwivalentkeuses, 

soos in die volgende voorbeeld uit "The elephants of De Wagensdrif": 

 

BT: Met een sprong is hy oor die sandwal en in die rietbos in. (Bakkes 2006 bl. 9) 

MS1 & 2: With a single bound he cleared the sandy ledge and landed in the reed bush." (MS1 bl. 2, MS2 

bl. 2) 

MS3 & DT: "With a single bound he cleared the sandy bank and landed in the reed bush." (MS3 bl. 4, DT 

bl. 9). 

 

Die vertaler se vertaalkeuse vir "sandwal", naamlik "sandy ledge", word dus vervang met 

"sandy bank". Beide "ledge" en "bank" word wel as vertaalekwivalente vir "[sand]bank" in 

hierdie konteks in Pharos se tweetalige woordeboek (Afr-Eng/Eng-Afr Woordeboek 2005:44) 

gegee. Die redigeerder se woordkeuse is een wat morfologies nader aan die woord in die 

bronteks is. 

 

Die redigeerder bring ook die volgende woordkeuseverandering aan in "The dog": 

 

BT: 'n Vriendelike stommerik met reusevoete. (Bakkes 2006 bl. 108) 

MS1 & 2: A friendly dimwit with enormous feet. (bl. 117, 118) 

MS3 & DT: A good-natured dimwit with enormous feet. (bl. 133, 147) 

 

Hierdie verandering beskryf die geaardheid moontlik beter, maar is 'n effense 

betekenisafwyking van die bronteks. (Die bronteks as magsagent is dus nie hier 'n belangrike 
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oorweging nie.) Die vertaler se woordkeuse was dus in dié geval semanties en vormlik nader 

aan die bronteks. 

 

In die onderstaande teksvoorbeeld pas die redigeerder die teks aan sodat die onderstreepte 

woordkeuses nader aan dié van die bronteks is. Die bronteks se posisie en invloed as 

magsagent kan hier wel opgemerk word: 

 

BT: Hy hoor iemand sê dat hierdie ouens wat met hulle honde in die bos bly, dink hulle kan kom 

oorneem as hulle in die dorp kom. Die honde pla almal. Ek wil weet wie dit gesê het. (Bakkes 2006 bl. 

109) 

MS1 & 2: He had heard someone mention those guys who lived in the bush with their dogs and thought 

they could take over when they came to town. The dogs were a nuisance to everyone. I was adamant 

to know who had said it. (bl. 118, 119) 

MS3 & DT: He had heard someone say something about guys who lived in the bush with their dogs and 

thought they could take over when they came to town. The dogs were a nuisance to everyone. I 

demanded to know who had said it. Gert pointed vaguely. (bl. 134, 148) 

 

In die volgende teksvoorbeeld uit "Training" verander die redigeerder die woordkeuse 

"queer" terug na "moffie", wat in die bronteks gebruik word. Hierdie woord word in die 

woordelys agterin die boek verklaar om dit vir die doelteksleser toeganklik te maak en pas 

goed by die res van die Suid-Afrikaanse idioom (die doxa en interpersoonlike norme van die 

taalgemeenskap) wat in die boek gebruik word (die impak van hierdie verandering het ook 

met taalgebruik te doen): 

 

BT: Munnik is 'n moffie. Party ouens kan dit nou maar net nie wegsteek nie. Dis in sy praat, in sy 

houding, in sy verfynde maniertjies. (Bakkes 2007 bl. 22) 

MS1 & 2: Brand was a queer. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in 

his refined manners. (bl. 26) 

MS3: Brand was a moffie. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in his 

genteel mannerisms. (bl. 30) 

DT: Brand was a moffie. Some guys just can't hide it. It was evident in his speech, in his bearing, in his 

mannerisms. (bl. 38) 
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"Queers" word ook in MS3 op bladsy 31 deur die redigeerder met "moffies" vervang ter 

wille van konsekwentheid. 

 

In "Magic safari" waar daar na 'n toordokter verwys word, verander die redigeerder die 

vertaler se keuse van term "witch doctor" (MS1 bl. 158, MS2 bl. 160) na "diviner" (MS3 bl. 

199, DT bl. 181). Die vertaler het aangedui dat sy getwyfel het oor hoe om dié term te 

vertaal (bylaag M1). Haar vertaalekwivalent in MS1 was "witch doctor" wat deur die skrywer 

goedgekeur is (bylaag M1). Die bronteks verwys na "die groot toordoktervrou" (BT Bakkes 

2004 bl. 72) en die redigeerder verander "a great female witch doctor" (MS1 bl. 158, MS2 bl. 

160) na "a great female healer and diviner" (MS3 bl. 199, DT bl. 181).  

 

Die paragraaf in die doelteks lui soos volg:  

 

DT: Tjihuri was a great female healer and diviner in this part of the Kaokoveld. Her son Gideon had a 

part-time job at camp. He washed dishes. I didn't know he was also a diviner. (bl. 199) 

 

Die redigeerder verduidelik na aanleiding van 'n navraag deur die navorser dat sy hierdie 

keuse uitgeoefen het, aangesien swart mense na haar wete aanstoot neem as daar na 

"witch doctors" (of "toordokters", soos in die bronteks voorkom) verwys word en dat 

hierdie benamings as "uiters pejoratief" ervaar word. Sy sê, na haar wete, word "witch 

doctor" slegs gebruik om na diegene wat "hulle kennis en kragte teen betaling inspan om 

kwaad te doen aan die mense met hulle kliënte wil afreken" (Steyn 2012). Haar motivering 

vir hierdie woordkeuse is dus uit haar kennis wat deel vorm van haar kulturele en sosiale 

kapitaal van die doxa en interpersoonlike norme van die bevolkingsgroepe waarna in hierdie 

teksgedeelte verwys word. Die redigeerder se woordkeuse word in hierdie geval nie deur 

die skrywer bevraagteken of verander nie en dra dus sy goedkeuring weg. Dit verskyn ook, 

soos bo gesien kan word, so in die doelteks. 

 

Die redigeerder bring ook, deur terug te verwys na die bronteks as magsagent, 'n 

verbetering van oordrag met betrekking tot volledigheid aan. In die volgende teksvoorbeeld 

uit "The elephants of De Wagensdrif" word "everything" wat in die seilrugsak gegooi word, 

nie in MS1 en 2 verklaar nie, maar wel deur die redigeerder in MS3: 
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BT: Hy spring en skop sand oor ons braaivleisvuurtjie. Hy gooi die plastiekbekers, halfbottel 

aanmaakkoeldrank en waspapier in sy seilrugsak. (Bakkes 2006 bl. 9) 

MS1 & 2: He jumped up, kicked sand over our cooking fire and stuffed everything into his canvas 

backpack. (bl. 2, 2) 

MS3 & DT: He jumped up, kicked sand over our cooking fire and stuffed the plastic mugs, waxpaper and 

half-empty bottle of cool drink into his canvas backpack. (bl. 4, 9) 

 

'n Weglating in die konsepvertaling word dus gereviseer en teruggeplaas. 

 

In die volgende teksvoorbeeld in "Veteran II" verbeter die redigeerder ten opsigte van 

inhoud die logiese aanbod van inligting. 

 

BT: Dennis Turner was al drie keer saam met my op safari. Twee keer op die Skedelkus en nou hier in 

Damaraland se klipveld. (Bakkes 2007 bl. 92) 

MS1 & 2: Randall Bachman had been on safari with me three times before. Twice at the Skeleton Coast 

and now here on Damaraland's rocky plains. (bl. 191, 193) 

MS3 & DT: Randall Bachman had been on safari with me before. Twice on the Skeleton Coast, and now 

we were here on Damaraland's rocky plains. (bl. 217, 236) 

 

In die bronteks, MS1 en MS2 is die logiese verband tussen die twee sinne nie duidelik nie. 

Aangesien Randall en Chris nou eers vir die derde keer saam op 'n safari is, was hulle dus nie 

"three times before" op safari nie. Die redigeerder omseil hierdie probleem deur "three 

times before" te verander na slegs "before". 

 

Nog 'n voorbeeld van 'n verandering wat aangebring word om beter logiese aanbod van 

inligting te bewerkstellig, is in die volgende teksgedeelte in "Routine patrol" waar 'n sin na 

elders in die paragraaf geskuif word: 

 

BT: Op boomeilande met 'n goeie uitsig oor die vloedvlaktes grawe die manne hulle in. Stoffel en 

Harvey ry al op die rand langs die bosse en bly onopsigtelik. Die Boesmans beweeg te voet oor die 

vlaktes na hulle poste. Rooibokke hardloop voor die voertuig uit en op die vloedvlaktes staan 

rietbokke en lechwes. (Bakkes 2006 bl. 38) 

MS1 & 2: The troops would dig themselves in on wooded islands with a good view of the flood plains. 

Chris and Simon kept the vehicle close to the bushes in a bid to be as unobtrusive as possible. The 
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Bushmen headed out across the plains on foot. Impala fled before the vehicle and on the flood plain 

they spotted reedbuck and lechwe. (bl. 31, 31) 

MS3 & DT: The troops would dig themselves in on wooded hummocks with a good view of the flood 

plains. Chris and Simon kept the vehicle close to the bushes in a bid to be as unobtrusive as possible. 

Impala fled before them and on the flood plain they spotted reedbuck and lechwe. The Bushmen 

headed out across the plains on foot. (bl. 35, 43) 

 

Hierdie verandering het tot gevolg dat die gedagte oor die voertuig en die impalas wat voor 

hulle uithardloop, eers voltooi word, alvorens die gedagte oor die Boesmans oorgedra word. 

Hierdie veranderinge is waarskynlik aangebring met die doeltekslesers in gedagte en om die 

teks vir hulle toegankliker/verstaanbaarder te maak. 

 

Wat ook met logiese aanbod van inligting saamhang, maar ook struktureel van aard is, is die 

bewerkstelliging van kohesie. 'n Voorbeeld hiervan is die volgende waarin die redigeerder 

kohesie bewerkstellig deur "them" met "my clients" te vervang om dit duideliker te maak na 

wie die "them" verwys: 

 

BT: Dis die ware Afrika, vertel ek my kliënte. [...] 

Springbokke en gemsbokke wei oral soos ons oor die eindelose vlaktes ry. By die Strandlopers se ronde 

jagskuilings klim ons uit en ek verduidelik. (Bakkes 2004 bl. 67, 68) 

MS1 & 2: This is the real Africa, I told my clients. [...] 

Springbuck and gemsbuck grazed all around us as we drove across the endless plains. I told them about 

the Strandloper hunters and we got out of the vehicle to view their round shelters. (bl. 155, 157) 

MS3 & DT: This is the real Africa, I told my clients. [...] 

Springbok and gemsbok grazed all around us as we drove across the endless plains. I told my clients 

about the Strandloper hunters and we got out of the vehicle to view their round shelters. (bl. 177, 

194) 

 

Omdat daar in twee sinne vroeër na "my clients" verwys is, is hierdie verwysing onnodig 

ekspliserend. (Hierdie voorbeeld kan dus ook onder oordrag gekategoriseer word.) 

 

Die redigeerder bring ook ander veranderinge ten opsigte van kohesie aan. 
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Die redigeerder pas byvoorbeeld die volgende teksgedeelte aan deur die kohesiemerkers 

"too" en "But" by te voeg. Die voegwoord "too" bewerkstellig 'n skakel tussen die sin waarin 

dit gebruik word en die vorige en "but" dui kontras met die vorige sin aan: 

 

BT: Om die ewewig in die natuur te behou, is aanvanklik besluit om die hele trop voor die voet uit te 

wis. Totdat 'n wakker jong wetenskaplike daarop gewys het dat genetiese materiaal só onherroeplik 

vernietig word. Daarna is besluit om die kalfies tot die ouderdom van vyf jaar te laat lewe. Hulle word 

met 'n slaapmiddel uit die helikopter gepyl. Hulle is nog lig en lê nie soos die grotes en versmoor soos 

die diafragma die longe platdruk nie. (Bakkes 2007 bl. 59)  

MS1 & 2: To maintain the balance of nature, it was initially decided to destroy entire herds 

indiscriminately. Until a smart young scientist pointed out that valuable genetic material was being 

destroyed. That was why it was decided to spare the lives of calves younger than five years. They 

were darted from the helicopter with a narcotic drug. They weighed less and didn't suffocate when 

their diaphragms pressed on their lungs, as the older ones did. (bl. 70, 71) 

MS3 & DT: To maintain the balance of nature, it was initially decided to destroy entire herds 

indiscriminately. Until a smart young scientist pointed out that valuable genetic material was being 

destroyed. That was why it was decided to spare the lives of calves younger than five years. They too 

were darted from the helicopter with a narcotic drug. But they weighed less and didn't suffocate 

when their diaphragms pressed on their lungs, as the older ones did. (bl. 78, 91-92) 

 

Die redigeerder maak, soos die samesteller, soms twee sinne een, waarskynlik om beter 

vloei (wat onder die stylkategorie val) te bewerkstellig (wat moontlik deel van haar 

persoonlike voorkeur [intrapersoonlike norme/disposisiesl; habitus] vorm), byvoorbeeld in 

die volgende teksgedeelte in "Routine patrol": 

 

BT: Stoffel kry die bakkie terug op die pad. Hy jaag onder die olifante uit laat hulle agter. (Bakkes 2006 

bl. 39) 

MS1 & 2: He steered the bakkie back onto the road. He sped away from the elephants, leaving them 

behind. (bl. 32, 32) 

MS3 & DT: He steered the bakkie back onto the road and sped away from the elephants, leaving them 

behind. (bl. 36, 44) 

 

In die onderstaande teksgedeelte uit "Hitching through Africa" verander die redigeerder die 

sin se formulering deur onnodige herhaling uit te skakel. Om dit te bewerkstellig, voeg sy 

ook twee sinne bymekaar: 
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BT: Ek swaai my voete van die stoepreling af en staan op. En drentel oor na ontvangs. (Bakkes 2007 

bl. 64) 

MS1 & 2: I swung my feet off the railing and got up. I wandered across to reception. (bl. 74, 75) 

MS3 & DT: I swung my feet off the railing, got up and wandered across to reception. (bl. 83, 96) 

 

Die vertaler het wel in haar nota oor die samesteller se veranderinge opgemerk dat die 

dikwelse bymekaarvoeg van twee sinne vir haar problematies is, aangesien dit nie die 

skrywer se styl is nie. Sy lewer egter nie kommentaar oor soortgelyke veranderinge wat 

deur die redigeerder aangebring word nie en keur met ander woorde wel hierdie 

veranderinge goed, en/of respekteer die redigeerder se oordeel. 

 

Die redigeerder verander ook die formulering van sekere sinne. In die volgende 

teksgedeelte word die woordorde van die sin aangepas deur die bywoord "sheepishly" na 

voor in die sin te skuif. Die posisie van die bywoordelike bepaling word dus weer eens 

aangepas (sien voetnoot 147) en die klem in die sin van "Chris" na "sheepishly" verskuif. 

Verder word "Chris" "he" aangesien dit duidelik is na wie in hierdie sin verwys word. Op 

hierdie manier word 'n meer ekspliserende verwysing, meer implisiet. 

 

BT: Met die derde skouer vlieg die deur oop en luitenant Stoffel Matthysen tuimel uit op die betonvloer 

van die LWT, voor die voete van sersant-majoor Le Roux. Stoffel kyk verleë op. (Bakkes 2006 bl. 40) 

MS1 & 2: With the third attempt, the door flew open and Lieutenant Chris Bakkes tumbled onto the 

concrete floor of the transport park and landed at the feet of Sergeant Major Le Roux. Chris looked up 

sheepishly. (bl. 32) 

MS3 & DT: With the third attempt, the door flew open and Lieutenant Chris Bakkes tumbled onto the 

concrete floor of the transport park and landed at the feet of Sergeant Major White. Sheepishly he 

looked up. (bl. 36, 45) 

 

In die volgende teksvoorbeelde in "Hunting season" en "Village baboon" verplaas die 

redigeerder ook die bywoordelike bepaling (van tyd) na voor in die sin, wat die tyd waarop 

elke gebeurtenis plaasgevind het, benadruk. 
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 Voorbeeld 1: In "Hunting season": 

 

BT: Ek volg die spoor vir die res van die dag. (Bakkes 2007 bl. 20) 

MS1 & 2: I followed the spoor for the rest of the day. (bl. 12, 12) 

MS3 & DT: For the rest of the day I followed the spoor. (bl. 16, 22) 

 

 Voorbeeld 2: In "Village baboon": 

 

BT: Die bobbejaanreuk het vir maande in die bakkie getalm. (Bakkes 2007 bl. 15) 

MS1& 2: The stench of baboon shit lingered in the bakkie for months. (bl. 9, 9) 

MS3 & DT: For months the stench of baboon shit lingered in the bakkie. (bl. 12, 18) 

 

In "The elephants of De Wagensdrif" word die adjektiewe se volgorde weer verander: 

 

BT: Ons was net klaar om ons worsies oor 'n spit in die vlamme te braai en besig om aan flou, louwarm 

aanmaakkoeldrank te teug (my ma het altyd die goed te flou gemaak) toe my broer die olifante hoor. 

(Bakkes 2006 bl. 10) 

MS1 & 2: We were sipping the watery, lukewarm cool drink (my mom always added too much water), 

and getting ready to roast our sausages on a stick in the flames, when my brother heard the 

elephants. (bl. 3, 3) 

MS3 & DT: We were sipping the lukewarm, watery cool drink (my mom always added too much water), 

and getting ready to roast our sausages on a stick in the flames, when my brother heard the 

elephants. (bl. 5, 10) 

 

Nog 'n voorbeeld van sinsorde wat verander, is die volgende teksgedeelte uit "Gatvol" waar 

'n sinsgedeelte na die einde van die sin geskuif word: 

 

BT: Ek was klaar geïrriteerd toe ek hoor dat ek na 'n uitputtende jagseisoen in Kaokoland, Caprivi toe 

moet kom om 'n 'leeuprobleem te evalueer'. (Bakkes 2006 bl. 120) 

MS1 & 2: I had already been annoyed when I had heard that I was to come to the Caprivi to "evaluate 

the lion problem" after an exhausting hunting season in Kaokoland. (bl. 126-127, 129) 

MS3 & DT: I had already been annoyed when I had heard that after an exhausting hunting season in 

Kaokoland I was to come to the Caprivi to "evaluate the lion problem". (bl. 144, 159) 
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MS3 en die doelteks is nader aan die sinsorde in die bronteks en die ondersteepte gedeelte 

word benadruk. 

 

Hierdie bostaande voorbeelde kan almal ook as sintaktiese veranderinge beskou word 

aangesien dit 'n impak op die sinstruktuur van die sinne in die voorbeeldtekste het. Dit word 

hier egter onder styl geklassifiseer, aangesien die verskuiwings stylkeuses is en nie die 

sintaksis van die sinne volgens taalreëls verbeter (en dus foute regmaak) nie. 

 

Die interpunksieveranderinge wat die redigeerder aanbring, is ook dikwels stylkeuses, 

aangesien dit nie die ten opsigte van taalreëls is wat nagekom word nie, maar eerder 'n 

keuse is om interpunksie vir 'n bepaalde effek in die teks aan te wend. 

 

Interpunksieveranderinge kom hoofsaaklik by die gebruik van kommas voor. In "Hunting 

season" verwyder sy byvoorbeeld die kommas om die gedeelte in parentese: 

 

BT: In daardie tyd was ek en my studentemaat Riaan van Zyl in beheer van 'n reeks wildsplase vir die 

Suid-Afrikaanse Ontwikkelingskorporasie. (Bakkes 2007 bl. 17) 

MS1 & 2: At the time my fellow student, Riaan van Zyl, and I were in charge of a number of game farms 

for the South African Development Corporation. (bl. 11, 11) 

MS3 & DT: At the time my fellow student Riaan van Zyl and I were in charge of a number of game farms 

for the South African Development Corporation. (bl. 14, 20) 

 

Dit is 'n afwyking van die norm, aangesien teksgedeeltes in parentese gewoonlik tussen 

kommas, hakies of aandagstrepe geplaas word. 

 

'n Komma word ook in die volgende teksgedeelte uit "Experiment" verwyder: 

 

BT: In die Schlucht by een van die laaste fonteine kry ons die spore en oorblyfsels waar die hiënas die 

koedoes wat uit die berge kom om te drink, ingewag het. (Bakkes 2006 bl. 114) 

MS1 & 2: At one of the last fountains in the Schlucht we found tracks and remains, where hyena had 

lain in wait for the kudu that came from the mountains to drink. (bl. 122, 123) 

MS3 & DT: At one of the last fountains in the Schlucht we found tracks and remains where hyena had 

lain in wait for the kudu that came from the mountains to drink. (bl. 138, 153) 
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Hierdie weglating van die komma bewerkstellig beter vloei in die sin. 

 

Die redigeerder maak ook 'n paar stylaanpassings ten opsigte van formaliteit, byvoorbeeld 

deur in die volgende teksvoorbeeld uit "Deception" die teks minder formeel te maak (sien 

onderstreepte gedeeltes) om dit beter by die res van die teks wat informele styl/taalgebruik 

betref, te laat inskakel. Die doelteks tree dus weer eens as magsagent op om die 

redigeerstrategie te beïnvloed: 

 

BT: Buite hoorafstand. (Bakkes 2007 bl. 27) 

MS1 & 2: Out of hearing distance. (bl. 41, 42) 

MS3 & DT: Out of earshot. (bl. 37, 46)  

 

Taalgebruik word ook deur die redigeerder aangepas. Om die teks meer idiomaties te maak, 

verbeter sy in die volgende teksgedeelte in "Hunting season" die voorsetselgebruik: 

 

BT: Hendrik Mahlangu spring voor my uit en vleg deur die sekelbosse. (Bakkes 2007 bl. 17) 

MS1 & 2: Hendrik Mahlangu got a head start of me and was already making his way through the sickle 

bush. (bl. 10, 10) 

MS3 & DT: Hendrik Mahlangu got a head start on me and was already making his way through the 

sickle bush. (bl. 13, 20) 

 

Nog 'n voorsetsel in "Hunting season" wat verander word, is in die volgende teksgedeelte. 

"at" word na "by" verander om aan te dui dat dit nie 'n spesifieke tydstip is waarna verwys 

word nie: 

 

BT: Aan die einde van die jagseisoen is ek en Riaan skerpskutters. (Bakkes 2007 bl. 19) 

MS1 & 2: At the end of the hunting season Riaan and I had become sharpshooters. (bl. 12, 12) 

MS3 & DT: By the end of the hunting season Riaan and I had become sharpshooters. (bl. 15, 22) 

 

Nog 'n verandering wat sy ten opsigte van taalgebruik aanbring, is die verandering van 

tydsvorm. "Afrikaans must stop" word ook in die verlede tyd omgeskakel. In 'n hele paar 

verhale, byvoorbeeld in "The leopard" pas sy soms die tydsvorm aan om aan te toon dat 

waarna verwys word, telkens nog móét plaasvind: 
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BT: Die luiperd misreken elke nag sy kans. Soms storm hy te vroeg en ander kere weer talm hy sy 

teenwoordigheid bekend gemaak het. Pandemonium bars los en die beestrop loop die klaarheining 

plat en storm bulkend die donker bosse in. (Bakkes 2006 bl. 13) 

MS1 & 2: Every night the leopard misjudged the situation. Sometimes he charged too early and at other 

times he lingered after he had made his presence known. Pandemonium erupted and the stampeding 

cattle flattened the stockade and disappeared, lowing, into the dark bushes. (bl. 15, 15) 

MS3 & DT: Every night the leopard misjudged the situation. Sometimes he charged too early and at 

other times he lingered after he had made his presence known. Pandemonium would erupt and the 

stampeding cattle would flatten the stockade and disappear, lowing, into the dark bushes. (bl. 18, 25) 

 

Die veranderinge wat die redigeerder ten opsigte van taalgebruik en taalreëls/stylreëls 

(wat vervolgens bespreek word) aanbring, getuig van haar taalaanvoeling, -kennis 

en -vaardigheid, wat deel van haar intrapersoonlike norme/disposisiesl, habitus en kulturele 

kapitaal vorm. 

 

Veranderinge wat die redigeerder aanbring wat ook hoofsaaklik 'n tekstuele impak het, is 

die korreksie van foute om taalreëls/stylreëls na te kom. Enkele spelfoute/skryfwysefoute 

kom in die teks voor, waarvan 'n paar deur die redigeerder verbeter word (sien ook waar die 

vertaler nog spelfoute aandui). Sy verbeter byvoorbeeld die spelling "maneuvred" (o.a. MS1 

bl. 103, MS2 bl. 104) na "manoeuvred" (o.a. MS3 bl. 117, DT bl. 130) en die tikfout "Koareb" 

(MS1 bl. 121 & MS2 bl. 122) na "Kowareb" (MS3 bl. 137, DT bl. 152). Sy verander ook die 

spelling van "hoofs" (MS1 bl. 149, MS2 bl. 151) na "hooves" (MS3 bl. 169, DT bl. 187) om die 

spelling konsekwent te maak met die woord wat oral elders in die teks "hooves" gespel 

word. ("Hoofs" is wel 'n erkende alternatiewe vorm [CED 2011].) 

 

Die redigeerder verbeter ook hooflettergebruik. 'n Voorbeeld hiervan is in "Hailstorm" waar 

"pride of De Kaap" in MS1 (bl. 45 & MS2 bl. 46) met 'n kleinletter gespel word en sy 

verander dit na "Pride of De Kaap" (MS3 bl. 50 & 61) aangesien dit die eienaam van 'n plant 

is. 

 

Sy verbeter ook die skryfwyse van Kwandebele (MS1 bl. 52, MS2 bl. 53) na die korrekte 

skryfvorm "KwaNdebele" (MS3 bl. 58, DT bl. 69) in "Croc in a pisvel".  
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vii.) Vertaler se kommentaar op MS3 

Soos met die vertaler se kommentaar op MS2 (die samesteller [hoofsaaklik] en die skrywer 

se veranderinge), het die kommentaar wat sy in haar nota oor MS2 (die redigeerder se 

redigering/revisie) maak, hoofsaaklik 'n sosiologiese en sosiologiese en tekstuele impak op 

die produksieproses en die doelteks. Daar is wel enkele voorbeelde waar haar nota 

hoofsaaklik 'n tekstuele impak het en sy kommunikeer hierdie insette wel aan die ander 

produksieagente – wat tog implisiet 'n sosiologiese impak op die produksieproses maak). 

Die vertaler skryf slegs 'n nota en redigeer/reviseer nie die manuskrip nie, waarskynlik 

omdat dit nie op daardie stadium van die proses haar taak is nie, en/of omdat daar slegs 

enkele aspekte is waarvan sy die ander produksieagente bewus wil maak. 

 

Op die vlak van taalgebruik dui die vertaler by "Detour" aan dat 'n tydsvorm verbeter moet 

word. In MS1 (bl. 177) en MS2 (bl. 179) lui die sin: "I soon became well known." In MS3 

word hierdie sin na die voorverledetyd verander: "I'd soon became well known." (MS3 bl. 

201). "became" moet egter met hierdie verandering "become" word. Die vertaler dui aan 

dat "became" na "become" moet verander:  

 

BT: Ek het vinnig bekend geraak (Bakkes 2004b bl. 140) 

MS1 & 2: I soon became well known. (bl. 177, 179) 

MS3: I'd soon became well known (bl. 201) 

DT: I'd soon become well known. (bl. 219) 

 

Hierdie verbetering is ten opsigte van die korrekte verbuiging van die woord "become" saam 

met "I'd" en skakel dus by die taalreëls van Engels (wat deel vorm van die vertaler se kennis 

in haar kulturele kapitaal wat sy verwerf het) in. Dit kan dus ook as kopieredigering of revisie 

ten opsigte van taalreëls/stylreëls gesien word. 

 

Ten opsigte van taalreëls/stylreëls dui die vertaler 'n paar spelfoute/skryfwysefoute in MS3 

aan (bylaag M5). In "Ozaohavera" dui sy byvoorbeeld twee spelfoute aan: "househould" 

(MS3 bl. 174, spelfout ingevoer deur vertaler in MS1 bl. 150) in plaas van "household" (DT 
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bl. 188) en "somber" (MS3 bl. 172, ingevoer deur die redigeerder) in plaas van "sombre" (DT 

bl. 189).  

 

Die vertaler dui ook ten opsigte van hooflettergebruik by "Gatvol" aan dat die BRNO/Brno-

skryfwyse (waarna sy vroeër in 'n nota verwys het) steeds nie konsekwent is nie:  

 

p. 145: 'a 375 BRNO' – op pp. 11 en 75 word dit Brno gespel (bylaag M5).  

 

Hierdie inkonsekwentheid word reggestel en verskyn konsekwent as "Brno" in die doelteks, 

soos die skrywer ook vroeër aangedui het (bl. 19, 88, 160). 

 

viii.) Proefleser se kommentaar 

Daar is slegs enkele voorbeelde in die proefleser se kommentaar wat oorwegend 'n 

tekstuele impak het. Hierdie voorbeelde het almal met die nakoming van taalreëls/stylreëls 

te make en behels dus die korreksie van foute. 

 

Sy verander byvoorbeeld die boomsoort "seringas" (MS3 bl. 6) se spelling na "syringas" 

(DT bl. 11) (vertaling vir "seringe" in die BT).  

 

Die Collins English Dictionary (CED 2011) dui egter aan dat die twee spellings wisselvorme is. 

Die Pharos-bouwoordeboek (2009) dui ook die twee spellings as wisselvorme aan. In 'n 

artikel in Veld & Flora (Botanical Society of South Africa 1993:107) word die boomsoort ook 

"seringa" gespel. 

 

Sy dui ook aan dat "thousand yards" in "thousand yards stare" (MS3 bl. 217) met 'n 

koppelteken gespel moet word. Sy vergelyk dit met "two-mile hike, or a six-foot drop" 

(bylaag M6). Die rede hiervoor is dat "thousand yards" 'n saamgestelde adjektief vorm wat 

"stare" beskryf. (Sy motiveer egter nie die verandering in haar nota nie.) Die spelling in 

"Veteran II" in die doelteks is dus met 'n koppelteken: "It was the thousand-yard stare of 

someone who had come face to face with death." (DT bl. 236) 
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Sy dui ook aan "p. 272: ecstasy is spelt with an s, not two cs.". "Ecstacy" (M3 bl. 251) word 

dus gekorrigeer na "Ecstasy" (DT bl. 272). Hierdie verandering is 'n verbetering, aangesien 

"Ecstacy" wat na die dwelmmiddel verwys, met twee "c"'s gespel word (Nuwe Woorde 

1999:67), maar "ecstasy" wat na "a state of exalted delight, joy, etc; rapture" (CED 2011) 

verwys (soos in hierdie teksgedeelte), met 'n "c" en 'n "s" gespel word. 

 

ix.) Skrywer se finale kommentaar 

In die skrywer se finale nota aan die produksieagente (wat hy per e-pos aan die uitgewer 

stuur) is daar enkele opmerkings waarvan 'n paar oorwegend 'n tekstuele impak het. 

Alhoewel die opmerkings aan die produksieagente gekommunikeer word, kan die 

kommentaar steeds as hoofsaaklik tekstueel beskou word, aangesien dit netsowel in die 

manuskrip self aangebring kon word. Daar is nie verder oor die skrywer se opmerkings 

onderhandel of gekommunikeer nie. Die skrywer verwag geen kommentaar van die ander 

produksieagente nie. Daar word byvoorbeeld nie vrae gestel nie. 

 

Wat oordrag betref, verander hy 'n paar terme. Hy dui aan dat "yellow weavers" 

(MS3 bl. 67) "lesser masked weavers" (DT bl. 79) moet wees, "air currents" (MS3 bl. 77) 

vervang moet word met "thermals" ("Then, out of nowhere, hundreds of vultures 

descended from the thermals high above, floating in the wake of the helicopter.") (DT bl. 

90), "bat-eared jackal" (MS3 bl. 94) "bat-eared fox" (DT bl. 211) moet word en "furry seals" 

(MS3 op bl. 194) verander moet word na "Cape fur seals" (DT bl. 212). Op ander plekke in 

die doelteks word daar bloot na "fur seals" verwys en op een plek steeds na "furry seals of 

Cape Frio" (DT bl. 205). 

 

In "Turning point" noem die skrywer dat die sin "After spending a day at Mwanza on the 

banks of Lake Victoria in Tanzania, […] (MS3 bl. 98) verander moet word na "A month later I 

reached Mwanza" om die regte betekenis oor te dra (bylaag M7). Hierdie gegewe volg op 'n 

brief wat Chris aan Jo skryf en die skrywer wil waarskynlik sorg dat die aanduiding van die 

tydsverloop, korrek is. In die doelteks verskyn dié teksgedeelte, soos die skrywer aandui, as: 

"A month later I reached Mwanza on the banks of Lake Victoria in Tanzania." (DT bl. 107). 
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Die skrywer dui ook 'n beskrywing wat verkeerd uitgedruk word in "The dog", aan. In MS3 

lui die beskrywing: "But I had seen what baboons could do to a dog once he had cornered 

them. Not a pretty sight." (MS3 bl. 129, ook MS1 bl. 114 en MS2 bl. 115), waar dit eintlik die 

bobbejane is wat die hónd vaskeer. Die doelteks lui gevolglik: But I had seen what baboons 

could do to a dog once they had cornered him. Not a pretty sight. (DT bl. 144). Hierdie 

logikafout kom egter uit die bronteks, "Die hond" in Stoffel in die wildernis (Bakkes 

2006:104): "Ek het egter al gesien wat bobbejane met 'n hond kan doen as hy hulle eers 

vasgekeer het." (Bakkes 2006 BT bl. 104) en is dus nie 'n vertaalfout nie. Die 

produksieagente het nie hierdie moontlike probleem in die bronteks opgemerk en/of 

bevraagteken nie. Die redigeerder merk hieroor na aanleiding van 'n navraag deur die 

navorser op:  

 

Ek is nie seker dat dit korrek is om van 'n "logikafout" te praat in verband met die fout in die 

bronteks (hond en bobbejane) wat deur niemand bevraagteken is nie – nie die samesteller of 

die vertaler of die redigeerder nie. Dit sou kon gebeur dat 'n oormoedige hond 'n klompie 

bobbejane in 'n hoek vaskeer en dat hulle dan omdraai en hom verskeur. Daar is na my mening 

geen logikaprobleem daarmee nie. Die skrywer het dit oorspronklik so geskryf, hy het die 

geredigeerde manuskrip van die bronteks deurgelees en dit so goedgekeur, hy het die proewe 

van die bronteks deurgelees en dit so goedgekeur, hy het die vertaling deurgelees en dit so 

goedgekeur... Alles het daarop gedui dat dit was hoe hy dit wou hê. Daar was doodgewoon 

geen rede vir enigiemand om dit te bevraagteken nie. Indien enigiets, is dit 'n illustrasie van 

hoe maklik 'n fout kan deurglip en in druk verskyn (Steyn 2012). 

 

Die samesteller merk ook hieroor na aanleiding van 'n navraag deur die navorser op: 

 

Vir mense wat wilde diere se gedrag nie goed ken nie, lyk die oorspronklike stelling wel 

moontlik: dat die hond die bobbejane in 'n hoek vasgekeer het en dat die bobbejane dan eers, 

when cornered, aangeval het, soos feitlik alle wilde diere sal doen (Kotzé-Myburgh 2012). 

 

Wat jagterme betref, dui die skrywer aan dat om die "rifle" in "Moment of truth" beter te 

verklaar, "bolt action rifle" bygevoeg moet word. In MS2 lui die teksgedeelte soos volg: "He 

had his rifle in his hands. It was a heavy calibre. An elephant rifle." (MS2 bl. 38) en in die 
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doelteks gevolglik: "He had his rifle in his hands. It was a heavy calibre, bolt action rifle. An 

elephant rifle." (DT bl. 57).  

 

Wat inhoudelike veranderinge wat hoofsaaklik 'n tekstuele impak, betref, verbeter die 

skrywer ook twee feitefoute. Hy korrigeer 'n datum wat in "The battle for the mealie fields" 

verkeerd aangedui word as "June 1988" (MS3 bl. 109) na "June 1998" (DT bl. 122). En ook in 

"The battle for the mealie fields" dui die skrywer 'n feitefout aan en wys daarop dat John 

Toyvo 'n Themba (DT bl. 121) en nie 'n Dhimba (MS3 bl. 108) is nie. 

 

Ten opsigte van logika dui die skrywer by die verhaal "Turning point" aan dat "I went back to 

the hostel, ordered coffee and samoosas and sat down to write to relatives and friends." 

(MS3 bl. 94) verander moet word sodat die spreker teruggegaan het na die "coffee shop", 

nié die "hostel" nie. Hy noem dat daar verder ondertoe staan "I accompanied them to the 

hostel where I was staying." (MS3 bl. 95) – iets wat gebeur het nádat die spreker die koffie 

en samoesas geniet het (bylaag M7). In die doelteks lui hierdie teksgedeelte gevolglik: "I 

went into a coffee shop, ordered coffee and samoosas and sat down to write to relatives 

and friends." (DT bl. 108). Die bronteks lui: "Ek bespreek plek in 'n hostel en laat my rugsak 

daar. [...]. Ek gaan terug na die YMCA en bestel koffie en samoesas en sit en skryf aan familie 

en vriende. [...]. Ek begelei hulle na die hostel waar ek bly" (BT Bakkes 2004 bl. 170). Die 

skrywer help hier dus logiese chronologie en vloei in die nuwe weergawe van die vertelling 

bewerkstellig. 

 

Op stilistiese vlak maak die skrywer 'n nota van 'n sin in "Turning point" waarvan die 

formulering moet verander. 

 

Hy dui aan in die volgende sin: "The next day I returned to the snake park which I used as a 

temporary base while travelling through Tanzania." (MS3 bl. 95) moet "I returned" na "I 

started walking back" verander (bylaag M7): 
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MS1: The next day I returned to the snake park. Allistair and his friends stayed behind to organise a 

safari. He promised to call on me at the snake park. I’d heard that one before. (bl. 84) 

MS2: The next day I returned to the snake park where [skrywer: vul in waar dit is en wanneer jy hier 

gebly het – noem wie Wade is, ter wille van verwysing wat volg]. Allistair and his friends stayed 

behind to organise a safari. He promised to call on me at the snake park. (bl. 85) 

MS3: The next day I returned to the snake park which I used as a temporary base while travelling 

through Tanzania. (bl. 95) 

DT: The next day I started walking back to the snake park which I used as a temporary base while 

travelling through Tanzania." (bl. 108). 

 

Hierdie sin wat verander moet word, is 'n sin wat die skrywer self by MS2 (bl. 85) gevoeg het 

op aanbeveling van die samesteller wat aangedui het dat hy meer konteks in hierdie 

gedeelte moet verskaf. Hy redigeer/reviseer dus hier sy eie werk. Hierdie sin kom nie in die 

bronteks voor nie – dit is bygevoeg om konteks te skep in die nuutsaamgestelde doelteks 

(op aanbeveling van die samesteller). Hy verskaf geen 'n motivering waarom hy die 

formulering op hierdie stadium van die proses wil verander nie. 

 

Ook ten opsigte van die nakoming van taalreëls/stylreëls maak hy 'n paar spelfoute reg. Die 

Osjihimba-woning wat in "Bush law" "ongandu" gespel is, word verander na die korrekte 

spelling "onganda". Hierdie fout kom reeds in die bronteks (BT Bakkes 2006) voor. "Kaopi 

Kasaona" se naam wat verkeerd gespel is op MS1 bl. 198 (MS2 bl. 200 en MS3 bl. 224), word 

verbeter na "Kapoi" (DT bl. 244). Dit is 'n oordragsfout wat in MS1 gemaak is – die naam is 

wel in die bronteks reg gespel (BT Bakkes 2007 bl. 100). In "No-man's-land" word die 

spelling van die van "von Estdorff" (MS1 bl. 220, MS2 bl. 222, MS3 bl. 249), na aanleiding 

van die spelling in die bronteks (BT Bakkes 2007 bl. 129 & 130) deur die skrywer gekorrigeer 

na "Von Estorff". In die doelteks word hierdie verbetering aangebring in die eerste geval 

waar die van voorkom, maar die van word die tweede keer waar dit voorkom, steeds met 'n 

"d" gespel. Daar is dus nagelaat om die korreksie op albei plekke aan te bring (DT bl. 270). 

 

Hierdie spel-/skryfwyseverbeteringe wat aangebring word is van name en vanne en terme 

waarmee die skrywer bekend is en die ander produksieagente nie. Hy kan dus uit die kennis 

wat deel vorm van sy kulturele kapitaal, hierdie foute opmerk en verbeter. 
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x.) Samevatting 

By In bushveld and desert is daar min voorbeelde van ingrypende veranderinge wat deur 

produksieagente aangebring is en wat nie aan die ander produksieagente gekommunikeer is 

nie. Die insette wat hoofsaaklik 'n tekstuele impak, en nie werklik 'n sosiologiese impak op 

die produksieagente gemaak het nie, is voor die hand liggende veranderinge, en 

veranderinge waarvoor verduideliking en motivering aan ander produksieagente dus nie 

werklik nodig is nie. Van hierdie aspekte word wel in notas aan die ander produksieagente 

gekommunikeer, aangesien nie al die produksieagente hierdie verbeteringe aan die 

manuskripte aangebring het nie, maar aan ander produksieagente oorgelaat het om in die 

teks te inkorporeer. Die produksieagente het ook tot aan die einde van die produksieproses 

die geleentheid gehad om deur die manuskripte te werk, die veranderinge wat aangebring is 

te bestudeer en kommentaar en kritiek daarop te lewer indien hulle sou wou. 

 

5.4.2.4 Slotgedagte 

Al die bostaande voorbeelde het 'n direkte tekstuele invloed op die doelteks gehad en die 

produksieagente was deurgaans betrokke, deurdat veranderinge deur hulle aangebring en 

deur hulle goedgekeur of aanvaar is. Die veranderinge het egter geen waarneembare 

(byvoorbeeld uit e-poskorrespondensie of notas) invloed op die wisselwerking tussen die 

produksieagente nie.  

 

Alhoewel die voorbeelde wat in hierdie afdeling bespreek is, geklassifiseer word as 

veranderinge wat hoofsaaklik 'n tekstuele impak het, maar nie 'n interpersoonlike 

sosiologiese impak op produksieagente nie, kan hierdie voorbeelde egter almal wel as 

sosiologies op ander vlakke beskou word. Die besluite of voorstelle wat die onderskeie 

produksieagente maak, is as gevolg van byvoorbeeld voorkeur of aanvoeling 

(intrapersoonlike norme/disposisies; habitus), kennis van taalreëls (kulturele kapitaal en 

interpersoonlike norme; doxa), die invloed van sosiale kapitaal, die invloed van die bronteks 

en inagneming van die doelteksleser en doelteks (die selfstandige nuwe teks) as 
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magsagente. Sosiologiese impak wat dus in hierdie data opgemerk is, is intrapersoonlik 

(kognitief) van aard, asook interaktief – teenoor die bronteks en doelteks en 

interpersoonlik – teenoor die doeltekslesers en die hele taalgemeenskap, maar nie direk 

teenoor die ander produksieagente nie. 

 

Hierdie tekstuele veranderinge kan moontlik ook 'n verskuilde interpersoonlike impak op 

produksieagente gehad het, aangesien die goedkeuring van die veranderinge deur die 

produksieagente, en die feit dat dit sonder meer aanvaar en inkorporeer is sonder om 

gekritiseer of bevraagteken te word, kan dui op respek vir mekaar, vertoue in mekaar, 

lojaliteit aan mekaar, ensovoorts. By My name is Vaselinetjie dui dit van MS4 af op 

onbetrokkenheid van die vertaler en redigeerder, as gevolg van die skrywer wat haar gesag 

afgedwing het en uit haar outoritêre standpunt hulle nie meer by die produksieproses wou 

betrek nie. Verder kan 'n mens sien dat die meeste van die insette wat gelewer is en wat 

hoofsaaklik 'n tekstuele impak op die doelteks gehad het en waaroor daar nie 

gekommunikeer is nie, meestal voor die hand liggende veranderinge is. Die produksieagente 

toon dus deur nié oor elke verandering te kommunikeer nie, dat hulle ook insig het oor wat 

onnodige korrespondensie is. 

 

Behalwe vir die skrywer se ingrypende veranderinge in My name is Vaselinetjie (MS4 en 

MS5) het die produksieagente (in die ander twee produksieprosesse) tot aan die einde die 

geleentheid gekry om die manuskripte deur te werk en insette daarop te lewer, sou hulle dit 

nodig ag. Deurdat die meeste produksieagente gereviseer/-redigeer het deur van 

spoorveranderinge gebruik te maak, kon die ander produksieagente deurgaans maklik sien 

watter veranderinge aan die manuskrip in die verskillende stadiums van die produksieproses 

aangebring is. By To hell with Cronjé het die skrywer soms ingrypende veranderinge 

aangebring sonder om dit in 'n nota te motiveer, maar die vertaler het die geleentheid gekry 

om haar gereviseerde weergawe volledig te redigeer/reviseer en navrae te rig en kritiek te 

lewer waar nodig. 'n Reviseur is ook by die produksieproses betrek om die vertaling 

objektief te beoordeel. By In bushveld and desert het daar deur middel van e-

poskorrespondensie onderhandelinge plaasgevind waarby die vertaler nie deurgaans betrek 

is nie, maar sy is wel uiteindelik ingelig van die uitkoms van besluite wat tussen die 

uitgewer, bemarkingspan (ensovoorts) en die samesteller geneem is. Hierdie tekort aan 
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kommunikasie was, soos genoem, vir die vertaler 'n probleem en het konflik in die 

produksieproses veroorsaak. Sy is wel later die geleentheid gegee om kommentaar op die 

veranderinge te lewer (hierdie kwessie is reeds bespreek).  

 

5.4.3 Hoofsaaklik sosiologiese, of geen (direkte) tekstuele 
impak op die doelteks nie 

Deur die loop van elke produksieproses bring produksieagente veranderinge aan, of maak 

voorstelle wat uiteindelik geen (direkte) impak op die doelteks het nie deurdat dit nie in die 

doelteks behoue bly of inkorporeer word nie. Die veranderinge of voorstelle is soms dus 

hoofsaaklik sosiologies van aard, of het 'n geringe impak op die produksieproses, of bloot 

geen waarneembare impak op die doelteks nie. Let wel dat daar ook in die vorige twee 

afdelings voorbeelde van veranderinge of voorstelle gegee is wat slegs 'n sosiologiese impak 

op die produksieproses, en/of geen tekstuele impak op die doelteks het nie, maar nie weer 

hier bespreek word nie. Dit is byvoorbeeld gekategoriseer onder 'n afdeling waar 'n ánder 

produksieagent se voorstel of verandering wél 'n tekstuele en/of sosiologiese impak gemaak 

het. 

 

5.4.3.1 Niggie – To hell with Cronjé 

i.) Vertaler se vertaalnota (vergesel MS1) 

In haar vertaalnota wat die konsepvertaling vergesel merk die vertaler die volgende op oor 

oordrag (woordkeuse van 'n term): 

 

p 57: "'n wolk vlieënde miere" – ek het dit vertaal met "ant lions" maar ek is nie seker of dit 

dieselfde ding is nie (bylaag J1).  

 

Die vertaler dui hier aan dat sy onseker is oor haar vertaalkeuse en "ant lions" word deur die 

skrywer in MS2 na "flying ants" (MS2 bl. 44; MS3 bl. 44, DT bl. 67) verander. Die 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



464 
 

teksgedeelte in die doelteks lui soos volg: "One day," Japie Stilgemoed says, "we came 

across a swarm of flying ants. We'd never seen anything like it before. They crawled into 

everything." (DT bl. 67). Die vertaler se opmerking is dus slegs sosiologies van aard, 

aangesien sy haar navraag aan die skrywer kommunikeer, maar die skrywer se verandering 

na aanleiding daarvan het wel 'n tekstuele impak op die doelteks. 

 

ii.)  Skrywer se revisie (MS2) 

Tydens die skrywer se revisie van die konsepvertaling (MS1) word heelwat veranderinge 

aangebring, waarvan die meeste in die doelteks behoue bly. Min van die veranderinge is dus 

slegs sosiologies van aard. In die nota wat die skrywer na afloop van haar revisieproses 

skryf, is daar geen voorbeelde van aspekte wat slégs 'n sosiologiese implikasie het nie. Die 

sosiologiese implikasies van die veranderinge kom eers by die vertaler se reaksie op sekere 

veranderinge deur die skrywer na vore. 

 

'n Voorbeeld waar die skrywer se revisie ten opsigte van oordrag slegs 'n sosiologiese 

implikasie het, is by die revisie van die beskrywing van hoe Kosie Rijpma die kluts kwyt 

geraak het. Die vertaler vertaal  

 

BT: Sy gat in die kamp saam met die vrouens gesien. (bl. 39)  

 

as:  

 

MS1: The women in the camp were his undoing. (bl. 27).  

 

Hierdie uitdrukking wyk van die betekenis van die oorspronklike af, aangesien dit nou klink 

of die vrouens sy ondergang beteken het en die geval eintlik was dat hy én die vrouens saam 

swaargekry het. Die skrywer verander dit gevolglik na:  

 

MS2: He came to a bad end, like most of the women there." (bl. 28).  
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Alhoewel die betekenis nou nader aan die bronteks is, is die uitdrukking "he came to a bad 

end" nie reg gebruik nie. Die vertaler merk hierdie gedeelte in MS3 en skryf in reaksie op die 

skrywer se verandering die volgende in 'n nota:  

 

P. 28: Ek dink nie 'came to a bad end' is reg hier nie. M.i. beteken dit hy is dood. Dalk liewer iets 

anders? (bylaag J4).  

 

Sy maak egter nie 'n voorstel van hoe sy dit sal verander nie en die gedeelte is uiteindelik in 

die doelteks bloot uitgelaat. Die redigeerder lewer geen kommentaar hierop nie; dit is 

moontlik reeds deur die vertaler en skrywer of uitgewer verwyder voor die manuskrip die 

redigeerder bereik het. 

 

Op 'n ander plek in die roman waar daar na iemand (in hierdie geval Abraham) verwys word 

wat die kluts kwytgeraak het, word "Die kluts kwyt" (BT bl. 165) vertaal as: "Giddy as a goat" 

(MS1 bl. 136) wat die skrywer in MS2 na "Off his trolley" (MS2 bl. 136; MS3 bl. 135) 

verander. Uiteindelik verskyn dit as "Crazy." (DT bl. 193) in die doelteks, maar daar is geen 

aanduiding van wie daardie besluit geneem het nie.  

 

iii.) Vertaler se redigering/revisie (MS3) 

Wat taalgebruik betref, merk die vertaler in haar nota by MS3 op dat die woord "gawk", wat 

die skrywer as vertaalalternatief vir haar keuse van die woord "witness" om "vergaap" te 

vertaal, gekies het, te Amerikaans en modern vir die konteks van To hell with Cronjé is. Dit 

pas dus nie by die styl, konteks en toon van die nuwe doelteks in nie. Hier rig die doelteks as 

magsagent dus die vertaler se besluit: 

 

P. 77: 'gawk' klink vir my te Amerikaans, te modern (bylaag J4). 

 

Die skrywer reageer nie hierop nie, maar die redigeerder reageer wel hierop soos volg: 
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gawk: I don't have a problem with this – according to the OED the word has 17
th

 century roots, 

so it is not modern at all. […] (bylaag J5). 

Die redigeerder gebruik dus 'n woordeboek ('n hulpbron wat deel van haar sosiale kapitaal 

vorm) om haar inset te motiveer. 

 

Die vertaler stel in MS3 alternatiewe voorstelle vir "gawk" voor, maar die woord "gawk" 

(wat deur die skrywer en die redigeerder goedgekeur word) word in die doelteks behou: 

 

BT: Wanneer iemand sterf, het daar soms 'n hele skaretjie om die tent vergader om hulle aan die laaste 

sterwensoomblikke te vergaap. (bl. 95) 

MS1: When someone died, a crowd would sometimes gather around the tent to witness the dying 

moments. (bl. 76) 

MS2: A small crowd would often gather around the tent to gawk at the person dying inside. (bl. 76) 

MS3: A small crowd would often gather around the tent to gawk/gape/gaze at the person dying inside. 

(bl. 77) 

DT: A small crowd would often gather around the tent to gawk at the person dying inside. (bl. 110) 

 

Die vertaler beskou ook die uitdrukkings "bull" en "bullshit" wat deur die skrywer in MS2 

gebruik is, as te modern vir die konteks van die verhaal en die toon van die doelteks: 

 

p. 122: 'bull' – later ook 'bullshit' – voel vir my darem net te modern. 'n Anachronisme, dalk? 

(bylaag J4). 

 

In hierdie, en die vorige, voorbeeld, kyk die vertaler na die doxa of interpersoonlike norme 

wat in die tyd waarin die verhaal afspeel, gegeld het vir die taalgemeenskap waarin die 

karakters hulle bevind en maak na aanleiding daarvan hierdie opmerkings. 

 

Die redigeerder reageer soos volg op hierdie opmerking: 

 

As for bull and bullshit – I don't know what alternatives would convey the same strength of 

feeling (bylaag J5). 
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In die bronteks kom daar egter nie waar die skrywer in MS2 "bull" en "bullshit" gebruik 

sodanige "sterk" taal voor nie. In die doelteks word die skrywer se keuse van uitdrukkings in 

MS2 behou, wat die doelteks minder getrou aan die bronteks maak, byvoorbeeld: 

 

 Voorbeeld 1: 

 

BT: "Maar sie jy nou end kry met die storie van miljoene jare, kêrel!" roep oom Honne. (bl. 147)  

MS1: "But will you stop this nonsense about millions of years, man!" Oom Honne shouts. (bl. 121) 

MS2: "But will you stop this bull about millions of years, man!" Oom Honne shouts. (bl. 121) 

MS3: "But will you stop this bull about millions of years, man!" Oom Honne shouts. (bl. 120) 

DT: "But will you stop this bull about millions of years, man!" Oom Honne shouts. (bl. 172) 

 

 Voorbeeld 2: 

 

BT: Swartpeet Petoors hou vol: aan die begin was die aarde woes en leeg, toe was daar die sondevloed, 

en hulle kan vir hom sê wat hulle wil, maar na die vloed het die aarde nie weer verander nie, en geen 

nuwe onsin sal hom anders laat glo nie. (bl. 152) 

MS1: Swartpeet Petoors insists: In the beginning the earth was wild and empty, then came the Deluge, 

and they can say what they like, but after the flood the earth underwent no further changes, and no 

newfangled nonsense will make him believe otherwise. (bl. 124) 

MS2: Blackpiet Petoors insists: In the beginning the earth was wild and empty, then came the Deluge, 

and they can say what they like, but after the flood the earth underwent no further changes, and no 

newfangled bullshit talk will make him believe otherwise. (bl. 125) 

MS3: Blackpiet Petoors insists: In the beginning the earth was wild and empty, then came the Deluge, 

and they can say what they like, but after the flood the earth underwent no further changes, and no 

newfangled bullshit will make him believe otherwise. (bl. 124) 

DT: Blackpiet Petoors insists: In the beginning the earth was wild and empty, then came the Deluge, and 

they can say what they like, but after the flood the earth underwent no further changes, and no 

newfangled bullshit will make him believe otherwise. (bl. 177) 

 

Die vertaler se bevraagtekening van die skrywer se keuses van taalgebruik in die bostaande 

twee voorbeelde is dus slegs sosiologies van aard, aangesien dit nie in die doelteks gebruik 
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is nie. Die sosiologiese implikasie is dat die vertaler iets waaroor sy onseker is aan die ander 

produksieagente kommunikeer om deur middel van samewerking 'n oplossing te kry vir die 

vertaalprobleem. Die skrywer se invloed as magsagent kan hier duidelik waargeneem word, 

aangesien haar vertaalkeuses, eerder as die vertaler s'n (ook op aanbeveling van die 

redigeerder), telkens in die doelteks gebruik word, alhoewel dit verder afwyk van die 

bronteks en moontlik nie dieselfde gevoelswaarde aan die doelteksleser sal oordra nie. 

 

iv.) Redigeerder se redigering/revisie 

Wat oordrag betref, stel die redigeerder in haar nota alternatiewe vertaalekwivalente voor. 

Hier is dit duidelik dat die redigeerder, alhoewel sy sê dat sy eintlik slegs "kopieredigering" 

of "proefleeswerk" gedoen het (Vraelyste 2011), wel ook revisie gedoen het deur na die 

bronteks as magsagent terug te verwys. 

 

Sy motiveer soms haar voorstelle aan die ander produksieagente deur na die Groot 

Woordeboek as bron (wat deel vorm van haar sosiale kapitaal) te verwys om so vertroue in 

haar voorstel in te boesem. Deur na die woordeboek te verwys, betrek sy taalnorme wat 

binne die doxa, of interpersoonlike norme/wette val, naamlik die reëls wat vir 'n hele 

gemeenskap geld. 

 

 Voorbeeld 1 (uit die redigeerder se nota): 

 

p.8: scrub: The Groot Woordeboek translates struikgewassies as shrub. My dictionary says scrub 

is low stunted trees so scrub is probably OK is the context (bylaag J5). 

 

Die redigeerder dui dus aan dat haar verklarende woordeboek wel die woord "scrub" 

verklaar soos dit in MS1, 2 en 3 gebruik is, maar dat die vertaalekwivalent vir 

"struikgewassie" (term in die bronteks) volgens die tweetalige woordeboek "shrub" is. Dit 

wil ook voorkom of dit die woord is wat sy verkies (uit haar intrapersoonlike 

norme/disposisiesl of habitus). Sy kommunikeer hierdie opmerking aan die ander 
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produksieagente sodat hulle die besluit kan neem. Sy sê wel, effens teensinnig, dat "scrub" 

waarskynlik in dié konteks sal werk. "Scrub" word gevolglik deurgaans in die doelteks behou 

(DT bl. 17, 200, 244, 254). 

 

 Voorbeeld 2 (uit die redigeerder se nota): 

 

p. 42 tribulations: this has become a clichéd and so debased. Here it sounds a little tame. In the 

original text, the word used is aaklighede, and the Groot Woordeboek translates aaklighede van 

oorlog as the horrors of war. So horrors would be convey the meaning more accurately (bylaag 

J5). 

 

Die redigeerder stel 'n alternatiewe vertaling voor wat volgens haar die betekenis van die 

bronteks waarna sy hier, saam met die woordeboek as gesaghebbende magsagent, verwys, 

akkurater sal oordra, maar hierdie voorstel word ook nie in die doelteks toegepas nie en die 

impak is dus slegs sosiologies van aard: 

 

BT: "Ek dank die Here," sê Japie Stilgemoed, "dat ek my by tye van die aakligheid van die dag kon afsluit 

deur te lees." (bl. 55) 

MS1: "I thank the Lord," says Japie Stilgemoed, "that there were times when I could remove myself 

from the day's horrors by reading. (bl. 42) 

MS2 & 3: "I thank the Lord," says Japie Stilgemoed, "that there were times when I could remove myself 

from the day's tribulations by reading. (bl. 43, 43) 

DT: "I thank the Lord," says Japie Stilgemoed, "that there were times when I could remove myself from 

the day's tribulations by reading. (bl. 64) 

 

Hier bly die skrywer se vertaalkeuse weer eens in die doelteks behoue. Soos gesien kan 

word uit die teksvoorbeeld, was die vertaler se woordkeuse ook "horrors". 

 

Oor die vertaling van "manelpak" met "pluiskuil" (sic)175 (BT bl. 16) as "claw-hammer coat 

and semi-tophat" (MS1 bl. 8; MS2 bl. 9; MS3 bl. 9), merk die redigeerder die volgende op: 

                                                
175

 Spelfout in die bronteks. Die korrekte spelling is "pluiskeil". 
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pp. 9, 132: I had never heard of a claw-hammer coat, but according to the dictionary there 

actually is such a thing, so I'll go along with that. But semi-tophat sounds like a made up word, 

and terribly clumsy, and besides, the Groot Woordeboek defines pluiskuil hoed as chimney-pot 

hat, which I think is a more acceptable and familiar term (bylaag J5). 

 

Sy maak in dié opmerking gebruik van haar taalkennis (kulturele kapitaal), taalaanvoeling en 

voorkeure (intrapersoonlike norme/disposisiesl, of habitus) om haar voorstel te motiveer. Sy 

gee wel te kenne dat die vertaler se woordkeuse wel bestaan (alhoewel sy dit nie ken nie) 

deur na die woordeboek as hulpbron (sosiale kapitaal) te verwys, maar sê dat die woord 

volgens haar opgemaak en lomp klink en die woordeboek 'n alternatiewe vertaalekwivalent 

gee wat sy as 'n aanvaarbaarder en bekender term (hier beroep sy haar op interpersoonlike 

norme/doxa van die taalgemeenskap) beskou. 

 

Die terme "tailcoat and tophat" (DT bl. 18) word uiteindelik in die doelteks gebruik. Dit is 

onduidelik wie hierdie voorstelle gemaak het, maar die redigeerder se uitwys van die 

klaarblyklike probleem by hierdie begrippe het daartoe gelei dat die produksieagente met 

ander vertaalekwivalente vorendag kom. Die vertaler noem egter na afloop van die 

produksieproses: 

 

Hierdie beskrywing het woordeliks in Deneys Reitz se boek, "Commando", voorgekom waar hy 

vir Maroela Erasmus beskryf. Dit was dus deel van my navorsing (en ek het nie die woord 

"semi-tophat" opgemaak, soos die redigeerder vermoed het nie). Omdat Reitz in daardie era 

geskryf het, was ek juis geinteresseerd om te sien watter woorde hy gebruik om die gebeure te 

beskryf. "Off-saddle" was nog so 'n woord wat deurgaans deur Reitz gebruik is en dus eie was 

aan daardie tyd (Vraelyste 2011). 

 

Die vertaler het dus navorsing gedoen oor uitdrukkings en woorde wat eie was aan die tyd 

waarin die boek afspeel (interpersoonlike norme/doxa van daardie tyd), om hierdie 

vertaalbesluite te neem. Daar is egter geen korrespondensie beskikbaar oor of die vertaler 

haar gevoelens oor hierdie verandering aan die produksieagente oorgedra het nie. 
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'n Voorbeeld waar die redigeerder reviseer ter wille van volledigheid, is waar sy 'n 

opmerking maak oor woorde van 'n liedjie wat uitgelaat is. Die raspejoratief "Kaffir-girl 

lover" kom in MS1 (as vertaling vir "Meideboef") voor, maar word deur die skrywer in MS2 

verwyder: 

 

BT: Jan piet, Jan pol, Jan hawersak / Jan ruigtepol / Jan vinger-in-die-hol / óf: / Jan Toef Jan Doef / Jan 

Meideboef (bl. 61) 

MS1: Jan tick, Jan tack, Jan haversack / Jan up-the-pole / Jan finger-in-the-hole / Or / Jan one, Jan 

another / Jan Kaffir-girl lover (bl. 46) 

MS2, 3 & DT: Jan tick, Jan tack, Jan haversack / Jan up-the-pole / Jan finger-in-the-hole (bl. 47, 47, 47) 

 

Die redigeerder se opmerking oor hierdie weglating om by die skrywer seker te maak dit is 

so bedoel, is soos volg: 

 

p. 47: the second version of Gert Smal's rhyme has been omitted. I assume this is intentional. 

Meideboef is probably pretty untranslateable (bylaag J5).  

 

Die redigeerder tree dus hier as reviseur op en kommunikeer met die skrywer om seker te 

maak dele van die bronteks word nie per ongeluk in die doelteks uitgelaat nie. 

 

Die skrywer het duidelik bedoel om hierdie gedeelte uit te laat, waarskynlik omdat dit te 

kras is, aangesien hierdie weglating ook in die doelteks voorkom.  

 

Die redigeerder merk op dat die styl van die teks by 'n paar plekke vir haar te stram, formeel 

of hoogdrawend is (soos ook vroeër bespreek). Die bronteks en doelteks as magsagente rig 

dus hier haar voorstelle, asook haar persoonlike voorkeure (intrapersoonlike 

norme/disposisiesl; habitus). Voorbeelde van waar haar voorstelle wel nie gebruik word in 

die doelteks nie, is die volgende: 
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 Voorbeeld 1 (uit die redigeerder se nota): 

 

p. 29 thus and in that vein: To me thus is a little like thereafter – stiff and pompous. I thought of 

and so on and so forth, but then there is the repetition with holds forth, so I don't know. Maybe 

and so on in this vein (bylaag J5). 

 

Die redigeerder maak dus voorstelle aan die ander produksieagente vir hoe sy die teks sou 

verander, maar "thus and in that vein" (wat sedert MS1 deur die vertaler gebruik is) bly 

onveranderd in die doelteks: 

 

BT: So en in dié trant voer Gert Smal die woord. Ruieben voeg soms iets by. (bl. 40) 

MS1: Thus and in that vein Gert Smal holds forth. Sometimes Ruieben adds something. (bl. 28) 

MS2 & 3: Thus and in that vein Gert Smal holds forth, with Reuben now and again adding something. 

(bl. 29, 29) 

DT: Thus and in that vein Gert Smal holds forth, with Reuben now and again adding something. (bl. 45, 

46) 

 

 Voorbeeld 2 (uit die redigeerder se nota): 

 

p. 37 lattice: lattice is usually decorative rather than functional, but it's probably OK here. I do 

have a problem with subsequently – another of those too formal, pompous-sounding legal 

words, and it's awkward next to another word ending in-ly. Why not just say then the structure 

is lightly covered with thatch grass? (bylaag J5). 

 

Die redigeerder gee wel te kenne dat die woord "lattice" tog wel in hierdie teksgedeelte kan 

werk, maar dat sy sou voorstel dat "subsequently" nie in die literêre teks gebruik word nie, 

aangesien dit te formeel, hoogdrawend en "regsagtig" klink. Die woord "lattice" (die vertaler 

se woordkeuse in MS1) word in die doelteks behou: 

 

BT: Eers maak Esegiël 'n sterk struktuur van latte en matwerk. (bl. 49) 

MS1, 2, 3 & DT: First Ezekiel builds a strong frame of lattice and matting. (bl. 37, 38, 38 57) 
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"Subsequently" (die vertaler se woordkeuse in MS1) word wel op dieselfde bladsy 

uitgeredigeer en hier het die redigeerder se opmerking dus sosiologiese én tekstuele 

implikasies: 

 

BT: Wat dan bedek word met ligte dekgras. (bl. 50) 

MS1, 2 & 3: The structure is subsequently lightly covered with thatch-grass. (bl. 37, 38, 38) 

DT: Then the structure is lightly covered with thatch-grass. (bl. 57) 

 

Die woord "subsequently" word tog elders in die doelteks gebruik: 

 

DT: Oom Mannes subsequently speaks of the death of General Kock, who prayed that the Lord deliver 

him from imprisonment by the English, because he had no friend left who could help him to escape. 

(bl. 151) 

 

DT: He tells of the battle of Droogleegte and how they subsequently decided to get Abraham away from 

Senekal's laager. (bl. 230) 

 

In hierdie gevalle het die redigeerder se opmerking egter slegs 'n sosiologiese impak, 

aangesien haar voorstelle nie in die doelteks toegepas word nie, maar daar wel 

korrespondensie vir insae deur die ander produksieagente plaasvind. 

 

In die volgende voorbeeld wil die redigeerder 'n verandering met betrekking tot taalgebruik 

bewerkstellig. Sy beveel 'n tydsvormverbetering aan om in te pas by die Engelse taalnorme, 

wat deel van haar kulturele kapitaal vorm, en motiveer ook hierdie aanbeveling by die ander 

produksieagente: 

 

p. 30 he'll think of: this is the conditional, so it's he would think of (bylaag J5) 

 

Hierdie verandering word egter nie in die doelteks aangebring nie: 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



474 
 

MS1, 2 , 3 & DT: He'll think of crueller ways if that's what he's really up to, Ben replies. (bl. 29, 30, 30, 

47) 

 

Die impak is dus slegs sosiologies deurdat die redigeerder deur middel van haar nota die 

ander produksieagente inlig oor haar voorstel en dit aan hulle motiveer. 

 

iv.) Samevatting 

In die produksieproses van die vertaling van Niggie is daar voorbeelde waar wisselwerking 

tussen produksieagente slegs 'n sosiologiese implikasie het, en/of geen invloed op die 

doelteks uitoefen nie. Soos in die inleiding tot hierdie afdeling genoem is, is daar nog 

voorbeelde van veranderinge wat slegs 'n sosiologiese impak het, wat in die vorige afdelings 

bespreek is. Die slegs sosiologiese insette is meestal dié van die vertaler en redigeerder, 

terwyl die skrywer s'n hoofsaaklik tekstueel is. 'n Afleiding wat mens hieruit met betrekking 

tot die magsposisie van die produksieagente kan maak, is dat die skrywer se status en gesag 

as magsagent besonder hoog deur die ander produksieagente geag is. Verder kan 'n mens 

ook uit die teksvoorbeelde sien dat die vertaler ook as 'n belangrikse magsagent gereken is 

en die redigeerder haar meestal by dié twee produksieagente se insette berus het. Tog het 

sy wel haar taak as redigeerder vervul deur in diens van die doelteks te werk en foute of 

afwykings wat steurend en ontoeganklik vir die doelteksleser kan wees, gekorrigeer of 

opmerkings daaroor gemaak het. Baie van haar voorstelle is ook, soos in die vorige twee 

afdelings bespreek is, in die doelteks inkorporeer. 

 

5.4.3.2 Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

i.) Vertaler se vertaalnota (MS1) 

Wat oordrag betref, merk die vertaler in haar vertaalnota by MS1 (die konsepvertaling) op 

dat sy onseker was oor sommige van die vertaalekwivalente wat sy gekies het. Sodanige 

voorbeeld wat slegs 'n sosiologiese impak op die produksieproses het (en haar voorstel dus 

nie in die doelteks gebruik word nie), is waar sy 'n opmerking maak oor haar vertaling van 

"vinnig innig" (BT bl. 48) as "bosom buddies": 
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Vinnig-innig (p. 48, Afrikaanse teks) – bosom buddies? Kan julle aan iets beters dink? (bylaag 

K1). 

 

Die karakter Kitcat (een van die kosuhuiskinders) verwys na as seuns en meisies "té goeie 

maatjies is" (BT bl. 48) as "[v]innig innig"176 (BT bl. 48). Die vertaler merk in haar vertaalnota 

hieroor op dat sy nie seker is hoe hierdie gedeelte vertaal moet word nie. Sy stel "bosom 

buddies" voor en vra of die skrywer en redigeerder aan iets beters kan dink. Hierdie 

vertaling het ook 'n dubbelsinnige betekenis en kan op die seksuele inspeel. Hierdie 

vertaling word deur die skrywer in MS2 so behou (bl. 33) en die redigeerder verander dit na 

"passion pals" (MS3 bl. 37) om waarskynlik die seksuele konnotasie wat deur die Afrikaanse 

bronteks geïmpliseer word, nog sterker in die Engelse teks oor te dra. Die bronteks as 

magsagent word dus hier gebruik om die redigeerder se besluit te rig. Hierdie uitdrukking 

word in MS4 (bl. 37) behou, maar in MS5 (bl. 37), deur die skrywer, verander na "petting 

pals". Dié uitdrukking word ook in die doelteks (bl. 42) gebruik. Hierdie vertaling werk goed, 

aangesien dit allitereer (soos bosom buddies) wat dit 'n effektiewe sê-ding maak (soos 

"vinnig-innig" met rym en assonansie bewerkstellig) en ook omdat dit die seksuele 

konnotasie van die bronteksuitdrukking oordra.  

 

Die teksvoorbeeld is soos volg: 

 

BT: Partymaal word kinders na 'n ander eenheid geskuif omdat hulle té goeie maatjies met iemand is. 

"Vinnig-innig," noem Kitcat dit. (bl. 48) 

MS1 & 2: Sometimes children were moved to a different unit because they became too friendly with 

each other. "Bosom buddies," Kitcat called it. (bl. 33, 33) 

MS3 & 4: Sometimes children were moved to a different unit because they became too friendly with 

each other. "Passion pals," Kitcat called it. (bl. 37, 37) 

MS5 & DT: Sometimes children were moved to a different unit because they became too friendly with 

each other. "Petting pals," Kitcat called it. (bl. 37, 42) 

                                                
176

 Hierdie sê-ding kan moontlik sinspeel op die boek Te vinnig innig? – "'n selfhelpboek wat voorhuwelike seks 
veroordeel" (Steinmar 2009). 
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Dit is hier duidelik hoe die uitdrukking wat in die doelteks gebruik word, deur die 

wisselwerking tussen produksieagente bewerkstellig word. Alhoewel die vertaler se 

vertaalkeuse nie in die doelteks gebruik word nie, het haar nota wel 'n sosiologiese invloed 

op die proses deur die ander produksieagente attent te maak op hierdie moontlike 

problematiese teksgedeelte en 'n moontlike beter alternatief daarvoor te bedink. Haar 

opmerking kan dus as slegs sosiologies van aard gekategoriseer word, maar het uiteindelik 

implisiet ook 'n invloed op die doelteks. Deur die ander produksieagente se mening te vra, 

wys die vertaler dat sy aanpasbaar is ten opsigte van hierdie vertaalkeuse en ook dat sy 

vertroue in die ander produksieagente plaas om met 'n beter voorstel vorendag te kom.  

 

Verder het die opmerkings in die vertaler se vertaalnota (bylaag K1) almal sosiologiese én 

tekstuele implikasies, soos reeds bespreek. 

 

ii.) Skrywer se revisie (MS2) 

Daar is 'n hele aantal voorbeelde in die skrywer se revisie wat aanvanklik slegs 'n 

sosiologiese impak op die produksieproses het, aangesien baie van haar aanpassings nie 

deur die redigeerder inkorporeer word nie. Sy plaas egter baie van haar veranderinge in 

MS4 en MS5 terug en hierdie gedeeltes verskyn wel in die doelteks en raak dus tekstueel 

van aard. Die aspekte wat nie weer deur die skrywer teruggeplaas word of verander word 

nie, kan daarop dui dat die skrywer in daardie gevalle wel die redigeerder en/of vertaler se 

mening vertrou en respekteer, maar soos reeds bespreek, is dit andersins nie die geval nie. 

 

Wat oordrag betref, is daar 'n plek in die teks waar die skrywer in MS2 ekspliseer, maar 

hierdie eksplisering nie in die doelteks verskyn nie: 

 

BT: "Ek verstaan dit ook nie," snik Pizzaface, wat heelwat harder as Vaseline huil. Tussenin kyk sy vir 

haarself in die spieël. (bl. 212) 

MS1: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface, who was crying more loudly than Vaseline. At 

intervals she glanced at herself in the mirror. (bl. 157) 
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MS2: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface next to her, who was crying louder than even 

Vaseline. At intervals she glanced at herself in the mirror. (bl. 168) 

MS3, 4, 5 & DT: "I don't understand it either," sobbed Pizzaface, who was crying more loudly even than 

Vaseline. At intervals she glanced at herself in the mirror. (bl. 187, 186, 188, 213) 

 

Dit is 'n voorbeeld van eksplisering wat nié in die doelteks verskyn nie en dus slegs die 

proses tot 'n mate sosiologies beïnvloed deurdat die redigeerder moet besluit of hierdie 

verandering inkorporeer moet word of nie. Daar is egter, soos bespreek, heelwat ander 

voorbeelde waar die skrywer se eksplisering wel in die doelteks voorkom. 

 

Nog 'n voorbeeld van 'n verandering ten opsigte van oordrag wat nie 'n tekstuele impak op 

die doelteks maak nie, is waar die skrywer 'n redelike lang stuk dialoog byskryf in 'n gesprek 

tussen Killer en Vaselinetjie: 

 

Ter wille van kontekstualisering – Vaselinetjie is in die voorafgaande teksgedeelte besig om 

na Texan toe te loop om met hom te gaan gesels: "Hmm, speaking of Romeo . . . he seems 

to be waiting for you over there at this very moment. You and I can talk some other time, 

deal?" Vaseline tried her best to make an unhurried exit. She didn't want to seem like a 

lovesick teenybopper. Neither did she want Texan to think she spun her heels every time 

she saw him waiting for her on the bench or at the broken swings." (DT bl. 156) 

 

BT: "Laat hom wonder," sê Killer altyd. "Anders dink mans later as hulle hul vingers snep, moet ons 

aangedraf kom." (bl. 160) 

MS1: "Let him wonder," Killer advised. "We can't have men believing we'll come running the moment 

they snap their fingers." (bl. 117) 

MS2: "Keep it interesting, Vas," Killer advised. "We can't have men believing we'll come running the 

moment they snap their fingers. I get the impression that if men had their way, women would be have 

flats heads on which the guy could balance his pizza and his beer while she gave him a blow job. And if 

she could make sounds like an V8-engine revving while doing all that, even better." (bl. 125) 

MS3 & 4: "Let him wonder," Killer advised. "We can't have men believing we'll come running the 

moment they snap their fingers." (bl. 139, 139) 

MS5 & DT: "Keep it interesting, Vas" Killer advised. "We can't have men believing we'll come running 

the moment they snap their fingers." (bl. 139, 156) 
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Die lang gedeelte dialoog wat deur die skrywer in MS2 bygeskryf word, word uitgelaat in die 

ander manuskripte en die doelteks nadat die redigeerder dit nie inkorporeer het nie. In MS5 

en die doelteks word die aangepaste formulering "Keep it interesting, Vas" wel gebruik, in 

plaas van die sinsnede "Let him wonder" wat nader aan die betekenis van die bronteks is. 

Wat Killer hiermee impliseer, is egter dieselfde en kan uit albei hierdie stellings afgelei word, 

naamlik dat Vaselinetjie nie té toeganklik vir Texan, of te ywerig, of "maklik" moet wees nie. 

Hierdie verandering het dus wel 'n tekstuele impak. 

 

Nog 'n voorbeeld waar dialoog bygeskryf word, maar nie in die doelteks verskyn nie, is in die 

predikant se preek: 

 

BT: "Gmf, ek was ook amper onsedelik aangerand, maar daarvan word mos niks gesê nie," kla Pizzaface 

toe die dominee vir die soveelste keer van die preekstoel af daarna verwys. 

". . . dit sny deur die hart van ons land . . . dit tap die bloed van ons jong mense . . . Laat ons 

saamstaan teen bendegeweld, geliefde broeder en suster!" skud die dominee aan die preekstoel dat 

die sweet op sy voorkop uitslaan. (bl. 157) 

 

MS1: Humph, I was almost indecently assaulted, but of course there's no mention of that," 

Pizzaface complained one Sunday in church when the minister referred to the incident in his sermon 

for the umpteenth time. 

   ". . . it cuts through the heart of our country . . . it spills the blood of our youth . . . Let us 

unite against gang violence, beloved brother and sister!" The minister shook the pulpit and sweat 

broke out on his brow. (bl. 114) 

 

MS2: "Humph, I was almost indecently assaulted by those skollies when they first came hunting for 

Texan, but of course there's no mention of that," Pizzaface complained in church. The minister had 

referred to the incident in his sermon for the umpteenth time. 

   ". . . it cuts through the heart of our country . . . it spills the blood of our youth . . . How will 

we unite against gang violence, beloved brother and sister, when our own president does'nt even 

know what tik is? Does he really care about our children? Does it keep him awake at night that for 

every single tourist who is still brave enough to visit this voilent country, that we have up to ten street 

kids begging? Abandoned children who has fallen through the cracks of our welfare system?" The 

minister shook the pulpit with such force that sweat broke out on his brow. (bl. 121) 

MS3, 4, 5 & DT: "Humph, I was almost indecently assaulted by those skollies when they first came 

hunting for Texan, but of course there's no mention of that," Pizzaface complained in church. The 

minister had referred to the incident in his sermon for the umpteenth time. 
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". . . it cuts through the heart of our country . . . it spills the blood of our youth . . . Let us unite against 

gang violence, beloved brother and sister!" The minister shook the pulpit with such force that sweat 

broke out on his brow. (bl. 135, 135, 135, 153) 

 

Hierdie bygeskryfde gedeelte word grootliks nie in MS3 geïnkorporeer nie en verskyn ook 

nie in die doelteks nie. (Die eerste onderstreepte bygeskryfde gedeelte in MS2 word wel in 

MS3 inkorporeer en verskyn in die doelteks en het dus 'n tekstuele impak.) Die veranderinge 

in die volledige teksgedeelte dui dus wel op 'n kombinasie van tekstuele en sosiologiese 

implikasies. 

 

Soos met die ekspliseringsvoorbeeld is daar egter ook voorbeelde van byvoegings wat wél in 

die doelteks voorkom, hetsy dit deur die redigeerder inkorporeer is of deur die skrywer in 

MS4 en MS5 teruggeplaas is. Hierdie voorbeelde is in die vorige afdelings bespreek. 

 

Die veranderinge wat die skrywer ten opsigte van ('n poging tot) die nakoming van 

taalreëls/stylreëls aanbring, is meestal nie verbeteringe nie en word dus nie deur die 

redigeerder inkorporeer nie en kom ook nie in die doelteks voor nie. Woorde wat reg 

gespel/geskryf is, word verkeerd gemaak, byvoorbeeld "metres" wat "meters" (Amerikaanse 

spelling, terwyl die res van die teks die Britse spelreëls volg) word en "crimplene" (regte 

spelling) wat "crimpolene" (verkeerde spelling) word. Hier speel die doelteks as magsagent 

dus deurgaans 'n rol in besluitneming. "Grannie" word verander na "granny", 'n ander 

erkende wisselvorm van die woord wat nie deur die redigeerder in MS3 inkorporeer word 

nie, aangesien dit slegs 'n spelvariant is en albei spelwyses korrek is (CED 2012). Dit verskyn 

ook as "grannie" in die doelteks (bl. 238). Die redigeerder toon hier dus respek aan die 

vertaler se keuse ten opsigte van skryfwyse.  

 

In die volgende voorbeeld bring die skrywer 'n interpunksieverandering aan deur 

aanhalingstekens wat geïmpliseer word en dus onnodig is, by te voeg: 

 

MS1: At night Mrs Claerhout wore a net on her head, because she relaxed her hair, the other girls had 

told Vaseline. (bl. 34) 

MS2: At night Mrs Claerhout wore a hair net on her head, "because she relaxed her hair," the other girls 

had told Vaseline. (bl. 34) 
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MS3, 4, 5 & DT: At night Mrs Claerhout wore a hair net on her head, because she relaxed her hair, the 

other girls had told Vaseline. (bl. 38, 38, 38, 43) 

 

Soos gesien kan word, word hierdie verandering nie in die doelteks geïnkorporeer nie. Die 

eksplisering van "net" wat "hair net" word in MS2, word wel in die doelteks gebruik.  

 

Hierdie tipe verandering word 'n paar keer in MS2 aangebring. 

 

iii.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

Die aspekte in die redigeerder se redigering/revisie wat geen tekstuele impak het nie, of 

slegs sosiologies van aard is, is feitlik almal ten opsigte van aspekte van die skrywer se 

veranderinge in MS2 wat nie in MS3 inkorporeer is nie en wat weer deur die skrywer, of op 

aanbeveling deur die skrywer, deur die redakteur teruggeplaas is in die teks. Hierdie 

voorbeelde word dus deurgaans by die skrywer se revisie en notas bespreek. 

  

iv.) Vertaler se kommentaar op MS3 (MS4) 

Baie van die vertaler se opmerkings oor die geredigeerde weergawe van die vertaling (MS3) 

het geen tekstuele impak nie en/of is slegs sosiologies van aard. Dit is aangesien die meeste 

van haar voorstelle nie in die doelteks inkorporeer is nie. Soos vroeër genoem, is die 

redigeerder en vertaler se insette op daardie stadium van die proses deur die skrywer 

geringgeskat.  

 

Ten opsigte van oordrag, maak die vertaler opmerkings oor enkele aspekte in MS4 wat nie 

inpas in die nuwe konteks waarin die teks nou geplaas is nie (en as 'n mens kyk na die 

skrywer se rasionaal – dus nie geskik is vir die nuwe doelteksleser nie). Die doelteks en die 

doelteksleser as magsagente word dus hier deur die vertaler in ag geneem: 

 

p. 150 – Sal 'n hedendaagse jongmens praat van bloomers? (bylaag K6). 
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Die woord "bloomers" word egter in die doelteks behou. Soos hieronder gesien kan word, is 

die woord "bloomers" nie oorspronklik in die konsepvertaling gebruik nie, aangesien dit nie 

in die bronteks voorkom nie – die skrywer voer dit in MS2 in.  

 

BT: "Ag, hou tog op jou lippe flap," sê Pizzaface, wat skaars opkyk van die spieëltjie waarin sy aan haar 

gesig sit en druk. (bl. 164) 

MS1: "Oh, stop flapping your lips," said Pizzaface, who had scarcely looked up from the small mirror 

into which she was peering while squeezing her face. (bl. 120) 

MS2: "Oh, keep your bloomers on," said Pizzaface, who had scarcely looked up from the small mirror 

into which she was peering while squeezing zits
177

 on her face. (bl. 128) 

MS3: "Oh, keep your bloomers on," said Pizzaface, who had scarcely looked up from the small mirror 

into which she was peering while squeezing zits on her face. (bl. 143) 

MS4: "Oh, keep your bloomers on," said Pizzaface, who had scarcely looked up from the small mirror 

into which she was peering while squeezing zits on her face. (bl. 143) 

DT: "Oh, keep your bloomers on," said Pizzaface, who had scarcely looked up from the small mirror into 

which she was peering while squeezing zits on her face. (bl. 161) 

 

Die vertaler merk ook die volgende oor die gebruik van die woord "lavvies" op: 

 

p. 152 – Ek dink nie enige jongmens praat nog van lavvies nie. Liewer maar toilets? Ek het dit 

wel vroeër gebruik, toe Vaselinetjie teruggedink het aan hoe sy gesit en boek lees het op die 

lavvie (p. 92), maar daar is dit obviously die woord wat in haar oupa en ouma se huis gebruik is 

(bylaag K6). 

 

Die vertaler hou in MS1 die woord "toilets" uit die bronteks net so in die vertaling en die 

skrywer verander dit in MS2 na "lavvies". "Lavvies" word egter, ten spyte van hierdie 

opmerking net so in die doelteks behou: 

 

BT: Hulle nael om die gebou en by die eenheid se agterdeur in. "Maak gou," skree Loeloe van agter af. 

"In die toilets!" (bl. 166) 

MS1: They ran around the building to the back door of the unit. "Hurry!" Lulu shouted after them. "The 

toilets!" (bl. 122) 

                                                
177

 Weer eens word hier deur die skrywer geëkspliseer waar iets voldoende gesuggereer is. Terwyl daar afgelei 
kan word dat dit is wat ge-"squeeze" word, word "zits" bygevoeg. 
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MS2: They ran around the building to the back door of the unit. "Hurry!" Lulu shouted after them, 

smiling and crying at the same time. "In the lavvies!" (bl. 130) 

MS3: They ran around the building to the back door of the unit. "Hurry!" Lulu shouted after them. "In 

the lavvies!" (bl. 144) 

MS4: They ran around the building to the back door of the unit. "Hurry!" Lulu shouted after them. "In 

the lavvies!" (bl. 144) 

DT: They ran around the building to the back door of the unit. "Hurry!" Lulu shouted after them. "In the 

lavvies!" (bl. 163) 

 

Nog 'n woord waaroor die vertaler om dieselfde redes bekommerd is, is "floozy"/"floozies". 

Sy verwys na haar pa (sosiale kapitaal) wat altyd dié woord gebruik het, om haar opmerking 

te motiveer dat die woord baie outyds is en nie vir haar "uit die mond van die hedendaagse 

tiener" natuurlik klink nie. Sy bied hierdie aanbeveling baie taktvol aan deur byvoorbeeld te 

sê: "Ek sou versigtig wees [...]": 

 

p. 113 – Ek sou versigtig wees vir die gebruik van floozy/floozies. Dis 'n baie outydse woord – my 

pa het dit altyd gebruik – en voel nie vir my natuurlik uit die mond van 'n hedendaagse tiener 

nie. Ek weet ek het dit een keer gebruik, maar miskien moet dit eerder spaarsamig gebruik 

word, of glad nie. Sien ook pp. 118, 157 (bylaag K6). 

 

Die uitdrukking word wel in die doelteks gehou, waarskynlik omdat dit wel 'n woord is wat 

steeds gebruik word178 én omdat die vertaler dit wel een keer in die vertaler gebruik het 

(soos sy ook noem). 

 

Die vertaler merk ook op dat die verandering van "emergency services" (MS1 bl. 52) wat 

gebel moet word, na "911" wat gebel moet word, problematies mag wees. 

 

p. 61 – Is 911 nie Amerikaans nie? Sover ek weet kan mens 082 911 bel om Netcare te ontbied, 

maar mens kan nie net 911 bel nie. Is ek verkeerd? (bylaag K6). 

 

                                                
178

 'n Voorbeeld van waar die woord hedendaags ook in die media gebruik word, is die Flooze van Witbank, 
Sorina Erasmus van 7de Laan-faam, se alter ego. 
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Hierdie verwysing is wel in die doelteks (bl. 67) behou, waarskynlik omdat dit deur die 

spreker op televisie gehoor kon word en die spreker nie besef dit is nie in Suid-Afrika nie van 

toepassing nie – sy verbind dit bloot met wat 'n mens moet doen as daar 'n noodgeval is. Dit 

is nie in hierdie teksgedeelte duidelik wie hier praat nie en dit is waarskynlik een van die 

kinders wat op die toneel is wat hierdie woorde skree: "Phone 911!" was the last thing she 

heard above the noise, before the garden tilted oddly and hit Vaseline hard in the face (DT 

bl. 67). Hierdie verandering is verder verwyder van die bronteks en mag moontlik ook 

vervreemdend vir die doelteksleser wees. 

 

Die aanpassing van dié teksgedeelte verloop soos volg: 

 

BT: "Bel die nooddienste!" is die laaste wat sy bo die lawaai hoor voor die wêreld om haar begin draai 

en die grond skielik na haar toe opspring. (bl. 72) 

MS1: "Phone the emergency services!" was the last thing she heard above the noise, before the world 

started spinning and the earth rushed up towards her. (bl. 52) 

MS2: "Phone 911!" was the last thing she heard above the noise, before the garden tilted oddly and hit 

Vaseline hard in her face. (bl. 52) 

MS3, 4, 5 & DT: "Phone 911!" was the last thing she heard above the noise, before the garden tilted 

oddly and the earth rushed up towards her. (bl. 59, 59, 67) 

 

Ook met betrekking tot oordrag, maak die vertaler 'n paar opmerkings by teksgedeeltes wat 

volgens haar onnodige eksplisering bevat: 

 

p. 76 – Blood. Stating the obvious. Oorweeg asb om dit weg te laat (bylaag K6). 

 

Soos vroeër genoem, is die vertaler se kritiek teen eksplisering vanuit haar kennis van die 

vertaalteorie en dat 'n vertaler teen eksplisering moet waak (kulturele kapitaal) en haar 

intrapersoonlike norme/disposisiesl, of habitus. 
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Hierdie teksgedeelte volg op 'n verduideliking van 'n geweerskoot wat afgegaan het en die 

leser kan dus aflei dat die "dark stain" bloed moet wees. Dit is dus onnodig om die woord 

"blood" by te voeg. "Blood" bly egter in die doelteks behoue: 

 

BT: Dis toe hulle haar uit die woonstel lei, dat sy die donker streep op die sitkamermat gesien het. (bl. 

90) 

MS1: It was when they were leading her out of the flat that she'd seen the dark stain on the sitting 

room carpet. (bl. 63) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: It was when they were leading her out of the flat that she'd seen the dark stain on 

the sitting room carpet. Blood. (bl. 65, 74, 74, 74, 84) 

 

Nog 'n opmerking oor iets wat volgens die vertaler onnodig verduidelikend/ekspliserend is, 

is die volgende: 

 

p. 170 – now that she was living as a white person – stating the obvious again. Surely the 

English reader isn't more obtuse than the Afrikaans reader? (bylaag K6). 

 

Sy neem dus die bronteks, doelteks en die doelteksleser as magsagente in ag deur op te 

merk dat dit wat vir die bronteksleser implisiet gestel kan word, ook vir die doelteksleser 

implisiet gestel kan word. Hierdie voorstel word egter nie deur die ander produksieagente in 

die doelteks aanvaar nie en die eksplisering kom dus in die doelteks voor: 

 

BT: Sy besef nou wat die vorige vakansie so aan haar ouma en oupa gevreet het. Hulle was maar net 

skrikkerig omdat sy besig was om groot te word en moeilike vrae kon begin vra. Soos wie haar regte 

ma en pa is. En omdat hulle haar nie meer as 'n ligte bruinmens kon uitmaak nie. Toe sy klein en 

songebrand was en nog volks gepraat het, was dit maklik, maar nou's sy so wit, sy kon net sowel Snow 

White gewees het. (bl. 186) 

MS1: She realised now what had tormented her grandparents the last time she was home. They'd been 

afraid because they'd realised she was growing up and might start asking difficult questions. Like who 

her real parents were. And they could no longer pretend she was just a coloured girl with a fair 

complexion. When she was small and sunburnt and spoke like a coloured, it was easy, but now she 

was so fair-skinned that she might as well have been Snow White. (bl. 137) 

MS2: Only now did Vaseline fully realise what had tormented her grandparents the last time she was 

home. They'd been afraid because they'd feared that she had outgrown them and would no longer 
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accept them now that she was living as a white person. That they might not be good enough for her 

anymore. And that she might start asking difficult questions. Like where she had come from and what 

had happened to her real mother? They could clearly no longer pretend she was just a coloured girl 

with a fair complexion. When she was small and sunburnt and spoke with their accent,, it had been 

easier,, but now there was no hiding that she was in fact white. Where were her white parents? Why 

did they give her away to oupa and ouma?. (bl. 147) 

MS3, 4, 5 & DT: She realised now what had tormented her grandparents the last time she was home. 

They'd been afraid, because they'd feared that she had outgrown them and would no longer accept 

them now that she was living as a white person. That they might not be good enough for her any 

more. And that she might start asking difficult questions. Like who her real parents were. They could 

clearly no longer pretend she was just a coloured girl with a fair complexion. When she was small and 

sunburnt and spoke the way they spoke, it had been easier, but now she was so white that she might 

as well have been Snow White. (bl. 163, 162, 163, 184-185) 

 

Die skrywer se gesag word dus in hierdie voorbeeld deur dié van die ander produksieagente 

oorheers. 

  

Ten opsigte van oordrag én styl maak die vertaler 'n paar opmerkings ten opsigte van 

bewoording/formulering. Sodanige voorbeeld waar haar voorstel vir herbewoording nie 'n 

impak op die doelteks het nie, is die volgende: 

 

p. 64 – opposite house below – the ground floor of the opposite house? (bylaag K6). 

 

Hierdie teksgedeelte is in MS2 en MS3 onderskeidelik deur die skrywer en die redigeerder 

herbewerk. In die onderstaande teksvoorbeeld kan gesien word dat die vertaler se 

opmerking nie 'n impak op die doelteks maak nie:  

 

BT: Die aand help hulle almal om 'n toutjie deur die vensters aan die voorkant van die gebou te span 

sodat Albie se suster vir haar 'n troosbriefie van die tweede verdieping af tot by haar eenheid onder 

kan stuur. (bl. 75) 

MS1: That evening they all helped to rig a line through the windows at the front of the building so that 

Albie's sister could send her a sympathy note from the second storey to her unit below. (bl. 53) 

MS2: That evening they all helped to rig a line through the windows from their second storey unit to 

the opposite house below, so Albie's sister could send her a note to calm her down. Albie could'nt 
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breathe through her nose when she cried and nobody could sleep when she tried breathing through 

her mouth. (bl. 55) 

MS3, 4, 5 & DT: That evening they all helped to rig a line through the windows from their second-storey 

unit to the opposite house below so that Albie's sister could send her a note to calm her down. Albie 

couldn't breathe through her nose when she cried and nobody could sleep when she tried breathing 

through her mouth. (bl. 62, 62, 62, 70) 

 

Ten opsigte van taalgebruik maak die vertaler ook 'n paar voorstelle wat nie in die doelteks 

gebruik word nie. Sy dui in die volgende nota aan dat sy nie saamstem met sekere 

uitdrukkings en beeldspraak wat in die vertaling bygevoeg is nie: 

 

Beelde soos buttered her muffin (p. 56); a whipped squatter camp dog (p. 62); boil each other in 

a broken geyser (p. 231); as if their insides had melted into their stomachs (p. 153); so full of shit 

that his eyes are turning brown (p. 159); a blind person wearing oven gloves (p. 197), ens. – Ek 

neem aan hulle is deur die skrywer ingevoer? Ek wonder maar net of almal van hulle 'n 

verbetering is. Die Afrikaanse teks was baie meer gestroop. Why fix it if it aint broke? (bylaag 

K6). 

 

en: 

 

p. 86 – Op een bladsy word gepraat van 'n schlong, tool, thing en willy. Is dit nie overkill nie? 

(Daar is wel allerhande verskillende benaminge in Afr. ook.) Asb. eerder nie schlong nie – dis 'n 

baie Joodse woord (bylaag K6). 

 

In die eerste nota kan 'n mens sien dat die vertaler terugverwys na die bronteks as 

magsagent om te motiveer waarom dit onnodig is om die beelde waarna sy verwys, in die 

doelteks in te sluit. In die tweede nota verwys sy ook na die bronteks, maar werk meer 

doelteksgerig deur aan te dui dat die klomp verwysings (almal verskillende terme) vir die 

manlike geslagsorgaan oorbodig is. Sy dui ook aan dat die woord "schlong" nie by die styl, 

taalgebruik en konteks (interpersoonlike norme/doxa) van die doelteks inpas nie, aangesien 

dit 'n "baie Joodse woord" is. Die opmerkings word baie taktvol aan die produksieagente 
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aangebied deur die gebruik van formulerings soos "Ek wonder maar net [...]" en "Asb. 

eerder nie [...]".  

 

Hierdie voorstelle deur die vertaler word egter nie in die doelteks gebruik/inkorporeer nie 

wat op 'n geringskatting van en dislojaliteit teenoor haar status en gesag as vertaler dui. 

 

Die vertaler maak ook 'n opmerking oor 'n uitdrukking wat volgens haar nie idiomaties is 

nie: 

 

p. 54 – flip their top? Ek dink dit moet flip out wees, of blow their top (bylaag K6). 

 

Die konsepvertaling het gelui "flip out" en die redigeerder het hierdie uitdrukking in MS3 

verander: 

 

BT: "Miskien is dit hoekom kinderhuiskinders woester te kere gaan as buitekinders as hulle kwaad raak, 

hè?" (bl. 66) 

MS1: "Perhaps that's why kids in a home carry on far worse when they flip out than children on the 

outside, don't you think?" (bl. 46) 

MS2: "Perhaps that's why kids in a hostel carry on far worse when they flip out than children on the 

outside, don't you think?" (bl. 47) 

MS3, 4, 5 & DT: "Perhaps that's why kids in a home carry on far worse when they flip their top than 

children on the outside, don't you think?" (bl. 53, 53, 53, 60) 

 

Soos hierbo gesien kan word, word die vertaler se voorstel nie gebruik nie. Kommunikasie 

oor die kwessie vind wel plaas, maar die vertaler se inset het geen impak op die doelteks 

nie. Die rede waarom die vertaler se voorstel nie gebruik is nie, kan moontlik wees omdat 

die teksgedeelte in dialoog voorkom en afykende en onidiomatiese taalgebruik dus 

toelaatbaar is, soos in hoofstuk 3 bespreek word. 

 

Wat taalgebruik verder betref, merk die vertaler by 'n dialooggedeelte op dat sy nie 

saamstem met die gebruik van die woord "dofste" nie. Sy dui aan dat sy nie van die woord 
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in hierdie konteks hou nie (met ander woorde dat dit nie haar voorkeur is nie 

[intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus]) en dat dit nie vir haar in 'n Engelse teks 

werk nie (hier verwys sy met ander woorde na die doelteks as magsagent en die 

interpersoonlike norme/doxa as motivering vir haar opmerking). 

 

p. 159 – it's the dofste pet hate – Ek hou nie daarvan nie. Dof kan nog gaan, maar dofste in 'n 

Engelse teks is nie vir my lekker nie (bylaag K6).  

 

Die vertaler het hierdie woord "stupidste" (BT bl. 173) oorspronklik met "silliest" (MS1 bl. 

128) vertaal en dit is deur die skrywer in MS2 verander en deur die redigeerder in MS3 

inkorporeer. 

 

BT: "[...] Dis die stupidste pet hate wat ek nog ooit van gehoor het." (bl. 173) 

MS1: "[…] It's the silliest pet hate I've ever heard of." (bl. 128) 

MS2, 3, 4, 5 & DT: "[...] It's the dofste pet hate I've ever heard of." (bl. 137, 152, 151, 152, 171). 

 

v.) Skrywer se tweede revisie (MS4 & MS5) 

Soos vroeër genoem, vind daar tydens die skrywer se tweede revisie nie meer 

korrespondensie tussen die skrywer en die vertaler en die redigeerder plaas nie. Die laaste 

korrespondensie wat tussen dié produksieagente plaasvind, is met die skrywer se nota aan 

die produksieagente nadat die redigeerder die teks vertaal het (bylaag K4 en K5). Die 

wisselwerking tussen die produskieagente word dus hier beëindig en die skrywer werk slegs 

saam met die opdraggewende redakteur. Veranderinge aan die vertaling in MS4 en MS5 

word aangebring, waarna ook redaksionele veranderinge deur die proefleser aangebring 

word en die opdraggewende redakteur die teks finaal voorberei vir die setter. Die 

veranderinge wat op hierdie stadium deur die skrywer aangebring word, word aan die 

opdraggewende redakteur gegee om elektronies te inkorporeer en waarneembare 

veranderinge is almal sosiologies en tekstueel of oorwegend tekstueel van aard (en dus in 

die vorige twee afdelings bespreek). Die skrywer kon moontlik voorstelle gemaak het wat 
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die opdraggewende redakteur nie inkorporeer het nie, maar dit kon nie in die beskikbare 

dokumentasie opgespoor word nie.  

 

vi.) Samevatting 

Deur te kyk na die verloop van die die proses en die sosiologiese impak van veranderinge, 

kommentaar en aanbevelings deur al die rolspelers, kan 'n mens aflei dat daar by die 

vertaling van Vaselinetjie tot 'n groot mate wisselwerking tussen die betrokke 

produksieagente plaasgevind het. Die skrywer toon egter min respek vir van die 

produksieagente se menings en kennis, soos gesien kan word uit die voorbeelde van die 

vertaler en redigeerder se insette wat slegs 'n sosiologiese impak op die proses het, en die 

skrywer wat later kommunikasie met hierdie produksieagente beëindig. Uit bostaande 

resultate kan daar byvoorbeeld opgemerk word dat die vertaler dikwels nie saamstem 

daarmee dat daar aan haar vertaalstrategie verander word nie, maar dat haar opmerkings 

daaroor dikwels geïgnoreer word. Sy toon selfvertroue in haar vertaalstrategie en dat haar 

voorstelle en besluite die beste belange van die doelteks en doelteksleser as magsagente 

dien en vanweë veral haar intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus en haar kennis 

vanuit haar opleiding in die vertaaleorie (kulturele kapitaal), keur sy strategieë soos 

eksplisering (wat meestal deur haar as onnodig beskou word en sy nie self in vertaling 

toepas nie) af. Baie van haar oorspronklike bewoording (MS1) en aanbevelings op 'n latere 

stadium in die proses word egter nie in die doelteks inkorporeer nie omdat die skrywer dit 

nie goedkeur nie. Uiteindelik het die skrywer van Vaselinetjie se hele revisieproses 'n 

sosiologiese impak op die produksieproses, aangesien die redigeerder deurgaans na dié 

revisieproses moes besluit watter van die die skrywer se veranderinge behoue moes bly in 

die doelteks en watter ontdaan gemaak moes word. Dit het die produksieproses onnodig 

vertraag. Baie van hierdie veranderinge is ook deur die skrywer ontdaan gemaak in MS4 en 

MS5 wat beteken het dat die redigeerder se bemiddeling (en die vertaler se insette) dikwels 

uiteindelik nie 'n impak op die doelteks gehad het nie. 
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5.4.3.3 Stoffel-verhale – In bushveld and desert: A game ranger's life 

i.) Uitgewer se redigering/revisie van proefvertaling (PV2) 

In die uitgewer se redigering/revisie en kommentaar op die proefvertaling is daar geen 

aanbevelings of veranderinge wat slegs 'n sosiologiese impak op die teks het of nie in die 

doelteks gebruik word nie, behalwe een voorbeeld van 'n verbetering wat ten opsigte van 

die nakoming van taalreëls/stylreëls aangebring word.  

 

Die uitgewer bring 'n kongruensieverbetering aan in die verhaal "Jeffrey": 

 

PV1: We had to camp on its banks for a night and was able to cross only the following morning. (bl. 6) 

PV2: We had to camp on its banks for a night and were able to cross only the following morning. (bl. 6) 

 

Aangesien "we" meervoud is, moet die werkwoord wat by dit aansluit, "were" en nie "was" 

wees nie. 

 

Hierdie verbetering het egter slegs 'n sosiologiese impak op die produksieproses (die 

vertaler bedank haar vir haar korreksie, sien onderstaande aanhaling), aangesien die verhaal 

"Jeffrey" uiteindelik nie in die doelteks verskyn nie. (Dit word ook nie in die konsepvertaling 

ingesluit nie.) 

 

Die bedanking deur die vertaler lui soos volg: 

 

[...] En hoe het die 'was' verbygeglip? Ek het dit nogal uitgeprint en deurgelees ook. Wys jou. / 

[...]. / [...] / Dankie vir al jou moeite en die vangnet (E-poskorrespondensie: In bushveld and 

desert 2007). 

 

ii.) Vertaler se vertaalnota (MS1) 

In die vertaler se vertaalnota is daar enkele aspekte wat slegs 'n sosiologiese impak op die 

produksieproses het. In haar nota maak sy hoofsaaklik melding van kwessies rakende 
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oordrag. 'n Voorbeeld van sodanige opmerking wat nie 'n impak op die doelteks het nie, is 

by "Hailstorm" (BT: "Haelstorm", Bakkes 2007:32-39) waar sy aandui dat sy onseker is wat in 

die volgende teksgedeelte, wat die jag van 'n sebra beskryf, bedoel word: 

 

BT: 'n 375 is 'n swaar kaliber. Sy koeël val vinnig en ek wil nog nader sluip. (bl. 36-37) 

 

Sy vertaal dit as:  

 

MS1 & 2: A 375 is a heavy calibre. Its bullet falls quickly. I would have liked to get even closer, but the 

zebra had heard me. (bl. 48, 49) 

 

Sy merk in haar vertaalnota op:  

 

Die koeël van 'n 375 'val vinnig' – 'its bullet falls quickly'? Ek is nie lekker seker wat bedoel word 

nie. Is dit die koeël in die loop? [Skrywer], help maar asb met die vertaling (bylaag M1). 

 

 Die skrywer stel "Bullet drops rapidly" (bylaag M3) (met 'n vraagteken agterna) voor.  

 

Die redigeerder verander hierdie teksgedeelte na die volgende, wat ook in die doelteks 

gebruik word: 

 

MS3 & DT: A .375 is a heavy calibre. Its bullet rapidly loses momentum. (bl. 54, 65) 

 

Alhoewel die vertaler se vertaalkeuse uiteindelik nie in die doelteks gebruik word nie, het 

haar opmerking waardeur sy die skrywer as kenner van die bronteks se bedoeling en 

jagterminologie raadpleeg, 'n interpersoonlike sosiologiese impak op die produksieproses. 

Dit vestig die skrywer en die redigeerder se aandag op 'n moontlike waninterpretasie deur 

haar as vertaler, wat tot gevolg kan hê dat die betekenis van die bronteks as magsagent nie 

korrek aan die doelteksleser oorgedra word nie. Sy toon hier dus lojaliteit aan die 

doelteksleser. Deur wisselwerking tussen die vertaler, skrywer en redigeerder word daar 

uiteindelik met die doelteks se bewoording vorendag gekom, wat op samewerking dui. Die 
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skrywer bevraagteken of verander nie die redigeerder se aanpassing van dié teksgedeelte 

nie, wat daarop dui dat hy tevrede met die verandering is. 

 

Nog 'n voorbeeld van 'n opmerking wat die vertaler maak wat slegs 'n sosiologiese 

implikasie op die produksieproses het, is waar sy sê dat sy die aanbod van inhoud in 

"Turning point" verwarrend en onlogies vind. Die rede vir haar verwarring is omdat die 

verhaal nie volg op dieselfde verhale soos in die bronteks nie, aangesien die volgorde van 

verhale verander is en nie ál die bronteksverhale in die doelteks ingesluit word nie. Sy merk 

op: 

 

Ek dink hierdie 'storie' is verwarrend. Waar bv is die 'snake park' en wat het dit met die prys van 

eiers te doen? Wie is Lynn Bale? Wie is Allistair McKinnon? En Wade? (Of is ek dom?) Ek twyfel 

of dit enigiets opklaar – ek dink dit skep dalk meer verwarring. Sou dit nie beter wees om bloot 

'n biografiese nota in te sit (kursief gedruk) waarin 'n kort opsomming gegee word van hoe sake 

verloop het na die aanval en die road trip deur Afrika nie? Iets soos gevind word aan die einde 

van Croc in a pisvel? Verskoon maar as ek uit my beurt praat! (bylaag M2). 

 

Die samesteller en skrywer (na aanleiding van die samesteller se aanbevelings) verbeter 

hierdie verhaal deur bykomende inligting te skryf (soos vroeër bespreek) en die vertaler se 

opmerking het dus implisiet 'n impak op die doelteks. Die vertaler het in hierdie opsig die rol 

van die objektiewe doelteksleser vervul deur vir die produksieagente wat baie vertroud is 

met die verhale, naamlik die skrywer en die samesteller, aan te dui dat die verhaal 

verwarrend is soos dit in sy "nuwe" plek, tussen die verhale wat geselekteer is vir vertaling, 

verskyn. Hierdie opmerking bewerkstellig dus ook groter lojaliteit aan die doelteksleser en 

die doelteks as magsagente en die vertaler is hier ontvanklik vir veranderinge wat aan haar 

vertaling aangebring word om die doelteks vir die doelteksleser toegankliker en 

verstaanbaarder te maak. Sy toon dus aanpasbaarheid ten opsigte van haar eie 

vertaalstrategie. 

 

Nog 'n voorbeeld waar die vertaler 'n opmerking maak wat 'n sosiologiese impak op die 

produksieproses het, maar nie die doelteks direk beïnvloed nie, is waar die vertaler opmerk: 
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Ek het tydens 'n finale lees weer heelwat foute opgetel, maar ek is seker die redigeerder sal 

hulle raaksien. As ek op die ou end weer die teks te sien kry, sal ek net weer seker maak (bylaag 

M1). 

 

Hierdeur beklemtoon sy die belangrikheid daarvan dat 'n vertaalde teks ook gereviseer 

en/of geredigeer moet word en verantwoordelikheid vir haar vertaling aanvaar, deur te sê 

dat sy weer vir foute sal nagaan indien sy die geleentheid kry om weer na die teks kan kyk. 

 

iii.) Samesteller se redigering/revisie (MS2) 

Die samesteller bring, soos vroeër bespreek, slegs enkele veranderinge in die vertaling aan. 

Die meeste hiervan het 'n tekstuele én sosiologiese impak en baie veranderinge word in die 

doelteks gebruik. Daar is wel veranderinge wat op aanbeveling van die vertaler (sien ook 

voorbeelde wat in daardie afdelings bespreek word) en deur die redigeerder terugverander 

word na die vertaler se oorspronklike bewoording in die konsepvertaling. Dit kan op agting 

vir die vertaler se status as magsagent en respek vir en lojaliteit aan haar as vertaler dui. 

 

'n Voorbeeld hiervan met betrekking tot oordrag is die volgende teksgedeelte in "Veteran I" 

waar die vertaler se bewoording deur die redigeerder in MS3 teruggeplaas word en in die 

doelteks verskyn. 

 

(Vir konteks: In die voorafgaande teksgedeelte staan: "Fortunately Steven Kasaona was with 

me, an able young man whom I was training as a guide. The two of us jumped out. Swiftly 

we hoisted the Land over out of the stones with the high-lift jack.The vehicle was carrying a 

heavy load, but it was too wet to ask the guests to get out." [DT bl. 233].) 

 

BT: Vier keer val ons só vas. (Bakkes 2007 bl. 89) 

MS1: In the end we got stuck four times. (bl. 189) 

MS2: Eventually we got stuck four times. (bl. 191) 

MS3 & DT: In the end we got stuck four times. (bl. 214, 233) 
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Die samesteller se bewoording in MS2 word in MS3 deur die redigeerder terugverander na 

dit wat dit in MS1 (die konsepvertaling) was. Daar is nie 'n aanduiding van die rede vir 

hierdie verandering in die beskikbare korrespondensie nie. 

 

Daar is ook voorbeelde waar die samesteller die vertaler se bewoording/woordkeuse 

verander en die redigeerder dan weer die bewoording/woordkeuse na iets anders as in MS1 

verander, byvoorbeeld in die volgende teksgedeelte uit "Veteran I": 

 

BT: Ek skuif agter die stuur in. (Bakkes 2007 bl. 90) 

MS1: I moved in behind the wheel. (bl. 190) 

MS2: I climbed in behind the wheel. (bl. 192) 

MS3 & DT: I got in behind the wheel. (bl. 215, 233, 234) 

 

Die bostaande veranderinge wat die samesteller in MS2 aanbring, het dus geen invloed op 

die doelteks nie, maar wel sosiologiese implikasies, aangesien dit soms 'n bron van konflik 

en onderhandeling is. Die vertaler merk in haar nota na aanleiding van die samesteller se 

redigering/revisie (bylaag M4) op dat sy nie tevrede daarmee is dat daar aan haar 

vertaalstrategieë verander is nie en maak dikwels melding van plekke waar haar bewoording 

verander is en dat sy nie daarmee saamstem nie (soos vroeër reeds bespreek). 

 

Daar is nog voorbeelde van veranderinge wat deur die samesteller aangebring is en wat 

slegs sosiologies van aard is en/of nie 'n impak op die doelteks het nie. Hierdie voorbeelde 

word by die vertaler se kommentaar op MS3 en die redigeerder se redigering/revisie 

bespreek om aan te toon hoe dié produksieagente ook tekstuele veranderinge bewerkstellig 

het en op die samesteller se veranderinge gereageer het. Om herhaling te voorkom, word 

sodanige voorbeelde nie weer hier bespreek nie. 

 

v.) Skrywer se kommentaar op MS2 & 3 

Ten opsigte van oordrag maak die skrywer 'n opmerking wat slegs 'n sosiologiese impak op 

die produksieproses het. By die stukkie dialoog in "Training" waar die soldate elkeen iets oor 
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hulleself vertel, sê Badenhorst: "My father has a wheat farm in the Free State. I have a 

diploma in agriculture. I don't need this." (MS2 bl. 28). Die skrywer voeg by dat "wheat" 

"maize" moet word. Die redigeerder verander dit later na "mealie" (MS3 bl. 33) om beter by 

die Suid-Afrikaanse idioom in te pas. Die teks verskyn soos volg in die doelteks: "My father 

has a mealie farm in the Free State. I have a diploma in agriculture. I don't need this." (DT bl. 

41). Die skrywer se aanpassing van die woord word dus nie in die doelteks gebruik nie, maar 

het aanleiding daartoe gegee dat die redigeerder oor hierdie woordkeuse besin. Sy 

opmerking het dus implisiet 'n impak op die doelteks. 

 

vi.) Vertaler se kommentaar op MS3 

Soos reeds bespreek, is die vertaler se kommentaar op die samesteller se redigering/revisie 

hoofsaaklik sosiologies en tekstueel van aard, maar daar is wel enkele voorbeelde van 

kommentaar wat slegs 'n sosiologiese impak, maar geen tekstuele impak op die doelteks het 

nie. 

 

Die vertaler merk byvoorbeeld ten opsigte van oordrag die volgende by "The day of the 

cats" op: 

 

p. 189: Ek het "bietjiesbaard" vertaal met "downy-cheeked sons". [Die samesteller] het dit 

"young sons" gemaak. Dis darem baie "bland". "Downy-whiskered" miskien? Of iets anders, 

dan, [redigeerder]? (bylaag M4). 

 

Die vertaler rig hierdie nota spesifiek aan die redigeerder. Sy verwys terug na haar 

oorspronklike vertaling in die konsepvertaling, maar stel ook 'n ander bewoording voor wat 

moontlik gebruik kan word. Haar rede vir hierdie voorstel is hoofsaaklik uit haar 

intrapersoonlike norme/disposisiesl, of habitus, aangesien dit lyk of dit haar persoonlike 

voorkeur of smaak is wat hier 'n rol speel. Dit kan ook wees dat die vertaler die doelteks en 

doelteksleser as magsagente in ag neem en wil verseker dat die doelteks nie saai vir die 

doeltekslesers is nie. Haar voorstel word egter nie in die doelteks gebruik nie. Die 
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samesteller se bewoording "young sons" word deur die redigeerder behou en in die 

doelteks gebruik. Die redigeerder se gesag as kundige en magsagent word dus hier erken: 

 

BT: By die fontein voor mens die bergpas tussen die Aub- en die Barab-rivier aanpak, kry ons die leeus: 

'n wyfie met haar drie opgeskote, bietjiesbaard-seuns. (Bakkes 2007 bl. 76-77)  

MS1: At the fountain at the foot the mountain pass between the Aub and the Barab Rivers, we 

encountered the lions: a lioness with her three downy-cheeked sons. (bl. 185) 

MS2: At the fountain at the foot the mountain pass between the Aub and the Barab Rivers, we 

encountered the lions: a lioness with her three young sons. (bl. 187) 

MS3 & DT: At the fountain at the foot of the mountain pass between the Aub and the Barab Rivers, we 

encountered the lions: a lioness with her three young sons. (bl. 211, 229) 

 

Nog 'n voorbeeld ten opsigte van oordrag wat slegs 'n sosiologiese impak op die 

vertaalproses het, is waar die vertaler 'n opmerking maak oor hoe sy 'n teksgedeelte in 

"Brothers" in die bronteks verstaan het en gevolglik vertaal het. Sy maak ook 'n voorstel vir 

'n alternatiewe bewoording. Dit handel oor die teksgedeelte waar daar beskryf word hoe die 

leeus saamwerk om mekaar te beskerm:  

 

"Ek het dit bedoel soos in die uitdrukking 'I've got your back.' (Moenie worry nie, ek kyk uit vir 

jou!) As dit hinderlik is, kan mens seker iets oorweeg soos 'They looked out for each other.' (Ek 

sien [die skrywer] het intussen 'n voorstel gemaak.)" (bylaag M4).  

 

Die samesteller het ook by "had" vir die skrywer se aandag aangedui dat daar gekyk moet 

word of dit die regte woord is. Die skrywer het hierdie gedeelte na "They watched each 

other's backs" (MS2 bl. 67) verander, wat deur die redigeerder in MS3 (bl. 74) geïnkorporeer 

is en in die doelteks (bl. 87) ook so verskyn. Die betekenis hier is dus dat die leeus letterlik, 

en nie net figuurlik (in Engels: "to have someone's back) nie, mekaar se rûe dophou en 

beskerm. Die ontwikkeling van hierdie teksgedeelte verloop soos volg: 
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BT: Saam patrolleer die twee jong leeus die Shisakarangondzo. Hulle beskerm mekaar se rug. Die 

leeuwyfies langs die rivier word om die beurt deur hulle gedek. Die jong welpe behoort aan óf die een 

óf die ander. Eendrag maak mag." (Bakkes 2007 bl. 54).  

MS2: They took turns to cover the lionesses along the river bank. (bl. 67). 

MS3 & DT: They took turns to mount the lionesses along the river bank. (bl. 74, 87). 

 

(Hierdie voorbeeld is ook vroeër genoem.) 

 

Soos in die vorige besprekings gesien kan word, het die opmerkings en aanbevelings wat die 

vertaler ten opsigte van taalreëls/stylreëls maak, gewoonlik 'n impak op die doelteks. Die 

volgende is 'n voorbeeld waar die vertaler se voorstel (wat sy as 'n navraag rig) nie in die 

doelteks gebruik word nie: 

 
 

 p. 40 – toyi-toyi is 'n wisselspelling van toy-toy. As toyi-toyi gekies word, moet dit dan 

nie toyi-toyiing wees nie? (Ek ken self nie die antwoord nie.) 

 

"Toyi-toying" (DT bl. 45) (met een "i") word in die doelteks gebruik, met ander woorde nie 

die vertaler se voorstel nie. 

 

vii.) Redigeerder se redigering/revisie (MS3) 

Soos vroeër genoem, bring die redigeerder min ingrypende veranderinge aan. Die meeste 

van die veranderinge word ook in die doelteks gebruik en die veranderinge het hoofsaaklik 

'n tekstuele impak. 

 

Daar is wel enkele voorbeelde waar die redigeerder se veranderinge nie in die doelteks 

gebruik word nie. Hierdie voorbeelde is hoofsaaklik na aanleiding van die vertaler se 

kommentaar nadat sy deur die redigeerder se MS3 deurgewerk het en word gevolglik 

hoofsaaklik by die vertaler se kommentaar op MS3 bespreek (sien vroeër by sosiologiese en 

tekstuele impak/implikasies). Hierdie voorbeelde het meestal met oordrag te doen.  
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Om 'n enkele voorbeeld te noem: In die onderstaande teksvoorbeeld uit "The hunt" bring 

die redigeerder 'n woordkeuseverandering aan waar 'n mens uit die vertaler se kommentaar 

daarop kan aflei, die oordrag onnodig ekspliserend gemaak word: 

 

MS3: Two of the gemsbok took it as a sign that they should flee. They dashed up the opposite bank and 

joined the others of the herd that were now well on their way to the ridges. (bl. 111) 

 

Die vertaler merk hieroor op:  

 

p. 111: Jy het '. . . joined the rest of the herd' verander na '. . . joined the others of the herd'. Kan 

mens dan nie maar volstaan met '. . . joined the others' nie? (bylaag M5, eie beklemtoning). 

 

Hierdie voorstel word in die doelteks deur die ander produksieagente aanvaar en onnodige 

eksplisering word teengewerk. Die ontwikkeling van die teksgedeelte se bewoording 

verloop soos volg: 

 

BT: Vir twee gemsbokke in die spruit is dit die teken om pad te gee. Hulle hardloop by die oorkanste wal 

uit en sluit by die res van die trop aan wat al klaar goed onderweg na die rante is. (Bakkes 2006 bl. 85) 

MS1 & 2: Two of the gemsbuck took it as a sign that they should flee. They dashed up the opposite 

bank and joined the rest of the herd that were now well on their way to the ridges. (bl. 97-98, 98-99) 

MS3: Two of the gemsbok took it as a sign that they should flee. They dashed up the opposite bank and 

joined the others of the herd that were now well on their way to the ridges. (bl. 111) 

DT: Two of the gemsbok took it as a sign that they should flee. They dashed up the opposite bank and 

joined the others that were now well on their way to the ridges. (bl. 124) 

 

viii.) Vertaler se kommentaar op MS3 

Enkele opmerkings en voorstelle in die vertaler se kommentaar op MS3 het slegs 'n 

sosiologiese implikasie op die produksieproses, of geen impak op die doelteks nie. 'n 

Voorbeeld ten opsigte van oordrag is waar die vertaler 'n opmerking maak oor 'n 

woordkeuse wat sy sélf in die konsepvertaling van "Hailstorm" gemaak het: 
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p. 50: Skielik twyfel ek nou vreeslik oor 'He crammed a hat on his head'. Moet dit nie eerder 

jammed wees nie?" (bylaag M5).  

 

"Crammed" bly egter in die doelteks behoue: 

 

BT: Hy druk die verslete strooihoed op sy kop. (Bakkes 2007 bl. 32) 

MS1, 2, 3 & DT: He crammed a battered straw hat on his head. (bl. 45, 46, 50, 61) 

 

Hierdie voorbeeld dui daarop dat die vertaler nie slegs krities na ander produksieagente se 

veranderinge kyk nie, maar ook krities met haar eie vertaalkeuses omgaan en die vertaling 

in hierdie stadium van die produksieproses objektief kan beoordeel. Sy wys ook hierdeur dat 

sy die selfvertroue het om aan die ander produksieagente te toon dat sy moontlik 'n fout 

begaan het. 

 

Nog 'n opmerking wat slegs 'n sosiologiese implikasie het, is waar die vertaler by "Afrikaans 

must stop" 'n navraag rig oor of die van "Cronje" sonder 'n akuut geskryf moet word. 

("Cronjé" en "Cronje" is albei erkende skryfwyses van dié van.): 

 

p. 198: Moet Cronje 'n aksent kry? (bylaag M5) 

 

Daar is geen korrespondensie waarop die skrywer hierop kommentaar lewer nie 

(waarskynlik aangesien dit korrek is sonder die akuut) en Thys Cronje se van word 

deurgaans in die doelteks (bl. 172, 216) sonder 'n akuut geskryf. 

 

ix.) Proefleser se kommentaar 

Die proefleser se kommentaar het hoofsaaklik 'n tekstuele, of sosiologiese én tekstuele 

impak, aangesien haar aanbevelings meestal in die doelteks inkorporeer word. Daar is wel 

één aanbeveling wat nie in die doelteks gebruik word nie. Die rede hiervoor is onbekend. 

Die aanbeveling wat die proefleser maak wat nié gebruik word nie, het betrekking op die 

nakoming van taalreëls/stylreëls.  
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Die proefleser merk by "Croc in a pisvel" 'n kongruensiefout op: 

 

p. 72: This may be nitpicking, and the sense is clear, but 'Two metres of brute force was fighting' 

– as it stands, the subject is 'two metres', not 'force', so strictly speaking it should be 'were 

fighting'. Perhaps it could be changed to 'Two meter's worth of brute force' (bylaag M6). 

 

Hierdie teksgedeelte bly egter "Two metres of brute force was fighting to escape down 

below and soon the water around the boat had changed into foaming chocolate soup." (DT 

bl. 72) in die doelteks. 

 

x.) Skrywer se finale kommentaar 

In die skrywer se finale kommentaar is daar geen opmerkings wat slegs sosiologies van aard 

is, of nie 'n impak op die doelteks het nie. 

 

xi.) Samevatting 

By In bushveld and desert het die meeste aspekte waaroor gekorrespondeer word, wel 'n 

tekstuele impak, wat kan getuig van sinvolle korrespondensie tussen die produksieagente 

tydens die produksieproses. Daar is ook dikwels voorbeelde gegee van waar 

produksieagente se opmerkings uiteindelik tot 'n verandering in die doelteks lei, maar hulle 

eie voorstel nie in die doelteks gebruik word nie. Hulle insette is dus nie net interpersoonlik 

sosiologies van aard (teenoor en tussen produksieagente) nie, maar het ook 'n implisiete 

tekstuele impak op die doelteks. Daar is wel ook voorbeelde, soos bespreek, waar 

veranderinge en opmerkings, aanbevelings, ensovoorts slegs 'n sosiologiese impak op die 

publikasieproses en die produksieagente het en/of nie 'n impak op die doelteks ook het nie. 

Voorbeelde is gegee waar die vertaler se insette nie in die doelteks geïnkorporeer word nie. 

Dit kan daarop dui dat die vertaler se insette en gesag moontlik nie gerespekteer word nie, 

maar uit die korrespondensie kan daar egter afgelei word dat die vertaler wél as magsagent 

gerespekteer word en die voorstelle word waarskynlik nie inkorporeer nie omdat daar ander 
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voorstelle is wat volgens die produksieagente beter in die doelteks en vir die doeltekslesers 

werk. Die bronteks as magsagent word wel soms as magsagent beskou, maar die doelteks as 

selfstandige nuwe teks en die doelteksleser se invloed weeg origens swaarder. 

 

5.4.3.4 Slotgedagte 

In al drie die produksieprosesse van vertaalde literêre prosesse wat bespreek is, is daar 

voorbeelde waar veranderinge, opmerkings of voorstelle/aanbevelings slegs 'n sosiologiese 

impak op die proses gehad het en/of nie in die doelteks neerslag gevind het nie. Daar is ook 

voorbeelde van voorstelle, aanbevelings, ensovoorts wat implisiet 'n impak op die doelteks 

gehad het deurdat die inset van 'n produksieagent tot 'n verandering aan die teks deur 'n 

ander produksieagent gelei het. Hieruit kan gesien word dat nie álle besluite wat tydens die 

produksieproses geneem word, of alle korrespondensie wat tydens 'n die produksieproses 

van literêre vertalings plaasvind, noodwendig die doelteks (die produk) beïnvloed nie. 

 

Waar daar tot 'n té groot mate veranderinge, voorstelle, ensovoorts voorkom wat slegs 'n 

sosiologiese impak het, kan dit daarop dui dat die proses onnodig omslagtig gemaak word 

deurdat tyd daaraan bestee word om notas te skryf en veranderinge aan te bring wat 

uiteindelik nie in die doelteks gebruik word nie, soos by die produksieproses van My name is 

Vaselinetjie opgelet is. Aan die ander kant is dit wel belangrik dat produksieagente nie té 

ekonomies met veranderinge en voorstelle omgaan en uiteindelik nie die insette lewer wat 

tot 'n verbeterde vertaalproduk kon bydra nie.  

 

In hierdie afdeling is die rol van die bronteks, doelteks en doeltekslesers as magsagente en 

die uitgewer/opdraggewende redakteur as produksieagent weer eens bespreek en die 

afleidings wat in die vorige afdelings oor hulle betrokkenheid by en impak op die 

produksieproses gemaak is, is weer eens dieselfde (sien afdeling 5.4.1.4 en 5.4.2.4). 
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5.5 Samevatting: Die wisselwerking tussen 
agente in die produksieprosesse van drie 
literêre vertalings 

5.5.1 Inleiding 

Deur van die akteur-netwerk-teorie as metodologie, of konseptuele raamwerk, gebruik te 

maak, is die produksieprosesse van drie literêre vertalings gevolg deur te kyk na watter 

produksieagente betrokke was by elke proses, hoe die produksieagente saamgewerk het om 

die doeltekste te produseer, hoe kommunikasie bewerkstellig is en hoe konflik tydens die 

proses ontstaan en opgelos is – met ander woorde die struktuur van die netwerk waarbinne 

die doelteks telkens geproduseer is en die stappe wat tydens hierdie proses plaasgevind het. 

Daar is ook gekyk na die rol van die bronteks, doelteks en doelteksleser as magsagente in 

die onderskeie produksieprosesse. Die onderlinge verhoudings of assosiasies tussen 

(produksie)agente om 'n produk te produseer is dus nagevors. Hierdie verhoudings behels 

onder andere die magsposisises wat die (produksie)agente tydens die proses inneem en die 

alliansies wat tussen (produksie)agente gevorm word en hoe hierdie posisionering die 

produksieproses en die produk (doelteks) kan beïnvloed. Daar is ook gekyk na hoe 

produksieagente oor kwessies tydens die produksieproses onderhandel het om uiteindelik 

'n besluit te neem oor watter benaderings en strategieë gevolg sal word om die doeltekste 

daar te stel. Deurgaans is die navorsingsvrae wat in afdeling 1.4 aangebied is, in gedagte 

gehou en beantwoord. Die antwoorde op hierdie navorsingsvrae, wat hieronder gelys word, 

sal ook opsommenderwys in hierdie afdeling bespreek word. Die navorsingsvrae is soos 

volg: 

 

1. Hoe verloop elke produksieproses van konsepvertaling tot doelteks (met ander 

woorde watter stappe vind chronologies in die produksieproses plaas)? 

2. Watter verantwoordelikhede het elke produksieagent wat betrokke is by die 

produksie van die doelteks en watter take moet hulle verrig? 

3. Watter (tipe) veranderinge word deur watter produksieagente deur die verloop van 

die produksieproses aan die teks aangebring? Wat is die sosiologiese implikasies 
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daarvan vir die produksieproses en wat is die tekstuele implikasies daarvan vir die 

doelteks? 

4. Oor watter aspekte word daar tydens die literêre vertaalproses gekommunikeer en 

gekorrespondeer en op watter wyse geskied hierdie korrespondensie? 

 

Om hierdie vrae te beantwoord, word daar in hierdie afdeling opsommenderwys bespreek 

hoe die produksieprosesse verloop het, deur te kyk na die werkswyse en 

verantwoordelikhede van elke produksieagent en die kommunikasie en wisselwerking wat 

tussen produksieagente plaasgevind het. Die betrokkenheid van die bronteks, doelteks en 

doelteksleser en hulle invloed op besluitneming tydens die produksieprosesse, sal ook 

bespreek word. Die produksieagente se kommentaar oor hulle gevoel van die effektiwiteit 

van elke proses sal laastens bespreek word. Hierdie bespreking sal as agtergrond dien 

waarteen die model vir wisselwerking tussen (produksie)agente in die produksieproses van 

literêre vertalings ontwerp sal word (hoofstuk 6). 

 

5.5.2 Die verloop van elke produksieproses 

In die vorige afdeling is die analises van elke produksieproses chronologies/stapsgewys 

aangebied om aan te dui in watter volgorde aktiwiteite in die produksieproses plaasgevind 

het, watter (produksie)agente telkens betrokke was en watter manuskripte en/of 

notas/korrespondensie by elke stap geproduseer is, met ander woorde watter veranderinge 

telkens aan die teks aangebring is en/of waaroor daar telkens gekorrespondeer is. Op 

hierdie manier kon die produksieprosesse terugskouend gerekonstrueer word. 

Navorsingsvraag 1: "Hoe verloop elke produksieproses van konsepvertaling tot doelteks?" 

is hierdeur beantwoord. Vervolgens word die produksieproses van elke literêre vertaling 

grafies op makrovlak voorgestel. Die handelinge wat uitgevoer is, die manuskripte en notas 

wat geproduseer is en die produksieagente wat telkens betrokke was, word aangedui. Elke 

produksieagent word deur 'n ander kleur aangedui sodat die lusverbinding (vergelyk Nord se 

lusverbindingsmodel [figuur 5 in afdeling 2.3.4] wat tydens elke proses plaasgevind het, al 

dan nie, duidelik waargeneem kan word (uitgewer/opdraggewende redakteur: pers; 

skrywer: ligblou; vertaler: rooi; reviseur: oranje, redigeerder: grasgroen; samesteller: 
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donkerblou; proefleser: geelgroen; doelteksleser: grys). Handelinge (let wel slegs die 

beduidendste handelinge wat deel van die prosesse gevorm het, word aangedui) word deur 

pyle aangedui en manuskripte of tekstuele korrespondensie word in blokkies geplaas. Die 

hoofstappe in die produksieprosesse word genommer om aan te dui in watter volgorde die 

stappe plaasgevind het. Manuskripte wat nie meer beskikbaar is nie, word telkens tussen 

hakies aangedui. 
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Figuur 14: Produksieproses: To hell with Cronjé 

Bronteks 
(geskryf deur 

[skrywer]) 

MS1 

Vertaalnota 

MS2 

Revisienota 

MS3 

Revisienota 

(MS4) 

Kommentaar 

(MS5) 

Redigeer-
/revisienota 

(MS6) 
Doelteks 

(gelees deur 
[doelteksleser]) 

 

[1] Projekinisiëring 
[uitgewer] 

[2] Konsepvertaling 
[vertaler] 

Terugvoer 
[skrywer] & 
[reviseur] 

([proefleser]) 

[4] Redigering/revisie 
[vertaler] 

Inkorporering 
[vertaler] 

 
[3] Revisie 
[skrywer] 

[5] Revisie 
[reviseur] 

([proefleser]) 

[6] Redigering/revisie 
[redigeerder] 

[7] Proeflees 
[proefleser] 
([reviseur]) 

Terugvoer & inkorporering 
([skrywer] &/ [vertaler] &/ 

[redigeerder]) 
 

 

Geskrewe opdrag 

Opdrag 
[uitgewer] 

Terugvoer ([skrywer] & 
[vertaler]) 

& inkorporering 
([skrywer] &/ [uitgewer]) 
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Bronteks 
(geskryf deur 

[skrywer]) 

MS1 

Vertaalnota 

MS2 

Revisienota 

MS3 

Revisienota 

MS4 

Kommentaar 

Kommentaar 

[1] Projekinisiëring 
[opdraggewende 

redakteur] 
[2] Konsepvertaling 

[vertaler] 

Terugvoer 
[skrywer] & 

[redigeerder] 

Inkorporering 
[redigeerder] 

[3] Revisie 
[skrywer] 

Figuur 15: Produksieproses: My name is Vaselinetjie 

[4] Redigering/revisie 
[redigeerder] 

Redigeer-
/revisienota 

Terugvoer 
[skrywer] & 

[vertaler] 

[5] Revisie 
[skrywer] 

[6] Revisie 
[skrywer] MS5 

Doelteks 
(gelees deur 

[doelteksleser]) 

 

[7] Proeflees 
[proefleser] 

Inkorporering  
[skrywer] &/  

[opdraggewende redakteur] 
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[uitgewer] 
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[vertaler] 

Terugvoer 
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Figuur 16: Produksieproses: In bushveld and desert: A game ranger's life 
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Terugvoer 
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Kommentaar 
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Die wisselwerking tussen produksieagente en die feit dat die manuskrip in al drie prosesse 

teruggaan het na produksieagente toe nadat ander produksieagente daaraan gewerk het 

(sien byvoorbeeld, figuur 14, figuur 15 en figuur 16) illustreer dat Nord (2005) se 

lusverbindingsmodel (afdeling 2.3.4, figuur 5) ook op die héle produksieproses van (literêre) 

vertaling en met betrekking tot ál die produksieagente wat betrokke is by die proses, 

toegepas (kan) word. Nord (2005) se model stel, soos bespreek in afdeling 2.3.4) 'n 

deurlopende terugkeer na hierdie fases, soos benodig, voor en stel die vertaler in staat om 

terug te keer na sy/haar besluitnemingsfases en om byvoorbeeld sy/haar vertaalstrategie 

aan te pas, na aanleiding van die versoenbaarheidstoets en gehaltebeheer wat tydens die 

vertaalproses uitgeoefen word. So ook kan produksieagente die geleentheid kry om weer 

kommentaar te lewer oor vertaalbesluite en -strategieë nadat ander produksieagente deur 

die teks gewerk het. By My name is Vaselinetjie is daar in die analises bespreek hoe 

onvoldoende terugverwysing na produksieagente problematies vir die produksieproses en 

die betrokke produksieagente kan wees. Vervolgens word die wisselwerking tussen agente 

in elke produksieproses bespreek. 

 

5.5.3 Wisselwerking tussen agente 

In die literatuurhoofstukke van hierdie proefskrif is daar bespreek hoe vertaling nie slegs 'n 

tekstuele aktiwiteit is nie, maar ook as 'n sosiologiese proses beskou (behoort te) word. In 

die analises in hierdie hoofstuk is daar aangedui hoe die produksieproses van literêre 

vertalings tekstuele én sosiologiese aktiwiteite behels en dat die vervaardiging/produksie 

van 'n literêre vertaling wisselwerking tussen produksieagente op 'n tekstuele én 

sosiologiese vlak behels. Deur na die verskillende produksieagente se bydraes te kyk, kan 'n 

mens sien hoe 'n literêre vertaling 'n méér as dubbeld bemiddelde teks kan wees, deurdat 

onder meer die skrywer, 'n vertaler én 'n redigeerder by elke proses betrokke kan wees en 

insette op die produksie van die vertaling kan lewer (soos geïllustreer deur die drie 

produksieprosesse wat geanaliseer is). Daar is ook geïllustreer dat wisselwerking nie slegs 

tussen produksieagente plaasvind nie, maar dat die bronteks, die doelteks en die 

doeltekslesers ook as belangrike magsagente in die produksieprosesse kan optree. So kan 
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ander eksterne magte, soos die instelling en die mark, ook 'n invloed op die produksieproses 

uitoefen. 

 

In die analises is daar bevestig dat sekere insette deur die produksieagente hoofsaaklik 'n 

tekstuele impak op die doelteks, en geen sosiologiese impak op die produksieproses gemaak 

het nie, sekere insette hoofsaaklik 'n sosiologiese impak op die produksieproses gemaak en 

nie neerslag in die doelteks gevind het nie en sekere insette 'n kombinasie van 'n 

sosiologiese impak op die produksieproses en 'n tekstuele impak op die doelteks gehad het. 

Omdat daar kwalitatief gewerk is en nie kwantitatief nie, kan daar egter nie afleidings 

gemaak word oor die relatiewe verhouding van hierdie insette teenoor mekaar nie. Deur 

verdere navorsing wat kwantitatiewe analises van hierdie data behels, kan sodanige 

afleidings wel gemaak word. Verteenwoordigende voorbeelde is egter telkens in hierdie 

studie gegee en daar sal in hierdie afdeling bespreek word watter impak die onderskeie 

(produksie)agente hoofsaaklik op die produksieproses en eindproduk gemaak het en op 

watter vlakke van redigering en revisieparameters hulle hoofsaaklik gewerk het. In die 

navorsingsvrae word gevra: navorsingsvraag 2: Watter verantwoordelikhede het elke 

produksieagent wat betrokke is by die produksie van die doelteks en watter take moet hulle 

verrig? en navorsingsvraag 3: Watter (tipe) veranderinge word deur watter 

produksieagente deur die verloop van die produksieproses aan die teks aangebring? Wat is 

die sosiologiese implikasies daarvan vir die produksieproses en wat is die tekstuele 

implikasies daarvan vir die doelteks? Hierdie twee vrae gaan (aanvullend tot dit wat reeds 

by die analises bespreek is) in die volgende paar paragrawe ondersoek word. 

 

Deur die analises is daar illustreer dat die produksieagente betrokke by die drie 

produksieprosesse verskillende rolle aangeneem het, of vir verskillende take tydens die 

prosesse verantwoordelik was, maar dat van hulle rolle ook oorvleuel het (byvoorbeeld dat 

die skrywer, vertaler en redigeerder almal aan To hell with Cronjé redigeer/reviseer het). Dit 

kom voor of daar nie duidelike riglyne was oor waarvoor elkeen verantwoordelik was nie 

(daar was byvoorbeeld nie formele opdragte [briefs] as magsagente nie) en dat die 

onderskeie produksieagente telkens wanneer hulle met die manuskrip gewerk het, soveel 

verbeteringe aangebring of aanbevelings vir verbetering gemaak het as wat moontlik was, 

of wat hulle as nodig beskou het. Op hierdie manier is daar aan die begin van die prosesse 
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reeds aan kopieredigeeraspekte (nakoming van taalreëls/stylreëls) aandag gegee deur 

byvoorbeeld die vertaler, en oordrag- en inhoudskwessies is nog tot reg aan die einde van 

die prosesse bespreek. Kopieredigeeraspekte is dus nie vir die einde van die proses gelaat, 

soos outeurs soos Mossop (2007) teoreties voorskryf nie (afdeling 3.3.1). 

 

Die bespreking wat volg, bied 'n opsommende antwoord vir navorsingsvraag 3: "Watter 

(tipe) veranderinge word deur watter agente deur die verloop van die produksieproses aan 

die teks aangebring? Wat is die sosiologiese implikasies daarvan vir die produksieproses en 

wat is die tekstuele implikasies daarvan vir die doelteks?". Navorsingsvraag 4 sal ook 

gedeeltelik hier beantwoord word, deurdat daar gekyk word na: "Oor watter aspekte word 

daar tydens die literêre vertaalproses gekommunikeer en gekorrespondeer?". 

 

Eerstens sal daar gekyk word na watter tipe veranderinge aan die tekste aangebring is 

volgens die tekstuele kategorieë waarvolgens die produksieprosesse ontleed is. 

 

Wat oordrag betref, is daar dikwels veranderinge in al drie tekste aangebring en daar is 

veral dikwels oor vertaalekwivalente vir afsonderlike woorde, begrippe of terme en 

bewoordings (byvoorbeeld uitdrukkings) onderhandel. Die onderhandeling hieroor was by 

My name is Vaselinetjie 'n bron van konflik aangesien die skrywer dikwels nie tevrede was 

met vertaalekwivalente wat deur die vertaler gekies is nie. Sy het dus baie daarvan verander 

en daaroor kommentaar gelewer. Soos reeds bespreek, het dit haar waarskynlik vertroue in 

die vertaler se vermoë laat verloor en daarom het sy baie aan die konsepvertaling verander, 

wat tot verdere konflik gelei het. Teen byvoegings en weglatings het die vertaler dikwels 

kapsie gemaak. By In bushveld and desert maak die vertaler byvoorbeeld die opmerking dat 

dit ontoelaatbaar vir enige agent anders as die skrywer (verwysend na die samesteller) is om 

iets by 'n vertaling te voeg wat nie in die bronteks teenwoordig was nie, of iets uit die 

doelteks weg te laat wat wel in die bronteks voorkom. Sy noem dat daardie mag slegs in die 

hande van die skrywer is, wat beklemtoon dat sy die skrywer as die produksieagent met die 

meeste mag, of die gesaghebbendste rolspeler, in die vertaalproses beskou. Die samesteller 

motiveer haar byvoegings deurdat dit haar opdrag was om die nuut saamgestelde doelteks 

toegankliker en logieser vir die doelteksleser (hierdie veranderinge hou dus ook verband 

met inhoud – logika) te maak. By My name is Vaselinetjie het herskrywings, veranderinge, 
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oorvertalings en opdaterings deur die skrywer in MS2 baie negatiewe kommentaar by die 

vertaler en die redigeerder ontlok. Hulle het gevoel dat daar te veel veranderinge 

aangebring is en dat die veranderinge dikwels onnodig was (Vraelyste 2011). Die skrywer 

het dus volgens hulle nie Sharpe en Gunther (1997) se redigeerbeginsel van ekonomie 

(afdeling 3.4.1) goed toegepas nie. Die redigeerder merk op dat baie van die aanpassings 

onbruikbaar vir die doelteks is en dat dit nie die doelteks die beste dien nie. Sy merk ook op 

dat daar te veel veranderinge aan die konsepvertaling aangebring is en werk derhalwe op 

MS1 in plaas van MS2 en inkorporeer slegs die dele in MS2 wat sy as 'n werklike verbetering 

beskou. Die vertaler maak ook 'n hele paar opmerkings oor aspekte wat die redigeerder van 

die skrywer se MS2 inkorporeer het en waarmee sy nie saamstem nie. Baie van hierdie 

aspekte is egter, soos bespreek, uiteindelik in die doelteks deur die skrywer inkorporeer. 'n 

Mens kan hieruit sien dat die vertaler en redigeerder in die produksieproses van To hell with 

Cronjé baie meer respek vir die skrywer het as in My name is Vaselinetjie – moontlik oor die 

skrywer van Niggie se status as Hertzogpryswener, of omdat hulle respek en vertroue in 

haar werk het en saamstem met die veranderinge wat sy in die teks aanbring, in teenstelling 

met hulle gevoel teenoor die insette van die skrywer van Vaselinetjie.  

 

'n Belangrike punt van kritiek wat deurgaans in die produksieprosesse gelewer word, is waar 

die vertaler opmerk dat van die produksieagente ekspliserend te werk gaan en onnodig 

verhelder waar iets implisiet in die bronteks was. In afdeling 2.3.3 is genoem dat daar 

dikwels aangeneem is dat eksplisering 'n vertaaltendens is, maar soos Kruger se studies 

bewys, en voorbeelde in hierdie proefskrif aandui, word die ekspliseringstrategie dikwels 

juis nie deur die vertaler gevolg nie, maar wel deur die skrywer of reviseur/redigeerder wat 

aan die vertaalde teks redigeer/reviseer en hierdie ekspliserings invoer. Daar moet in 

gedagte gehou word dat die vertaler met wie in hierdie studie gewerk is, 'n akademies 

opgeleide vertaler is en dus oor kennis van die vertaalteorie as deel van haar kulturele 

kapitaal en intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus, beskik en waarskynlik as gevolg 

daarvan doelbewus vertaaltendense soos eksplisering vermy. 

 

By oordragskwessies is daar dikwels van hulpbronne gebruik gemaak om woordkeuses te 

maak en te motiveer. Hierdie hulpbronne het ingesluit medeproduksieagente, 
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buitepersone, byvoorbeeld kenners, wat geraadpleeg is en woordeboeke – almal 

voorbeelde van sosiale kapitaal. 

 

Wat inhoud betref, is daar deur die loop van die drie prosesse na logika en korrektheid van 

feite gekyk (hierdie afdeling het dikwels met oordrag oorveleul en eksplisering kan 

byvoorbeeld ook binne die kategorie van inhoud val). Die meeste van hierdie voorbeelde is 

by oordrag bespreek. Ten opsigte van korrekte feite het die produksieagente deur die loop 

van die drie prosesse hier en daar feite wat nie korrek was nie, of nie korrek van die 

bronteks af oorgedra is nie, deur middel van revisie reggestel. Die vertaler het byvoorbeeld 

'n paar keer opgemerk waar iets reeds in die bronteks foutief was. Die bronteks het dus in 

hierdie kategorie as belangrike magsagent opgetree. 

 

Ten opsigte van struktuur is min veranderinge in To hell with Cronjé en My name is 

Vaselinetjie aangebring. Daar is wel aan die konseptuele stuktuur, spesifiek kohesie, 

verander, wat ook aansluit by oordrag en inhoud (logika) en dan veral eksplisering tot gevolg 

gehad het, wat soos reeds bespreek. In In bushveld and desert is ingrypende strukturele 

veranderinge (chronologie, volgorde, koherensie en kohesie – wat ook met oordrag en 

inhoud [logika] oorvleuel en soms daar bespreek is) deur die samesteller aangebring sonder 

dat die vertaler ingelig is dat haar konsepvertaling struktureel geredigeer/reviseer sou word 

nadat sy dit voltooi het. Hierdie veranderinge het dus tot konflik in die produksieproses 

gelei, aangesien die vertaler nie tevrede daarmee was dat daar aan haar vertaalstrategie 

verander is nie, en sy het uitvoerig in 'n nota kritiek daarop gelewer. Sy sê egter dat sy 

terugskouend dalk 'n bietjie rigied in haar beskouing was (Vraelyste 2011). 

 

Wat styl betref, is daar dikwels in al drie produksieprosesse deur al die produksieagente, of 

ten minste 'n paar van die produksieagente, aan 'n formulering van 'n sin verander om 

uiteindelik by die doeltekssin uit te kom. Daar is ook registerveranderinge en veranderinge 

ten opsigte van vloei aangebring. Die motivering vir hierdie veranderinge was dikwels om 

die doelteks toegankliker vir die doelteksleser te maak, om konsekwentheid in die doelteks 

as 'n selfstandige nuwe teks te berwerkstellig, asook vanweë die voorkeur van die 

produksieagente (vanuit hulle intrapersoonlike norme/disposisies en habitus). By In 

bushveld and desert is twee sinne dikwels een gemaak deur die samesteller, waarmee die 
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vertaler nie saamgestem het nie, aangesien dit nie eie aan die skrywer se styl in die bronteks 

is nie (verwys na die analises). Hierdie sinne het egter meestal so verbind in die doelteks 

verskyn, wat daarop dui dat die samesteller se oordeel hier vertrou is. By To hell with Cronjé 

weer, het die skrywer 'n opmerking gemaak oor haar tipiese skryfstyl wat plek-plek in die 

konsepvertaling verlore gaan en dit is, soos bespreek, op sekere plekke verander en op 

ander weer behou, op aanbeveling van die reviseur, wat gesê het dat die nuwe styl in die 

konsepvertaling soos die vertaler dit vertaal het, volgens hom goed werk. Dit is egter 'n 

voorbeeld van onderhandeling wat plaasgevind het en was nie 'n bron van konflik nie. 

 

Ten opsigte van taalgebruik het daar dikwels korrespondensie en onderhandeling oor veral 

vloekwoorde, plat taalgebruik, kru taalgebruik, raspejoratiewe, ensovoorts plaasgevind. Die 

produksieagente het hier dikwels die doelteksleser in ag geneem om te besluit of sekere 

woorde wel in die doelteks gebruik kan word. Interpersoonlike norme/doxa en die 

produksieagente se taalkennis en -vaardigheid wat hulle as deel van hulle ervaring en 

opleiding (kulturele kapitaal) verwerf het en nou deel vorm van hulle intrapersoonlike 

norme/disposisies, of habitus, het ook dikwels 'n rol in besluitneming oor taalgebruik 

gespeel. Die produksieagente het ook 'n paar keer by taalgebruik gebruik gemaak van 

sosiale kapitaal (byvoorbeeld die vertaler se kinders en woordeboeke as hulpbronne) om te 

bepaal watter taalgebruik vir 'n bepaalde konteks geskik is. Besluite oor taalgebruik het 

veral by My name is Vaselinetjie tot heelwat wisselwerking en soms tot konflik gelei. 'n 

Ander aspek waaroor veral die vertaler en die redigeerders dikwels insette gelewer het, is 

oor idiomatiese taalgebruik. In hulle notas gee hulle dikwels motiverings vir hulle 

opmerkings oor onidiomatiese taalgebruik in die manuskripte, deur byvoorbeeld na bronne 

soos taalhandleidings te verwys. Die produksieagente het dikwels afgewyk van 

standaardtaalgebruik, veral in dialooggedeeltes, omdat die tekste waarmee hier gewerk is, 

literêre tekste is en hierdie afwykings aanvaarbaar is solank hulle funksioneel is binne die 

konteks van die doelteks (verwys na afdeling 3.5 waar taalvariasie en afwykings in literêre 

tekste bespreek word).  

 

Dit was hoofsaaklik die vertaler en die redigeerders wat aandag aan die nakoming van 

taalreëls/stylreëls geskenk het. Die skrywers en samesteller en reviseur het soms 'n 

opmerking of verstelling ten opsigte daarvan gemaak, maar die skrywers het egter dikwels 
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foute ten opsigte hiervan ingevoer (soos veral geïllustreer in die ontleding van My name is 

Vaselinetjie se produksieproses). Hierdie tipe veranderinge is hoofsaaklik gemotiveer vanuit 

die produksieagente se taalkennis en -vaardighede, wat deel vorm van hulle kulturele 

kapitaal (verwerf uit ervaring en opleiding) en deur te verwys na sosiale kapitaal soos 

woordeboeke as hulpbronne. 

 

Daar is ook deurgaans na konsekwentheid opgelet. Die vertaler en redigeerders was ook 

hoofsaaklik die produksieagente wat opgelet het na konsekwentheidskwessies – op alle 

vlakke – terwyl die skrywers minder oplettend daarvoor was, of nie aandag daaraan geskenk 

het nie, aangesien hulle hoofsaaklik gereviseer, herbewerk, of slegs na oordragskwessies 

gekyk het.  

 

As 'n mens na die teksvoorbeelde en notas kyk wat in die analises bespreek is, wil dit 

voorkom of sekere produksieagente meer aandag aan sekere aspekte as ander 

produksieagente gegee het. Die skrywers het byvoorbeeld baie gefokus op oordrag, inhoud 

en stylkwessies (by die skrywer se revisie van To hell with Cronjé verander sy byvoorbeeld 

dikwels die teks om dit byvoorbeeld nader te bring aan die bronteks se [met ander woorde 

haar] styl en bewoording), terwyl die redigeerders meer gefokus het op styl, taalgebruik en 

nakoming van taalreëls/stylreëls, sonder om noodwendig getrou aan die bronteks te 

probeer bly. Vir hulle was die potensiële doelteksleser 'n sterker oorweging.  

 

Die vertaler het ook telkens probeer om getrou aan die bronteks en die skrywer se styl te 

bly. Sy het deurgaans as reviseur én redigeerder van die vertalings opgetree, deur te kyk na 

kwessies soos vertaalekwivalente (oordrag), asook getrouheid aan die bronteks wat betref 

styl, idiomatiese taalgebruik, asook mikrokwessies soos spel- en tikfoute (nakoming van 

taalreëls/stylreëls). Sy het dus deurgaans as advokaat vir die skrywer, maar ook as 

redigeerder/reviseur van die nuwe selfstandige doelteks, en dus as bemiddelaar tussen 

twee kulture (soos Pym in afdeling 2.3.1 opmerk) opgetree. Hierdie verskillende 

uitgangspunte van die produksieagente bewerkstellig funksionaliteit, getrouheid én lojaliteit 

teenoor mekaar en die bronteks, doelteks en doelteksleser ('n belangrike kombinasie van 

benaderings volgens die funksionalistiese modelle, soos in afdeling 2.3 bespreek) en 

bevestig hoe belangrik dit is dat meer as een produksieagent by die produksieproses van 
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literêre vertalings betrokke moet wees en dat die bronteks, doelteks as selfstandige nuwe 

teks en die doelteksleser (vir wie die produk [doelteks] uiteindelik geproduseer word) 

deurgaans in gedagte gehou moet word as magsagente.  

 

Die samesteller het hoofsaaklik aandag gegee aan die logiese aanbod van inligting in die 

doelteks sodat oordrag effektief in die nuutsaamgestelde doelteks kan plaasvind. Sy het ook 

veranderinge ten opsigte van veral styl en struktuur (volgorde en chronologie) aangebring. 

Die tipe insette wat die samesteller van In bushveld and desert tot die doelteks gelewer het, 

kan beskou word as manuskripontwikkeling aangesien sy die doelteks uit verskillende 

brontekste moes saamstel (keuse van verhale moes uitoefen) en koherensie, kohesie en 

logiese oordrag in dié nuut saamgestelde doelteks vir die doelteksleser moes verseker.  

 

Die werk van die reviseur van To hell with Cronjé was om te kyk of oordrag akkuraat van die 

bron- na die doelteks plaasgevind het en of die vertaling as 'n nuwe selfstandige teks werk. 

Hy lewer positiewe kommentaar oor die vertaling as geheel en sê dat hy nie veel wou 

verander nie en het hoofsaaklik kommentaar gelewer op opmerkings wat deur die skrywer 

en vertaler gemaak is. 

 

'n Mens kan tot die gevolgtrekking kom dat die skrywers hoofsaaklik gereviseer het deur 

terug te verwys na die bronteks om seker te maak die betekenis en/of styl van die bronteks 

word reg oorgedra in die doelteks en dat die funksie van die doelteks bereik word. By To hell 

with Cronjé het dit vir die skrywer veral om die herskrywing van die vertaler se bewoording 

gegaan om sodoende die teks nader aan die bronteks se bewoording en styl te bring, by My 

name is Vaselinetjie weer is die teks bygewerk om in 'n nuwe konteks af te speel (nuwe 

funksie vir 'n nuwe doelteksgehoor) en by In bushveld and desert het die skrywer 

hoofsaaklik gesorg dat die Afrikanerstem behoue bly in die vertaling en dat natuur-, 

bewarings-, jag- en militêre terminologie in die doelteks korrek oorgedra word. Die reviseur 

(To hell with Cronjé) het ook in sy revisieproses gereviseer, aangesien dit sy opdrag was en 

die ander produksieagente, naamlik die vertaler, redigeerders en samesteller (In bushveld 

and desert) het 'n kombinasie van redigering en revisie toegepas. Dit wil voorkom of literêre 

vertalings selde uitsluitlik gereviseer word, maar dat redigeerders van vertalings altyd 'n 
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kombinasie van redigering en revisie toepas deur ook na die bronteks terug te verwys 

wanneer hulle wel die brontaal magtig is. 

 

Die tipes werk wat deur die produksieagente deur die loop van die produksieprosesse 

aangebring is, word vervolgens in tabelvorm aangebied: 

 

Tabel 3: Werk wat deur onderskeie produksieagente tydens elke produksieproses verrig is 

 

 To hell with Cronjé My name is Vaselinetjie 
In bushveld and desert: A 
game ranger's life 
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Vertaler                   

Skrywer                   

Reviseur                   

Samesteller                   

Redigeerder                   

Uitgewer / 
Opdrag-
gewende 
redakteur 

                  

 

 

In die analises is daar ook gekyk na watter impak die onderskeie produksieagente se insette 

(waarna hierbo verwys is) op die produksieproses en/of doelteks gehad het. Daar is deur die 

loop van die analises aangedui hoe produksieagente se insette hoofsaaklik 'n tekstuele 

impak gehad het, ander hoofsaaklik 'n sosiologiese en ander weer 'n tekstuele én 

sosiologiese impak. Oor die algemeen is daar gesien dat die vertaler se opmerkings, 

veranderinge, ensovoorts wissel tussen die drie tipes implikasies. Die skrywers se bydraes is 

dikwels hoofsaaklik tekstueel van aard, aangesien daar nie verder onderhandel is oor hulle 

besluite, of die besluite bevraagteken is nie, of in die geval van My name is Vaselinetjie, 

omdat die ander produksieagente nie kans gekry het om by MS4 en MS5 op die skrywer se 

insette kommentaar te lewer nie. Die skrywer se insette in MS2 het egter 'n groot 
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sosiologiese impak gemaak deurdat daar oor hierdie veranderinge onderhandel is en die 

redigeerder moes besluit watter van die veranderinge in MS3 inkorporeer gaan word. Die 

skrywers se mag binne die produksieproses word telkens hierdeur illustreer. Die afleidings 

wat 'n mens hieruit kan maak, is dat die skrywers van Niggie en die Stoffel-verhale se status 

deur ander produksieagente gerespekteer is en hulle dus minimale veranderinge aan die 

skrywer se veranderinge wou aanbring, of bloot dat die ander produksieagente die skrywers 

se veranderinge meestal as effektief en sinvol beskou het (by To hell with Cronjé en In 

bushveld and desert), maar dat die opdraggewende redakteur van My name is Vaselinetjie 

die skrywer van Vaselinetjie toegelaat het om as hoofagent teen die einde van die 

produksieproses op te tree, sonder dat die ander produksieagente verder betrek is. Die 

redigeerder van To hell with Cronjé noem byvoorbeeld dat sy juis min veranderinge aan die 

teks aangebring het, uit respek vir die skrywer, asook vir die vertaler, en hoofsaaklik slegs 

voorstelle ter verbetering gemaak het (Vraelyste 2011). In 'n produksieproses waar die 

skrywer nie betrokke is nie, sal daar nagevors kan word wie as hoofagent in daardie geval 

beskou sal word/sal optree – die vertaler of die redigeerder/reviseur? Die vertaler se 

prominensie in die wisselwerking tussen vertaler en redigeerder en/of reviseur sal dan 

waarskynlik groter wees, aangesien die redigeerder en/of reviseur in so 'n geval verplig sal 

wees om die vertaler in plaas van die skrywer te nader vir uitsluitsel oor kwessies. Dit kan 

moontlik meer mag aan die vertaler in die produksieproses verleen. Verdere navorsing kan 

ook gedoen word om te bepaal of die vertaler se benaderings en strategieë in 'n geval waar 

die skrywer nie by die produksieproses betrokke is nie, sal verskil. Die reviseur by To hell 

with Cronjé se insette is nie afsonderlik bespreek nie, aangesien dit minimaal was, maar hy 

het, soos genoem, meestal in reaksie op die vertaler en skrywer se notas kommentaar 

gelewer en sy insette was meestal dus sosiologies en tekstueel (dié wat in die doelteks 

inkorporeer is) van aard. Die samesteller van In bushveld and desert se insette was 

hoofsaaklik sosiologies én tekstueel (gekombineerd) van aard, aangesien die skrywer en die 

vertaler op baie van die insette gereageer het en die insette ook dikwels 'n neerslag in die 

doelteks gevind het. Die redigeerders se insette is ook 'n kombinasie van sosiologies, 

tekstueel en sosiologies sowel as tekstueel – by To hell with Cronjé hoofsaaklik wanneer dit 

tekstueel is, ook sosiologies; by My name is Vaselinetjie deurgaans sosiologies of sosiologies 

én tekstueel en by In bushveld and desert dikwels slegs tekstueel en selde slegs sosiologies, 

of ten minste sonder dat dit 'n impak op die doelteks uitoefen.  
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Die redigeervlakke en revisieparameters waaraan deur die verskillende produksieagente 

aandag geskenk word, is verspreid oor die sosiologiese, tekstuele, sowel as sosiologiese én 

tekstuele impak, wat gemaak word. Soms is daar oordragskwessies wat hoofsaaklik 'n 

tekstuele impak het, maar daar is ook voorbeelde van die korrigering van foute na 

aanleiding van taalreëls/stylreëls soos wisselvorme van skryfwyses, waaroor onderhandel 

word en dus met ander woorde ook 'n sosiologiese impak op die produksieproses en 

produksieagente uitoefen. Selfs die mikrovlakkwessies kan dus 'n sosiologiese invloed op die 

proses hê. Wat foute en afwykings betref, word daar dikwels oor afwykings van 

standaardtaalgebruik gekorrespondeer, om te motiveer waarom dit geldig is om in sekere 

gevalle af te wyk, om ander produksieagente se insette te kry oor of dit gepas is om in 'n 

sekere teksgedeelte af te wyk, en om aan te dui dat 'n afwyking van die standaardtaal op 

sekere plekke nie geskik is nie. Daar is heelwat voorbeelde wat bespreek is waar funksionele 

afwykings van die standaardtaal ingespan word om byvoorbeeld effektiewe dialoog te 

bewerkstellig of die teks beter te laat vloei. 

 

Vervolgens sal navorsingsvraag 4: "Oor watter aspekte word daar tydens die 

produksieprosesse van literêre vertalings gekommunikeer en gekorrespondeer en op watter 

wyse geskied hierdie korrespondensie?" beantwoord word. Daar sal eerstens gekyk word na 

die wyse waarop die onderskeie produksieagente se insette deur die loop van elke 

produksieproses op verskillende maniere vir mekaar aangedui of aan mekaar 

gekommunikeer is.  

 

Die produksieagente wat die teks as geheel redigeer en/of reviseer het in die drie 

produksieprosesse, was die skrywer by To hell with Cronjé en My name is Vaselinetjie, die 

vertaler by To hell with Cronjé, die samesteller by In bushveld and desert en die redigeerder 

by al drie die prosesse. Hierdie redigering/revisie is meestal gedoen deur middel van 

spoorveranderinge op die elektroniese manuskrip. Deur van hierdie tegniek gebruik te 

maak, kan elke produksieagent maklik en duidelik sien waar veranderinge deur ander 

agente aangebring is. By To hell with Cronjé wil dit voorkom of die redigeerder van 
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spoorveranderinge gebruik gemaak het (volgens die uitgewer se opdrag),179 maar ook op die 

gedrukte kopie daarvan gewerk het (sy noem in 'n e-pos dat haar geredigeerde weergawe 

afgehaal kan word en dat sy sirkels om die aspekte getrek het waaroor sy kommentaar 

gelewer het in haar nota (E-poskorrespondensie: To hell With Cronjé. 2006–2008). Dit wil 

ook voorkom of die reviseur op gedrukte kopie gewerk het. By My name is Vaselinetjie het 

die skrywer in MS2 op sommige plekke van spoorveranderinge gebruik gemaak en ander 

veranderinge in kleur gemerk. In MS4 en MS5 is nie alle veranderinge aangedui nie, maar 

sekeres is deur middel van spoorveranderinge aangebring. In die e-poskorrespondensie van 

In Bushveld and desert is daar ook opgemerk dat die samesteller soms op gedrukte kopie 

gewerk het. Die produksieagente se redigering/revisie is dikwels van korrespondensie deur 

middel van 'n nota of 'n e-pos vergesel (vergelyk grafiese voorstellings: figuur 14, figuur 15 

en figuur 16). Die kommentaar- (comments) funksie in MS Word is deur geeneen van die 

agente gebruik nie, maar die produksieagente het wel ander metodes gebruik om notas in 

die manuskripte self aan te bring. Hulle het byvoorbeeld woorde in kleur gemerk en 'n nota 

daaroor gemaak in 'n afsonderlike dokument, of notas tussen vierkantige hakies in die 

manuskrip gemaak. Die produksieagente wat nie uitgebreide tipe revisie-/redigeerwerk 

gedoen het nie, maar wel deur die teks gewerk het, het alle voorstelle, aanbevelings of 

verbeteringe in 'n nota aan die ander produksieagente gestuur. Die skrywer van In bushveld 

and desert het ook in rooi in die manuskrip voorstelle vir verbetering gegee sonder om 

noodwendig die vertaler/samesteller se gedeeltes uit te haal en die vertaler het dikwels 

aspekte waarop sy kommentaar gelewer het in haar nota, in die manuskrip belig 

("highlight"). Hierdie voorstelle is dan deur 'n ander produksieagent, meestal die 

redigeerder, of ook soms die uitgewer/opdraggewende redakteur of skrywer, 

geïnkorporeer. Spore hiervan is nie altyd uit die korrespondensie en in die manuskripte 

duidelik nie. Daar kan dus nie oral bepaal word wie vir elke inkorporering verantwoordelik 

was nie. 

 

In die algemeen is die voorkeurmetode van kommunikasie tussen die produksieagente dus 

skriftelik: per e-pos, of per vertaal-/redigeer-/revisienota. As gevolg van verskeie faktore, 

                                                
179

 Hierdie manuskrip is egter volgens die uitgewer nie meer beskikbaar nie. Dit wil voorkom asof daar slegs 'n 
gedrukte kopie beskikbaar was. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



520 
 

byvoorbeeld tydbeperkings, geldbeperkings en aangesien nie al die produksieagente naby 

mekaar woon nie, was dit nie maklik om te vergader om oor kwessies te gesels nie. Dit is 

ook makliker om op die teks self iets aan te dui en 'n goed deurdagte kommentaar te 

formuleer, as om telefonies iets te probeer verduidelik of uitpluis (Vraelyste 2011). Die 

vertaler noem dat party uitgewers sorg dat die vertaler en skrywer mekaar aan die begin 

van die vertaalprojek ontmoet en voel dit is 'n "heerlike bonus, want wanneer daar 'n 

persoonlike verhouding is, is kommunikasie soveel makliker" (Vraelyste 2011, eie 

beklemtoning). Die belangrikheid van interpersoonlike verhoudings in die produksieproses 

word dus deur die vertaler belangrik geag. Sy sê sy ontmoet soms, indien moontlik, die 

skrywer in lewende lywe, of deur 'n telefoonoproep, maar hoofsaaklik vind kommunikasie 

deur middel van e-pos plaas, aangesien dit die maklikste manier is om vrae en so meer te 

formuleer en op vrae te reageer (Vraelyste 2011). Op hierdie manier word daar ook 

verseker dat 'n rekord van alle korrespondensie gehou word. 

 

In al drie die produksieprosesse wat ontleed is ,het die produksieagente dikwels met mekaar 

gekorrespondeer, hoofsaaklik skriftelik, 180  en hoofsaaklik via die uitgewer, of 

opdraggewende redakteur, wat telkens as projekbestuurder opgetree het. In die 

produksieproses van To hell with Cronjé het korrespondensie tussen die skrywer en die 

vertaler direk plaasgevind en in die produksieproses van My name is Vaselinetjie het die 

redigeerder en vertaler soms direkte korrepsondensie gehad. Die uitgewer en 

opdraggewende redakteur is egter steeds op hoogte van verwikkelinge gehou. 

Korrespondensie tussen ander produksieagente het deurgaans deur middel van die 

uitgewer/opdraggewende redakteur plaasgevind. 

 

Die produksieagente het gereeld wanneer hulle in hulle notas voorstelle vir verbetering 

gemaak het, tensy dit 'n voor die hand liggende verandering is wat voorgestel is,181 

motiverings verskaf waarom hulle sekere opmerkings of aanbevelings maak. Hulle maak 

dikwels gebruik van hulle kulturele kapitaal, naamlik ervaring en opvoeding, en sosiale 

                                                
180

 Omdat hierdie analise nie in situ gedoen is nie, kon rekords van ander tipe kommunikasie nie ook ontleed 
word nie. Daar is dus slegs aan die skriftelike korrespondensie aandag gegee. 

181
 Soms is voor die hand liggende aspekte ook in notas gemotiveer of genoem. 
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kapitaal, naamlik hulpbronne (byvoorbeeld kenners en woordeboeke) om hulle voorstelle te 

staaf. Van die voorstelle kom egter ook bloot uit hulle eie habitus, of disposisies, waar hulle 

sê dat iets nie vir hulle reg klink nie, of dat hulle 'n persoonlike voorkeur vir iets het 

(voorbeelde is in die analises verskaf). Hulle beroep hulle ook op die doxa, of 

interpersoonlike norme/reëls wat vir 'n hele gemeenskap geld, byvoorbeeld taalreëls, om te 

motiveer waarom sekere voorstelle waar nodig gemaak word (wat ook dikwels deel van 

hulle kulturele kapitaal vorm), asook op sosiale kapitaal soos woordeboeke as hulpbronne 

(sien afdeling 2.5.1 waar die magte binne die veld van kulturele produksie bespreek word).  

 

Waar daar 'n gebrek aan kommunikasie in die ontledings opgemerk word, is by My name is 

Vaselinetjie waar die skrywer in MS4 en MS5 heelwat veranderinge aangebring het, sonder 

dat die vertaler en redigeerder betrek is, en by In bushveld and desert waar die vertaler nie 

behoorlik in kennis gestel is van die unieke verloop wat die produksieproses sou neem nie 

(naamlik dat die samesteller nadat die konsepvertaling voltooi is, veranderinge aan die 

aanbieding en struktuur sou aanbring). Dit het telkens, soos bespreek, tot ontevredenheid 

en konflik gelei. 

 

Wat kommunikasie tussen die verskillende produksieagente betref, is die vertaler van 

mening dat die "ideale" werskverhouding een is waar wisselwerking plaasvind totdat almal 

met die eindproduk tevrede is. Sy sê dit is belangrik dat ego's op die agtergrond geskuif 

moet word en dat die partye "bereid is om kop te gee". Terselfdertyd noem sy dat die 

medewerkers ook die moed moet hê om te sê wanneer hulle sterk voel oor iets wat 

verander behoort te word, al dan nie. Sy verkies ook gereelde samewerking en 

kommunikasie tussen die produksieagente betrokke by die produksieproses en beskou 

goeie en hartlike samewerking as essensieel om 'n beter vertaalproduk te verseker. Sy noem 

egter ook dat dit kan gebeur dat 'n skrywer te veel "peuter", deur byvoorbeeld nadat die 

vertaling reeds afgehandel is, te wil byskryf, of regmaak wat hy/sy voel verkeerd was in die 

bronteks en dat dit nie in alle gevalle so is dat daardie tipe teksveranderinge deur die 

skrywer 'n verbetering is nie. Die vertaler is ook van mening dat skrywers soms oorgretig is 

om die teks aan te veel lesers voor te lê om menings in te win en dan raak die teks 

mettertyd in so 'n mate "gladgeskuur" dat 'n generiese, saai teks op die ou end oorbly. 

Hierdie "gladskuur" is ook 'n tendens wat dikwels aan vertalers toegeskryf word (vergelyk 
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Toury [2000] se wet van toenemende standaardisering in afdeling 2.4.1), waarteen die 

vertaler doelbewus waak, omdat sy akademies opgelei is in die vertaalteorie. 

 

 In so 'n geval waar die teks onnodig gladgeskuur word, is die betrokkenheid van heelwat 

produksieagente en 'n verskeidenheid insette dus minder gewens (Vraelyste 2011). Een van 

die redigeerders merk ook op dat die uitdrukking "too many cooks spoil the broth" dikwels 

op die publikasieproses van toepassing is. Sy sê die verskillende fases moet afsonderlik 

hanteer word en dat daar net skakeling tussen die vertaler en die redigeerder moet 

plaasvind indien iets uitgestryk moet word. Sy noem ook dat daar nie oor "elke klein 

dingetjie gekibbel moet word nie" en dat daar onderlinge samewerking in belang van beide 

die skrywer en die vertaler moet wees, asook in die belang van die doelteksleser (Vraelyste 

2011). 

 

Dit is oor die algemeen die betrokke produksieagente se uitgangspunt dat daar 'n goeie 

balans in die kommunikasie met mekaar moet wees. Die samewerkingsverhouding is van 

groot waarde vir hulle en dit kan bereik word deur sinvolle kommunikasie, deur nie onnodig 

oor klein dingetjies te stry nie en deurdat al die produksieagente tot 'n groot mate tevrede is 

met die proses deurdat hulle in groot besluite geken word en grotendeels met dié besluite 

saamstem.  

 

Een van die redigeerders beskryf die "ideale werksverhouding" tussen die betrokke 

produksieagente, soos volg: "Waar elkeen van hierdie persone die vermoë het om 'n stappie 

terug te neem en haar [uitset] objektief te evalueer in die lig van die ander se [insette]" 

(Vraelyste 2011). Sy sê verder: 

 

Dit raak moeilik as mense liggeraak is en elke veranderinkie as kritiek ervaar. Dis ook moeilik 

om met prima donnas oor die weg te kom. Of met koppige mense. Die redigeerproses is basies 

'n hulp-aksie. Jy probeer net help om die eindproduk so goed as menslik moontlik te maak. Jy 

probeer nie kritiseer en afbreek nie. Jy probeer ook nie om tot elke prys jou eie wil te laat 

seëvier nie (Vraelyste 2011). 
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Respek (ook een van Sharpe en Gunther [1997] se redigeerbeginsels, sien afdeling 3.4.6) en 

begrip vir mekaar se werk, bydraes en professionele hoedanigheid, is ook volgens die 

produksieagente uiters belangrik (Vraelyste 2011). Daar moet ook volgens die 

produksieagente 'n onderlinge vertrouensverhouding wees. En deur middel van goeie 

samewerking tydens die produksieproses van 'n (literêre) vertaling, kan die produksieagente 

almal saam die sukses van die doelteks verseker (Vraelyste 2011). 

 

Uit die analises kan daar gesien word dat die produksieagente ook as mekaar se hulpbronne 

kan optree deur antwoorde op mekaar se onbeantwoorde vrae te verskaf, mekaar se 

"blindekolle" te dek, saam met agente te onderhandel en oplossings te vind vir probleme 

wat tydens die produksieproses opduik. Die produksieagente in die produksieproses van 

literêre vertalings kan op hierdie manier, uit hulle elkeen se afsonderlike habitus, met hulle 

eie kulturele kapitaal wat hulle tot die projek voeg, sosiale kapitaal (sien afdeling 2.5.1.3) as 

hulpbron vir mekaar bied. 

 

Soos in die analises bespreek, het produksieagente wel op hierdie manier van mekaar se 

kennis gebruik gemaak, maar daar is tog gevalle waar produskieagente mekaar nie 

geraadpleeg het nie, of nie mekaar se aanbevelings waardeer het nie, en ingrypende 

veranderinge aangebring het sonder om dit met die ander produksieagente te bespreek, of 

sonder dat die ander produksieagente die geleentheid gekry het om insette daaroor te 

lewer. Mag (outoriteit, gesag) is dus op hierdie manier afgedwing deurdat sekere 

produksieagente meer insette as ander kon lewer, sonder dat dit heroorweeg of oor 

onderhandel kon word. Hierdeur kan illustreer word dat sekere produksieagente meer mag 

(outoriteit/gesag) as ander binne die produksieproses beklee, dikwels as gevolg van hulle 

simboliese kapitaal/status, of omdat ander produksieagente nie die moed het om met 

hierdie produksieagente te stry nie, of te veel respek vir die ander produksieagente het om 

teen hulle besluite te gaan. 

 

By die produksieproses van To hell with Cronjé wil dit voorkom of die hoofrolspelers 

(-produksieagente) die vertaler en die skrywer was. Hierdie twee produksieagente het 

dikwels direk met mekaar geskakel sonder om deur die uitgewer te werk, alhoewel die 

uitgewer ook deurgaans op hoogte gehou is van hoe die proses vorder. Ander 
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produksieagente wat ook betrek is, is die redigeerder en die proefleser, wat ook as reviseur 

van die vertaling opgetree het. Van die drie produksieprosesse wat bestudeer is, is hierdie 

proses die enigste een waar die vertaler die teks geredigeer het, en nie slegs kommentaar 

daarop gelewer het nie. Die vertaler het dus ook as volwaardige redigeerder/reviseur 

opgetree. Hierdie proses was ook uniek, aangesien dit die enigste een van die drie was wat 

'n agent gehad het wat die teks reviseer het. (Die redigeerder en die vertaler is aan die 

einde van die proses nie meer by besluitneming betrek nie.) By die produksieproses van My 

name is Vaselinetjie kan die skrywer as die hoofrolspeler beskou word, aangesien sy finale 

verantwoordelikheid vir die doelteks (in oorleg met die opdraggewende redakteur) geneem 

het. Sy het ook deur die loop van die proses baie insette gelewer wat uiteindelik neerslag in 

die doelteks gevind het. Daar was ook 'n proefleser wat reg aan die einde van die proses die 

finale proefleeswerk van die teks behartig het. By In bushveld and desert se produksieproses 

was daar ook 'n skrywer, vertaler, redigeerder en proefleser, soos by die ander twee 

prosesse betrokke, asook 'n samesteller, wat hoofsaaklik verantwoordelik was vir die keuse 

van brontekste en die logiese oordrag van inligting in die nuwe doelteks. Die vertaler, 

samesteller en skrywer kan moontlik as die hoofrolspelers in die proses beskou word, 

alhoewel dit nie so duidelik afgelei kan word soos by die ander twee prosesse nie. Die 

redigeerder het byvoorbeeld ook 'n belangrike rol gespeel, maar dit wil voorkom asof die 

ander drie produksieagente meer mag in die proses gehad het, deurdat hulle die finale 

goedkeuring vir besluite gegee het en daar meer onderhandeling tussen hulle plaasgevind 

het. 

 

Oor die algemeen (uit die drie produksieprosesse wat analiseer is) wil dit voorkom of die 

skrywer dus die produksieagent is wat die meeste status (simboliese kapitaal) in die 

produksieproses beklee en dus ook die meeste mag het. Een van die redigeerders sê die 

agente (insluitend die uitgewer) moet tydens die produksieproses van literêre vertalings 

daarvan bewus bly dat dit "die skrywer se boek [is wat] onder die skrywer se naam 

uitgegee" word. 'n Mens kan dus redeneer dat die skrywer in sekere gevalle meer vryheid 

het om veranderinge aan die doelteksmanuskripte aan te bring as die 

vertaler/redigeerder/reviseur, ensovoorts aangesien hy/sy kreatief met sy/haar eie skepping 

kan omgaan omdat hy/sy steeds as die skepper van die teks beskou word en sy/haar naam 

voor op die boek verskyn. 
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Die uitgewer en opdraggewende redakteur was ook telkens as 'n belangrike produksieagent 

betrokke by elke projek deurdat hulle elke projek van begin tot einde bestuur het en as 

tussenganger tussen produksieagente opgetree het. Wat die finale verantwoordelikheid 

(een van Sharpe en Gunther 1997 se redigeerbeginsels) vir elke doelteks betref, is die 

uitgewer en opdraggewende redakteur van mening dat hulle uiteindelik as opdraggewers en 

projekbestuurders die verantwoordelikheid vir die vertaalprojekte as 'n geheel, asook die 

produkte (doeltekste) wat uit daardie projekte ontstaan, aanvaar (Vraelyste 2011). By My 

name is Vaselinetjie het die opdraggewende redakteur skynbaar haar plig as bemiddelaar 

versuim deur té veel gesag aan die skrywer toe te ken en op daardie manier ander 

produksieagente se status en bevoegdheid misken. 

 

'n Magsagent wat ook betrokke by die drie prosesse was, maar slegs op 'n implisiete manier, 

is die doelteksleser. In afdeling 2.3.3 is bespreek hoe belangrik die rol van die doelteksleser 

in die funksionalistiese benaderings tot vertaling beskou word en dat die doelteksleser altyd 

tydens vertalings in ag geneem moet word. Daar is egter ook genoem dat hierdie reël 

minder streng toegepas word op literêre vertalings en dat die doelteksleser tot 'n mindere 

mate in ag geneem (hoef te) word by hierdie genre. Oorwegings soos getrouheid aan die 

skrywer se skryfstyl kan byvoorbeeld swaarder weeg as toeganklikheid vir die doelteksleser. 

Die vertaler noem dat sy by To hell with Cronjé nie die doeltekslesers en die oorsese mark in 

ag geneem het nie, aangesien sy dit as 'n kunswerk beskou wat enige plek gelees (moet) kan 

word (Vraelyste 2011). Die redigeerder het wel tot 'n mate die doelteksleser in gedagte 

gehou, soos uit haar nota (waarvan voorbeelde in die analises aangebied is) afgelei kan 

word. By My name is Vaselinetjie sê die vertaler moes sy wel die doelteksleser in ag neem, 

aangesien dit 'n jeugboek is. Sy moes die taalgebruik versigtig bedink, veral ook aangesien sy 

geweet het die roman gaan voorgelê word aan die Departement van Onderwys as 

voorgeskrewe boek (Vraelyste 2011). (Vir 'n bespreking oor hoe die mark vertalings kan 

beïnvloed, verwys na afdeling 2.4.2.2 oor die polisisteemteorie.)  

 

Die redigeerder het ook tot 'n mate die doelteksleser in ag geneem, veral wanneer dit by kru 

taalgebruik gekom het. Die skrywer het deurgaans die teks aangepas om by die nuwe 

doelteksleser wat sy in die oog gehad het, aanklank te vind. Veranderinge wat sy aangebring 
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het ten opsigte hiervan was die opdaterings van gegewens en platter, kruer taalgebruik en 

verwysings. Byvoegings was veral ten opsigte van tegnologie, die bendekultuur, 

vloekwoorde en plat verwysings in die dialoog en dwelms. Die vertaler noem dat sy in 'n 

mate ook by In bushveld and desert die doelteksleser meer as gewoonlik in ag geneem het, 

aangesien sy bewus was daarvan dat daar baie internasionale kliënte is wat die skrywer se 

safari's meemaak en hierdie boek sal koop. Die doeltekslesers sal dus nie almal bekend wees 

met die alledaagse Suid-Afrikaanse konteks nie (Vraelyste 2011). Uit die ontledings kan 'n 

mens ook sien dat die samesteller tot 'n groot mate die doelteksleser in ag geneem het, 

aangesien dit haar verantwoordelikheid was om die doelteks toeganklik vir die doelteksleser 

te maak. Die redigeerder het ook tot 'n mate die doelteksleser in gedagte gehou en net so 

ook die skrywer, vir wie dit belangrik was om die doelteksleser aan die Afrikanerstem bloot 

te stel. Hy was dus ten gunste van vervreemding in die teks, om sodoende die doelteksleser 

aan 'n vreemde kultuur bloot te stel en het daarom byvoorbeeld by diername aanbeveel dat 

die name in die doelteks in Afrikaans bly. Om wel die doeltekste, wat almal Afrikanismes en 

Suid-Afrikaanse verwysings bevat en dus vervreemdend vir sekere doeltekslesers kan wees, 

toeganklik vir hierdie doeltekslesers te maak, is daar besluit om by elkeen 'n woordelys in te 

sluit (soos bespreek in afdeling 5.3.4). 

 

Niemenslike magsagente in die drie produksieprosesse is die redigeeropdrag wat aan die 

redigeerder by To hell with Cronjé se produksieproses gegee is, asook die brontekste en 

doeltekste. Verder het die onderskeie manuskripte, met veranderinge, asook die e-posse en 

notas wat tussen die onderskeie produksieagente aan mekaar gestuur is, by elke 

produksieproses 'n belangrike rol gespeel om kommunikasie en handelinge in die 

produksieproses tussen die produksieagente te bewerkstellig. 

 

Die bronteks het by To hell with Cronjé 'n prominente posisie as magsagent ingeneem en is 

deurgaans, saam met die skrywer, gerespekteer en het as riglyn vir besluite en 

vertaal-/revisie-/redigeerstrategieë gedien. Dit is waarskynlik as gevolg van die bronteks se 

status as Hertzogpryswenner dat daar so getrou daaraan gebly is. Lojaliteit is egter ook 

teenoor die doelteks getoon en daar is gevalle waar die produksieagente besluite geneem 

het om die vertaling aan te pas by die styl van die nuwe, selfstandige doelteks, in 'n nuwe 
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taal, Engels. Die doelteks word hier as 'n agent beskou, aangesien dit 'n handeling tot gevolg 

het (vergelyk ANT in afdeling 2.5.2).  

 

By My name is Vaselinetjie se produksieproses was die bronteks minder belangrik, omdat 

daar deurgaans in gedagte gehou moes word om eerder die doelteks toeganklik vir die 

doelteksleser te maak, as om getrou aan die bronteks te bly. Dit is omdat die boek 'n 

jeugboek is en verstaanbaar en toeganklik moet wees vir sy nuwe lesersgroep. Vir veral die 

skrywer was die doelteks ook 'n nuwe riglyn waarvolgens gewerk is, omdat die boek 

bygewerk is om onder andere in 'n moderner tyd as waarin die bronteks geskryf is, af te 

speel. Hierdie opdatering moes deurgaans deurgevoer word. Die redigeerder en vertaler het 

ook in hulle redigering/revisie en kommentaar binne hierdie nuwe konteks gewerk en 

byvoorbeeld op anachronismes en inkonsekwenthede in die nuwe doelteks gelet. Die 

bronteks is egter nie heeltemal ignoreer nie, en al die produksieagente het op een of ander 

stadium in die produksieproses tydens hulle besluitneming na die bronteks terugverwys. 

Veral die redigeerder wou sorg dat die doelteks nie té veel afwyk van die suksesvolle 

bronteks nie.  

 

By In bushveld and desert is daar ook soms na die bronteks terugverwys om byvoorbeeld 

oordragskwessies te hanteer, maar die nuwe formaat waarin die doelteks aangebied is en 

die nuwe chronologie wat hieruit gespruit het, het tot gevolg gehad dat die doelteks en die 

doelteksleser deurgaans baie sterker as magsagente in die produksieproses opgetree het. 

Veral die samesteller het 'n bydrae gelewer om die nuwe doelteks as selfstandige teks te 

vorm en dit vir die nuwe leser (doelteksleser) verstaanbaar en toeganklik te maak. 

 

5.5.4 Produksieagente se kommentaar oor die 
produksieprosesse: uitdagings en wisselwerking 

In hierdie afdeling sal elke produksieagent se gevoel na afloop van die produksieprosesse 

bespreek word om te sien wat vir hulle op tekstuele en sosiologiese vlak uitdagend aan die 

produksieprosesse was, of hulle die prosesse as positief of negatief ervaar het, wat hulle aan 
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die werkswyse sou wou verander en of hulle die wisselwerking met ander produksieagente 

as effektief beskou het. 

 

Alhoewel al drie die tekste wat ondersoek word, verskillende uitdagings gebied het wat 

vertaling en redigering/revisie betref, noem die produksieagente deurgaans dat die grootste 

uitdaging by al drie hierdie boeke was om die "Afrikanerstem" en die Afrikaanse kultuur 

effektief en natuurlik in die Engelse doelteks oor te dra. Dit is aangesien al drie hierdie 

tekste baie sterk in die Afrikanerkultuur gesetel is (vergelyk die temas van die boeke, ook 

bespreek in afdeling 5.2.2) (Vraelyste 2011). 

 

5.5.4.1 Uitdagings 

By To hell with Cronjé noem die vertaler dat die grootste uitdaging vir haar was om die 

atmosfeer van die Anglo-Boereoorlog in die bronteks te herskep en om die stem van die 

boek te vind. Die skrywer beaam dat die algemene sfeer van die boek moeilik sou wees om 

in Engels te vertaal en voeg by dat dit ook veral haar effens afwykende Afrikaanse idioom of 

skryfwyse is, wat sy dink 'n uitdaging aan die vertaler bied. Die vertaler noem dat dit nie 

werklik in die res van die skryfwerk 'n probleem was nie, maar dat dit wel moeilik was om in 

die vertaling van die dialoog die skrywer se styl te behou, aangesien Winterbach 'n baie 

"gestroopte" manier van skryf het en die vertaler verkies het om dit ook so in die doelteks te 

probeer behou. (Vergelyk byvoorbeeld die bespreking van die "sê [hy]" / "sê [sy]"-patroon in 

die analise). Daar was niks wat die redigeerder as besonder uitdagend in hierdie teks beskou 

het om te redigeer nie. Sy noem dat teen die tyd dat sy die teks gekry het, dit reeds 'n 

"skoon" teks was, veral aangesien dit toe reeds deur die hande van 'n ervare Afrikaanse 

redigeerder (bronteks) en 'n net so ervare vertaler en dié van die skrywer was (Vraelyste 

2011). 

 

Net soos met To hell with Cronjé was die uitdagendste gedeeltes van die teks self, vir die 

vertaler van Vaselinetjie, weer eens die dialoog – in hierdie geval om die jongmenstaal nie te 

styf en ongemaklik te laat voorkom nie en om dit geloofwaardig te hou. Sy noem ook dat dit 

moeilik was om altyd die geskikte keuse met betrekking tot sleng-, kru en vulgêre taal te 
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maak. Die vertaling vir die woord "werfetter" (BT bl. 51) is byvoorbeeld drie keer 

heroorweeg. Die skrywer merk op dat die kras en vloektaal in Afrikaans dikwels humoristies 

is, maar volgens haar "onvertaalbaar in Engels is" en "vervang moet word met 'n [ander] 

Engelse woord" wat dit "lelik, hard en gemeen" in Engels laat klink en die gevoel en egtheid 

van die oorspronklike teks so verlore laat gaan (Vraelyste 2011). Soos in die analises gesien 

kan word, het sy heelwat dialoog in die Engelse teks verander. Volgens die redigeerder was 

die grootste uitdaging vir haar egter om "kop te hou tussen al die veranderinge wat die 

skrywer wou aanbring". Sy sê as gevolg van hierdie onderbroke werkswyse en tussenkoms 

van die skrywer, asook die talle faktore wat tydens die redigering/revisie in ag geneem moes 

word, kon sy nooit 'n gevoel kry of die vertaling na al die veranderinge geslaag is of nie 

(Vraelyste 2011). Hierdie tipe uitdaging is dus sterk sosiaal van aard, aangesien dit oor die 

balansering van magte en inagneming van produksieagente en hulle insette gaan. 

 

Die vertaler noem dat die uitdagendste aan die vertaling van Bakkes se verhale was, was om 

die jargon wat in die verhale gebruik word, te vertaal – die taal en die terminologie in die 

jagbedryf, wildbedryf, weermag, asook plant- en dierename. Soos in die analises gesien kan 

word, het die skrywer veral 'n groot rol gespeel om hierdie probleme op te los en die 

samesteller en redigeerder het ook 'n bydrae gelewer om hiermee te help.  

 

5.5.4.2 Produksieagente se gevoel na afloop van die 
produksieprosesse 

Die uitgewers is oor die algemeen tevrede met die wyse waarop die drie prosesse verloop 

het en met die uiteindelik gepubliseerde doeltekste. By To hell with Cronjé merk die 

uitgewer op dat kommunikasie goed verloop het en die rolspelers almal gemaklik met die 

werkswyse en deurlopende proses was. Die uitgewer van My name is Vaselinetjie sê dat die 

onderskeie partye volgens haar goed saamgewerk het. Sy sê: "Soos wat baiemaal die geval 

is tydens 'n redigeerproses, was die skrywer soms ontevrede oor besluite wat deur die 

vertaler en redigeerder geneem is, maar as uitgewer en tussenganger het ek die besluite 

teenoor haar gemotiveer en is meeste van hulle op 'n positiewe manier uitgestryk" 

(Vraelyste 2011). Die uitgewer het die proses dus baie positiewer as die ander betrokke 
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produksieagente ervaar. Sy sê verder sy is tevrede met die eindproduk, maar glo 'n ander 

omslag sal moontlik beter vaar op die mark (Vraelyste 2011). Die uitgewer van In bushveld 

and desert noem dat sy 'n belangrike rol gespeel het om as bemiddelaar tussen die 

produksieagente op te tree, soos van haar werk as projekbestuurder verwag word. Sy sê 

omdat die projek meer produksieagente as gewoonlik behels het, was dit uiteraard 

moeiliker, maar "waar mense van mekaar verskil het, of waar daar ongelukkigheid was oor 

wysigings aan teks in enige van die stadiums, het [sy] as tussenganger opgetree, die 

kommentaar/reaksie deurgegee en die proses verduidelik. Hierdie medewerkers is almal 

ewe ervare en volwasse en kan meningsverskille hanteer en insien. Daar was nooit 'n 

moeilike situasie nie." (Vraelyste 2011). Sy sê ook dat almal baie tevrede is met die 

eindproduk (Vraelyste 2011). 

 

Die skrywers van Niggie en die Stoffel-verhale is tevrede met sowel die doelteks as die 

kommunikasie wat tussen hulle en die uitgewers en medewerkers plaasgevind het. Vir 

Bakkes was dit belangrik dat die "Afrikanerstem" in die doelteks gehoor word en 

Winterbach wou graag hê dat haar eiesoortige manier van skryf waar moontlik behoue bly. 

Waar Bakkes wel vooraf die uitgewer oor sy verwagtinge in kennis gestel het en dit aan die 

medewerkers oorgedra is, noem Winterbach dat sy nie die uitgewer of vertaler vooraf oor 

háár verwagtinge ingelig het nie. Terugskouend reken sy dat die proses redelik glad verloop 

het, maar dat sy vermoed dat sy miskien oordrewe puntenerig en krities was, wat dit nie 

altyd maklik vir die vertaler gemaak het nie. Wat die vertaalproduk betref, noem sy dat dit 'n 

"helder, leesbare, onopgesmukte vertaling is, getrou aan die bronteks" en dat daar niks is 

wat sy daaraan sou wou verander nie. Albei hierdie skrywers voel dat die doeltekste steeds 

vir hulle soos hulle eie werk voel (Vraelyste 2011). 

 

Die skrywer van Vaselinetjie noem dat sy van die begin af bekommerd was dat die teks nie 

in Engels kon werk nie en sê dat die doelteks volgens haar nie baie goed is nie. Sy sê sy sal 

dit heeltemal moet "oorskryf", of herskryf (hersien) vir 'n (oorsese) Engelse mark – die 

invalshoek in Engels moet volgens haar anders wees: die manier hoe karakters 

kommunikeer, ensovoorts. Sy sê die doelteks voel vir haar enersyds steeds soos haar eie 

teks, aangesien sy dit self "oorgedoen" het nadat dit deur iemand anders vertaal is. 
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Andersyds, sê sy, voel die doelteks nie meer soos haar eie nie, aangesien sy "haar storie" 

verloor het (Vraelyste 2011). 

 

Die vertaler beskryf die produksieproses van To hell with Cronjé as na aan ideaal. Sy het die 

samewerking tussen haar en die skrywer as baie positief ervaar en sê die boek is kundig en 

sensitief geredigeer, deur die skrywer én die redigeerder, waarmee sy tevrede is. Sy is dus 

ook tevrede met die eindproduk. Sy noem egter dat die skrywer tog te veel insette van 

ander182 gekry het, wat die projek onnodig gekompliseer het (Vraelyste 2011). Die skrywer 

het dus volgens haar té veel van ander mense as hulpbronne (sosiale kapitaal) gebruik 

gemaak. 

 

By My name is Vaselinetjie het die vertaler die wisselwerking tussen haar en die redigeerder 

as baie goed ervaar en sy dink die redigeerder het 'n groot bydrae gelewer as 'n 

noodsaaklike filter en "eye of sanity" (Vraelyste 2011) om in die beste belang van die 

doelteks te werk. Sy sê sy het self voor publikasie na die geredigeerde weergawe gekyk, 

maar nie die geleentheid gekry om 'n inset in die finale doelteks te lewer nie, al wou sy 

(Vraelyste 2011). Die vertaler noem dat sy ontevrede met hierdie verloop van die proses is 

(Vraelyste 2011). 

 

Oor Bushveld and desert voel die vertaler oor die algemeen tevrede, afgesien van die 

meningsverskil met die samesteller oor die strukturele en stylveranderings. Sy sê sy het haar 

gevoelens daaroor met die uitgewer gedeel en terugskouend sê sy, soos vroeër genoem, 

dink sy dat sy dalk 'n bietjie rigied in haar beskouing was. Sy sê sy beskou hierdie konflik as 

"effense meningsverskille" en dat sy die samewerkingsverhouding deur die loop van die 

publikasieproses oor die algemeen baie positief ervaar het (Vraelyste 2011). Sy is ook baie 

tevrede met die wisselwerking tussen haar en die redigeerder (Vraelyste 2011). Die 

uitgewer dra die vertaler se boodskap per e-pos aan die redigeerder oor: 

 

                                                
182

 Hierdie aspek is nie in die verhandeling ondersoek nie, aangesien korrespondensie hieroor nie in die bestek 
van die analise ingesluit is nie. Insette van buitepersone wat deur die skrywer geraadpleeg is, is dus as die 
skrywer self s'n behandel, aangesien die skrywer besluit het om dit wel in die vertaling in te sluit. 
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[...] ek weet dit was ekstra werk, maar [die vertaler] het gister vir my gesê dat sy baie tevrede 

en gelukkig was met hierdie proses – d.w.s. dat sy nog kon kyk na die geredigeerde weergawe 

en laaste insette lewer (E-poskorrespondensie: In bushveld and desert 2007, eie beklemtoning). 

 

Die redigeerder van To hell with Cronjé is tevrede met hoe die proses verloop het en stel dit 

dat sy ook tevrede met die eindproduk is (Vraelyste 2011). Die redigeerder van My name is 

Vaselinetjie voel dat die proses vir haar moeilik en uitputtend was. Sy sê sy voel sy kon 

"darem in die meerderheid van gevalle voorkom dat daar veranderinge aangebring word 

wat die boek skaad sonder om die skrywer se vryheid te veel aan bande te lê" (Vraelyste 

2011). Wisselwerking met die vertaler (wat wel min was) het volgens haar glad verloop, 

maar wisselwerking met die skrywer was moeilik (Vraelyste 2011). Sy sê ook sy is nie 

tevrede met die eindproduk nie en wil nie eintlik hê dat haar naam aan die publikasie 

gekoppel word nie. Die redigeerder van In bushveld and desert noem dat sy die 

samewerkingsproses as effe stram ervaar het, veral na aanleiding van die meningsverskil 

tussen die samesteller en die vertaler. Sy sê sy was na aanleiding van wat sy as "hewige 

meningsverskille" tussen die samesteller en vertaler beskryf, skrikkerig om té ingrypende 

veranderinge aan te bring en het haar veranderinge tot 'n minimum beperk, want sy "was 

baie bang dat [sy] ook aan die ontvangkant sou kom van 'n fusillade soos die een wat die 

samesteller getref het" (Vraelyste 2011). Sy sê terugskouend dat sy as sy weer die 

geleentheid sou kry om die teks te verbeter, vryer sou voel om te bevraagteken en te 

verander. Die redigeerproses self (tekstueel) het sy as betreklik probleemloos ervaar en sy is 

tevrede met die eindproduk (Vraelyste 2011). 

 

Die samesteller van In bushveld and desert noem dat die samewerkingsproses tussen haar, 

die uitgewer, die redigeerder en die skrywer goed verloop het. Sy noem: "Almal van ons 

werk al lank saam en ken en vertrou mekaar, dink ek" (Vraelyste 2011). Die samewerking 

met die vertaler het sy egter nie as só positief ervaar nie (Vraelyste 2011). Die samesteller se 

werk was grotendeels afgehandel teen die tyd dat die redigeerder aan die teks begin werk 

het en dus was daar nie baie skakeling tussen hulle nie. Skakeling tussen die redigeerder en 

die vertaler het deur die uitgewer plaasgevind en sy noem dat sy die vertaler se nota tydens 

die redigeerproses byderhand gehou en kort-kort daarna verwys het terwyl sy gewerk het. 

Sy het nooit direk met die vertaler geskakel nie, maar deur die uitgewer gekommunikeer 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



533 
 

(Vraelyste 2011). Die vertaler het 'n nota geskryf as kommentaar op die 

redigeer-/revisiebesluite wat onder haar aandag gebring is. Korrespondensie deur middel 

van e-posse en notas was dus relatief min, maar effektief. 

 

Sy noem dat sy terugskouend egter sou wou vra dat die werkswyse verander, naamlik om 

eers die samestelling van die brontekste te doen en die inhoudelike en strukturele 

redigering/revisie daaraan (chronologie en kontinuïteit) af te handel en dat sy ook die 

stylaspekte konsekwent sou wou redigeer voordat die brontekste aan die vertaler gestuur 

is. Sy merk egter op dat die proses in die praktyk gewoonlik 'n organiese proses is waar 

"dinge soms gebeur soos die projek vorder" (Vraelyste 2011): 

 

In 'n ideale wêreld kon hierdie verskille natuurlik vermy gewees het as daar genoeg tyd en geld 

was om die projek op die "regte" manier aan te pak, naamlik dat ek die samestelling moes doen 

en die teks moes deurwerk om te kontroleer vir kontinuïteit en samehang vóór dit vertaal is. 

Maar ons het 'n klomp van die Afrikaanse stories nie eens meer in getikte vorm gehad nie, [die 

vertaler] het van fotostate af gewerk, as ek reg onthou. Met dié dat ek slegs twee van die vier 

bundels oorspronklik geredigeer het, was daar 'n verskil in redigeerstyl tussen van die stories. 

Die veranderinge wat ek voorgestel het, het dikwels te doen gehad met hierdie verskille, en 

ook met swakhede – na my mening – in die skrywer se styl wat ek algaande leer ken en leer 

"uit-edit" het. (Byvoorbeeld: Dis kenmerkend van sy styl dat hy sulke kort, staccato sinne skryf. 

Dis baie effektief, maar dit kan ook maklik te veel raak. Met my redigering sal ek dan effens 

verminder aan die staccato toon deur sinne te laat aanloop.) Verder het ek ook heeltyd in 

gedagte gehou dat die Engelse bundel vir 'n heel ander mark bedoel was as die Afrikaanse 

bundels – baie van die kopers sou toeriste wees wat [die skrywer] deur Wilderness Safaris leer 

ken het en nie mense wat Suider-Afrika en die Suid-Afrikaanse opset goed ken en verstaan nie. 

Dit was meestal die rede vir die "onnodige verheldering" waarteen [die vertaler] dit had 

(Vraelyste 2011). 

 

Sy sê die vertaler se reaksie was vir haar "'n hou op die neus" en as die proses dalk soos bo 

beskryf verloop het, sou konflik tussen haar en die vertaler moontlik vermy kon word 

(Vraelyste 2011). 

 

Die samesteller sê sy dink die kern van die meningsverskil was die rol van die 

redigeerder/reviseur tenoor die rol van die vertaler: 
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Ek kan verstaan dat elke woord van die skrywer deur die vertaler heilig geag word, met 

inagneming daarvan dat die teks reeds deur die hele goedkeurings- en publikasieproses 

geneem is en dat dit nou "finaal" is. As redakteur is die standpunt anders: as daar nog 'n 

growwe plekkie of dowwigheid in die teks is, is dit nou die tyd om dit glad te skuur, vóór dit by 

die leser uitkom (vir my as redakteur is die leser uiteindelik die heel belangrikste persoon wat 

'n boek betref) (Vraelyste 2011). 

 

Die samesteller noem ook dat die skrywer wel altyd die geleentheid kry om die finale 

weergawe van die vertaling te sien om waarmee hy/sy nie saamstem nie, te verander. 

 

Die redigeerder van To hell with Cronjé merk op dat sy tydens die redigeerproses van 

hierdie boek nooit gevoel het dat hele gedeeltes hervertaal moet word nie, maar dat sy tog 

sekere woordkeuses verander het. 'n Voorbeeld van so 'n voorstel is dat "afsaal" wat as "off-

saddle" vertaal is, met "dismounting" vervang moes word. In haar kommentaar verduidelik 

sy dit soos volg aan die vertaler en skrywer: 

 

I know this is a perfectly correct translation, and there is such a thing as off-saddling, 

but I don't think it's generally used in English. I think it's more common to talk about 

dismounting (bylaag J5). 

 

Die redigeerder van My name is Vaselinetjie noem dat sy vaagweg teleurgesteld was met die 

konsepvertaling – sy voel ook dat die bronteks na haar mening nie 'n goeie kandidaat vir 

vertaling was nie – maar kon sien dat die vertaling met sorg gedoen is. Sy sê: "Ek het vir 

geen oomblik gedink dat ek beter kon vaar nie – die vertaler is immers 'n baie ervare en 

hoog geagte vertaler" (Vraelyste 2011). Die skrywer het wel gedeeltes van die 

konsepvertaling oorvertaal en stukke bygeskryf (soos vroeër genoem beskou sy haarself as 

'n oorvertaler van hierdie teks). 

 

Sowel die redakteur as die redigeerder van In bushveld and desert noem dat dit nooit nodig 

was om dele te hervertaal nie. 
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5.5.4.3 Samevatting 

By To hell with Cronjé het die produksieproses dus volgens al die produksieagente vlot 

verloop en hulle was almal tevrede met die samewerking/wisselwerking, by My Name is 

Vaselinetjie was die meeste van die produksieagente ontevrede en gefrustreerd met die 

proses en daar was dikwels konflik en meningsverskille wat moeilik was om op te los, of 

nooit opgelos is nie. By In bushveld and desert het die proses grootliks vlot verloop, maar 

daar was wel 'n mate van ontevredenheid en konflik tussen die produksieagente (vertaler 

en samesteller) tydens sekere stadiums van die projek. Die produksieagente is almal tevrede 

met die eindproduk van To hell with Cronjé en In bushveld and desert se produksieprosesse, 

maar daar is produksieagente wat baie ontevrede met die eindproduk van My name is 

Vaselinetjie is. 

 

Uit resensies kan gesien word dat To hell with Cronjé positief deur die plaaslike én 

Amerikaanse mark en doeltekslesers, en dus die literêre (poli)sisteem ontvang word. Uit 'n 

resensie op LitNet: 

 

To Hell with Cronje is a largely faithful (although a few departures from the original may be 

noticed) English translation by Elsa Silke, working with the author, of Winterbach's own 2002, 

Hertzog Prize-winning Afrikaans novel, Niggie. The straightforward narrative tone is kept 

intact, and the original's play with magic realism juxtaposed with accurate depictions of the 

war climate the story is set in is as strong a feature of the translation.  

[…] 

The poetry of Niggie is not lost in the translation, and while greater variety and 

embellishment could have been expected of To Hell with Cronje, it succeeds in both retaining 

and transposing the authorial tone and emotional resonance of Niggie. One may anticipate 

arguments stating that To Hell with Cronje is nothing more than a "mere" translation, but that 

would be to overlook the way English prose, in this instance, so readily accommodates the 

finer complexities of rhythm and continuity Winterbach has mastered in Afrikaans, and in so 

doing the end result is a book invaluable to a general canon of South African literature 

(Oppelt 2008). 

 

Uit 'n resensie in die Amerikaanse The Austin Chronicle (oor die Amerikaanse uitgawe van To 

hell with Cronjé): 
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Few would ever defend terse, guttural Afrikaans as a poetic language, but Elsa Silke's 

remarkable translation catches its lyricism. What makes this novel and its fresh English-

language publication so timely is that its themes have become uncomfortably familiar. A 

camp-side discussion of geology and biology by two of the travelers sparks a ferocious 

defense of the anti-scientific and inherently racist beliefs of some of their brothers-in-arms. It 

is those conservative values that would drive South Africa into brutal segregation and its long 

cultural isolation, and it serves here as a timely political warning (Whittaker 2010). 

 

Die vertaler en die skrywer is ook in 2009 vir die SAVI-vertaalprys vir literêre vertaling vir To 

hell with Cronjé genomineer, wat daarop dui dat hierdie instelling en doeltekslesers op die 

paneel die vertaling as goed beskou en dit die kans staan om simboliese kapitaal te verwerf. 

 

My name is Vaselinetjie kom wel in 2012 in aanmerking vir 'n SAVI-vertaalprys in die 

kinderliteratuurkategorie – met slegs die vertaler as benoemde, nie die skrywer nie, wat 

daarop dui dat hierdie vertaling ook simboliese kapitaal kan verwerf. In resensies oor die 

Engelse vertaling van Vaselinetjie word daar na die storie verwys wat goed is, maar die 

gehalte van die skryfwerk of vertaling self, word nooit genoem nie. Die sukses wat die 

Engelse vertaling wél behaal, kan dus moontlik toegeskryf word aan die goeie eertydse 

ontvangs van die bronteks in sy literêre (poli)sisteem, wat grootliks ooreenstem met dié van 

die doelteks en die goeie storielyn, wat steeds in die doelteks behoue gebly het. Die 

doelteks word egter nie naastenby so goed soos die bronteks deur die (poli)literêre sisteem 

ontvang nie. Dit is byvoorbeeld nie, soos die bronteks, 'n voorgeskrewe boek vir 

skoolleerders, soos aanvanklik gehoop is nie, en dit is ook nie intussen herdruk of 

heruitgegee nie. Dit vaar met ander woorde nie so goed in die mark waarvoor dit 

geproduseer is nie, genereer nie baie ekonomiese kapitaal nie en word ook nie deur 

instellings soos skole en die onderwysdepartement geskik geag om in die skoolkurrikulum 

ingesluit te word nie.  

 

Die verkope van In bushveld and desert is goed, en genereer dus goeie ekonomiese kapitaal, 

en die doelteks is in 2012 vir die vyfde keer herdruk, wat daarop dui dat die literêre 

(poli)sisteem en die mark waarvoor dit geproduseer is, die boek goed ontvang en dit 

toeganklik vir die doeltekslesers is. Die vertaling het ook in aanmerking gekom vir 'n 
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vertaalprys in die niefiksiekategorie van SAVI se toekennings in 2009 (SAVI 2012), wat sy 

potensiaal om simboliese kapitaal te verwerf, bevestig. Resensies oor dié bundel gaan nie 

sodanig oor die vertaling van die boek nie, maar wel oor die inhoud en struktuur. Ten spyte 

van die oorwegend goeie ontvangs van die boek, merk die vryskutjoernalis Lesley Stones in 

'n resensie op haar blog op:  

 

In Bushveld and Desert (Human & Rousseau) gets off to a slow, jumpy start. One minute Bakkes 

is romping through the game reserves, then he's reminiscing about his army days before we're 

immersed in the wilderness again. If you don't know your army and bush lingo or your history 

of South African warfare it's a little confusing verbally as well as chronologically. Foreign 

readers will have a particularly difficult time comprehending not only the language, but also the 

totally different world he inhabits (Stones 2013).  

 

Ten spyte van die redigering/revisie wat aan die teks gedoen is om die chronologie logieser 

te maak en die teks verstaanbaarder vir die doelteksleser aan te bied, is hierdie resensent 

steeds van mening dat dit kan verbeter. 

 

5.5.5 Slotgedagte 

Die produksieproses van 'n literêre vertaling verg, soos uit die analises en bespreking gesien 

kan word, 'n fyn balansering van die verskillende magte betrokke by die vertaalproses, die 

produksieagente se belange en benaderings en die uiteindelike doel van die vertaalproses 

en redigeer-/revisieproses, om die bes moontlike eindproduk183 vir die doelteksleser en die 

mark te lewer. Soos vroeër bespreek, is daar skrywers wat geïntimideer voel deur die 

redigeer-/revisieproses, en dieselfde geld ook vir vertalers wat sensitief vir kritiek kan wees. 

Produksieagente soos die redigeerder en reviseur stel hulleself meestal in diens van die 

uiteindelike produk wat verkoop moet word en doeltekslesers wat daardie produk moet 

gebruik (soos uit die terugvoer op die vraelyste gesien kan word). Veranderinge wat 

aangebring word, is meestal om 'n beter eindproduk te verseker en nie net om noodwendig 

                                                
183

 Wat as die "bes moontlike eindproduk" beskou word, sal deur aspekte soos die skopos en funksie van die 
doelteks en die behoeftes en profiel van die doelteksleser van elke afsonderlike werk bepaal word. 
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getrou aan die bronteks te bly nie. Om egter die beste eindproduk moontlik te kan lewer, 

kan gevolglik geredeneer word dat die produksieproses so glad as moontlik behoort te 

verloop. Uit die vertaalprysnominasie wat My name is Vaselinetjie ontvang het, kan 'n mens 

sien dat 'n omslagtige of oneffektiewe produksieproses nie noodwendig tot 'n ongeslaagde 

doelteks lei nie, maar die onbevredigende produksieproses kan moontlik daartoe lei dat 

produksieagente nie weer saam met produksieagente wat spanning in die proses 

veroorsaak het, sal wil werk nie. As produksieprosesse van literêre vertalings dikwels as 

spannend, oneffektief en omslagtig ervaar word, kan produksieagente ook besluit om nie 

meer aan sulke projekte deel te neem nie. So kan die literêre vertaalveld goeie literêre 

vertalers, redigeerders, reviseurs, ensovoorts verloor. In die vraelyste (2011) merk die 

redigeerders juis op dat hulle verkies om eerder aan "oorspronklik geskrewe" tekste, as 

vertalings te werk. 

 

Vertaling en die redigering en/of revisie daarvan is dus nie slegs 'n tekstuele aktiwiteit nie, 

maar ook sterk sosiologies van aard, aangesien die gedrag, optrede, denke, gevoelens, 

belange en verhoudings, van en tussen mense (produksieagente) betrokke by die 

vertaalproses, met ander woorde interpersoonlike sosiale optrede tussen en teenoor agente 

en intrapersoonlike (kognitiewe) oorwegings van produksieagente, so 'n groot rol in die 

produksie van vertalings speel (soos Hermans 1995:10,11 ook noem). Aangesien die daarstel 

van die vertaalproduk 'n spantaak is, is dit belangrik dat daar oor die magte van die 

produksieagente, die niemenslike agente wat by die vertaalproses betrokke is, en die 

eksterne magte wat 'n invloed op die produksieproses (kan) uitoefen, onderhandel moet 

word. Party skrywers verkies byvoorbeeld dat een spesifieke vertaler ál hulle boeke vertaal, 

aangesien hulle daardie vertaler vertrou. Die vertaler het egter nie dikwels die luukse om 'n 

redigeerder en/of reviseur te kies nie en sal dikwels ook nie altyd direkte kontak met die 

redigeerder en/of reviseur hê nie. Dit is egter belangrik vir produksieagente om wel, waar 

nodig tydens die produksieproses van literêre vertalings te kommunikeer en saam te werk 

(soos daar hierbo genoem is), aangesien 'n onbevredigende samewerkingsproses tot 'n 

omslagtige en onnodig lang produksieproses kan lei (soos in die geval van My name is 

Vaselinetjie [Vraelyste 2011]). 
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Paul (2009:29) merk op dat 'n "swak" vertaling nie altyd net te wyte (en so dan ook 'n 

"goeie" nie net te danke) aan die vertaler is nie. Baie mislukte vertalings is te wyte aan die 

onvoldoende kommunikasie tussen die vertaler en die redigeerder (Paul 2009:29). Alhoewel 

resensente dit nie altyd besef nie, raak die vertaler as 't ware 'n nuwe skrywer in diens van 

die oorspronklike skrywer se bronteks, in 'n nuwe taal. Dit behels dat die vertaler ook nie, 

net soos die skrywer, 'n perfek afgeronde teks kan produseer nie. 'n Redigeerder/reviseur is 

nodig om die vertaler se blindekolle te dek en die vertaalde teks op eie meriete te lees en te 

redigeer en/of te reviseer, soos daar ook in die literatuurhoofstuk oor redigering en revisie 

(hoofstuk 3) opgemerk word. Hiermee ontneem 'n mens nie die vertaler van die krediet wat 

hom/haar toekom, of die verantwoordelikheid wat hy/sy teenoor die doelteks het nie, maar 

sê eerder dat die vertaler en redigeerder en/of reviseur (en ander produksieagente soos die 

skrywer wat ook redigeer- en/of revisiewerk verrig) sáám verantwoordbaar vir die doelteks 

moet wees en dus in so 'n mate behoort saam te werk sodat hulle albei (of almal) weet wat 

tydens al die prosesse (vertaling en redigering en/of revisie) gebeur en sodat albei (of almal) 

bewus is van besluitneming ten opsigte van byvoorbeeld kultuur- of ideologiese verwysings 

en groot veranderinge wat moontlik aangebring kan word. Ideaal gesproke moet al die 

produksieagente saamstem of tevrede wees met al die besluite wat tydens die 

produksieproses geneem word en tot aan die einde van die produksieproses by die projek 

betrokke bly. 

 

Alhoewel party produksieagente meer mag in die produksieprosesse afdwing, kan daar 

egter uit die analises gesien word dat élke produksieagent 'n bydrae tot die uiteindelike 

doelteks lewer en tot 'n mate (sommige meer as ander) vir die sukses van die doelteks 

verantwoordelik gehou kan word. Die skrywer het gewoonlik, soos die ontledings aandui, 

die finale sê oor kwessies, maar besluite tydens die produksieproses behels dikwels 

onderhandeling tussen verskillende produksieagente (en selfs agente wat nie deel van die 

produksieproses is nie, maar deel van die uitgewery as instelling vorm). Die produksieagente 

toon oor die algemeen in die drie produksieprosesse wat geanaliseer is, bereidwilligheid en 

selfs soms gretigheid om saam te werk, mekaar se voorstelle en aanbevelings te oorweeg en 

aanpasbaar (een van Sharpe en Gunther 1997 se redigeerbeginsels, afdeling 3.4) te wees 

ten opsigte van hulle eie werkswyses en strategieë. 
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Vir die doel van die model wat in die volgende hoofstuk ontwikkel word om die 

wisselwerking tussen produksieagente tydens die produksieproses van vertaalde literêre 

voor te stel, word die drie produksieprosesse wat in hierdie hoofstuk bespreek is, gebruik 

met klem op die produksieagente wat betrokke was by elke proses, die tipe werk wat die 

produksieagente aan die teks verrig het, die kommunikasie en korrespondensie wat tussen 

hierdie produskieagente plaasgevind het en die pad wat die manuskrip geloop het vanaf 

bronteks tot doelteks.  
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Hoofstuk 6: 'n Model vir die 
produksieproses van vertaalde 
literêre werke 
 

6.1 Inleiding 

In hierdie studie is daar deur die ontleding van die produksieprosesse van drie literêre 

vertalings vasgestel watter sosiologiese implikasies die wisselwerking tussen 

produksieagente vir die produksieproses en produksieagente inhou. Daar is gekyk na watter 

vorm hierdie wisselwerking aangeneem het, watter insette elke produksieagent deur die 

loop van die produksieproses gelewer het en hoe hulle (indien wel) daaroor gekommunikeer 

het. 

 

In hierdie hoofstuk word 'n model voorgestel vir die wisselwerking wat tussen die betrokke 

produksieagente tydens die produksieproses van vertaalde literêre tekste plaasvind. Dié 

model word voorgestel na aanleiding van die drie produksieprosesse wat in die vorige 

hoofstuk bespreek is, die lusverbindingsmodel wat deur Nord (2005) voorgestel word (figuur 

5) en Jakobson se klassieke kommunikasiemodel (figuur 17). Volgens Renkema (2001:37) is 

laasgenoemde eenvoudige sender-teks-ontvanger-model184 wat in kommunikasienavorsing 

gebruik word, oor die jare baie verfyn en aangepas. Renkema ondersteun hierdie 

aanpassing van Jakobson se kommunikasiemodel deur verskillende persone vir verskillende 

kontekste, aangesien mense in die praktyk met diverse en unieke kommunikasiesituasies 

gekonfronteer word.  

 

                                                
184

 Sien ook Even-Zohar se aangepaste model van hierdie kommunikasiemodel in figuur 8 en die posisie van die 
redigeerder en reviseur in hierdie model in figuur 9 en figuur 11. 
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Aangesien die produksieproses van vertaalde literêre werke ook 'n kommunikasieproses is, 

is die voorgestelde model (figuur 18) vir hierdie proses 'n uitgebreide en gespesifiseerde 

weergawe van Jakobson se klassieke kommunikasiemodel, deurdat agente deurgaans as 

senders en ontvangers van 'n teks optree om sodoende uiteindelik 'n doelteks vir die 

doelteksleser (ontvanger) te produseer. Die eerste sender is die skrywer, wat die bronteks 

skryf. Hierdie teks word dan deur die vertaler ontvang (via die uitgewer), wat die teks 

vertaal ten einde 'n nuwe teks skep en hierdie teks na die reviseur en/of redigeerder (en/of 

skrywer) versend. Die agente binne die model is dus deurgaans senders en ontvangers van 

die verskillende weergawes van die teks en bemiddelaars van die teks,185 totdat dit ten 

laaste in sy finale vorm, die doelteks, aan die uiteindelike ontvanger, die doelteksleser, 

versend word. Die doelteksleser kan ook moontlik 'n sender van 'n ander teks in reaksie op 

die doelteks word, deurdat hy/sy byvoorbeeld 'n resensie oor die doelteks skryf, waarin 

kommentaar op die doelteks gelewer word. Hierdie resensies en die ontvangs van die 

doelteks kan lei tot die doelteks wat hersien en heruitgegee word. Die proses het dus die 

potensiaal om 'n niebepaalbare eindpunt te hê.  

 

Soos Nord (2005) se lusverbindingsmodel (figuur 5) is die model vir die produksieproses van 

literêre vertalings (figuur 18) ook nieliniêr, maar dié proses behels ál die stappe in die hele 

produksieproses van literêre vertalings, eerder as slegs die vertaalproses (wat slegs één stap 

in hierdie produksieproses is). Daar word ook beklemtoon dat daar deurgaans teruggekeer 

                                                
185

 In die spanning tussen die bedoelde en verwagte betekenis van die teks (soos Hatim en Mason [1990:223], 
in Carstens en Van de Poel [2010:41] opmerk). 

KONTEKS 

SENDER TEKS (kode) ONTVANGER 

Figuur 17: Jakobson se sender-teks-ontvanger-model 
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moet word na die produksieagente, insluitend die vertaler, om insette oor die manuskrip te 

lewer nadat ander produksieagente daaraan gewerk en verander het. 

 

Benewens die kommunikasiemodelle, word die ander vertaalteorieë, sosiologiese teorieë 

(die veldteorie en ANT) en redigeer-/revisieteorieë, soos bespreek in hoofstuk 2 en 3, ook by 

die model betrek. Daar word aangetoon watter produksieagente by die proses betrokke is 

en waarvoor hulle verantwoordelik is, watter ander agente (byvoorbeeld niemenslike 

agente) 'n invloed op die produksieproses kan uitoefen, hoe kommunikasie en 

korrespondensie tussen die produksieagente plaasvind en watter stappe deel van die 

produksieproses kan vorm. Na aanleiding van die navorsingsvrae wat aan die begin van die 

proefskrif gestel is, en wat in die drie bestudeerde produksieprosesse waargeneem is, word 

daar in die model voorgestel hoe die produksieproses, vanaf die bronteks en 

konsepvertaling, tot by die doelteks verloop, watter verantwoordelikhede elke 

produksieagent kan hê, en op watter wyse korrespondensie tussen produksieagente 

plaasvind. 

 

Skakeling, samewerking en kommunikasie/korrespondensie tussen produksieagente in die 

proses word deurgaans beklemtoon. Daar word ook aangetoon waarvoor elke 

produksieagent verantwoordelik is, sonder om aan te dui watter spesifieke redigeervlakke 

en revisieparameters in elke stap nagegaan word, of watter vertaal-, revisie- en 

redigeerprosedures toegepas kan word. Die doel van die model is om die makroprosedure 

van die produksieproses van vertalings van verskillende literêre genres by NB-Uitgewers 

voor te stel wat op verskillende genres en binne verskillende kontekste (byvoorbeeld die 

betrokkenheid van verskillende produksieagente) toegepas kan word.  

 

Op die volgende bladsy word 'n grafiese voorstelling van die model vir die produksieproses 

van literêre vertalings by NB-Uitgewers gegee (figuur 18). Daarna word die model se 

elemente en stappe in detail bespreek. Let wel dat die vollédige model die "ideale" 

omstandighede vereis – waar daar byvoorbeeld genoeg tyd en 'n voldoende begroting is, al 

die produksieagente die spertye nakom, en die begroting korrek bestuur word. Van die 

stappe kan, soos later bespreek sal word, onder minder ideale omstandighede uitgelaat, of 

gekombineer word (opsionele stappe of agente word deur 'n asterisk [*] aangedui). 
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Pro-
duksie-
agente 

 

• Uitgewer 
(opdraggewende 
redakteur) 

• Samesteller* 

• Vertaler 

• Reviseur* 

• Skrywer * 

• Redigeerder 

• Proefleser 

 

Ander 
agente 

(o.a. 
niemenslike 

agente, 
aangedui deur 

'n tilde [~]) 

 

• Skrywer* 

• Bronteks~ 

• Manuskripte~ 

• Doelteks~ 

• Doelteksleser/s 

• Mark 

• Instelling 
(uitgewery, bv. 
bemarkingspan, 
verkoopspan 
bestuurders) 

• Publikasie- en 
drukspan 

• Agente wat deel 
vorm van die 
produksieagente se 
sosiale kapitaal* 

• Korrespondensie → 
 

 

 

BRONTEKS in 
brontekssisteem deur 
skrywer (*saamgestel 
en/of herbewerk deur 
skrywer/samesteller) 

↓ 

 

* PROEFVERTALING deur 
vertaler (selfrevisie) 

↓ 

 

KONSEPVERTALING deur 
vertaler (selfrevisie) 

↓ 

 

* REVISIE 
(gehaltebeheer) deur 

reviseur 

↓ 

 

REDIGERING/REVISIE/ 
DEURWERK deur skrywer 

↓ 

 

REDIGERING deur 
redigeerder (behels ook 

inkorporering) 

↓ 

 

DEURWERK deur vertaler 
(en moontlik skrywer / 

samesteller) 

↓ 

 

INKORPORERING deur 
(verkieslik) redigeerder 

↓ 

 

* PROEFLEES/TAALVER-
SORGING deur proefleser 

↓ 

 

(Publikasie: ONTWERP 
VAN VOORBLAD, BESLUIT 

OOR TITEL, PERSKLAAR 
MAAK, SET EN DRUK.) 

 

 

DOELTEKS in 
doeltekssisteem 

↓ 

Bemark, verkoop in mark 

 

 

* Hersien:  

HERUITGAWE van 
DOELTEKS 

Korrespondensie 

•Vergaderings* 

•Telefoonoproepe / VoIP-oproepe* 

•Briewe~ (per e-pos, per faks, of deur 
ander elektroniese 
kommunikasiekanale) 

Dokumentasie~ 

•Opdragte~ 

•Notas~ (n.a.v. eie werk) 

•Terugvoer~ (op ander se werk) 

•Stylblad/stylblaaie~ (reeds bestaande, 
of ontwikkel tydens proses)* 

Op manuskripte~ 

•Kommentaar~ op elektroniese 
manuskrip, of kommentaar~ geskryf op 
gedrukte kopie 

•Spoorveranderinge~ op elektroniese 
kopie of proefleestekens, ens.~ op 
gedrukte kopie 

- 

 

 

 

Vertaler : terugvoer, 
herbewerk/inkorporeer * Uitgewer 

-Nota- 

* Terugvoer en keuring (uitgewer 
/ reviseur) 

-Vertaalnota- 

Deurgaans: Terugvoer op manuskripte en notas waar 
en wanneer nodig deur betrokke produksieagente 

-Vertaalnota- -Revisienota- 

Resepsie, terugvoer en kritiek (Doeltekslesers, resensente, akademici) * Terugvoer (Alle produksieagente) 

-Skrywersnota- -Redigeernota- -Nota- -Nota- 

-Proefleesnota- 

Figuur 18: 'n Model vir die produksieproses van literêre vertalings 

 
Inisiëring van projek deur uitgewer en 

voorafkorrespondensie (alle 
produksieagente) 

 
Korrespon-
densie 

SLEUTEL: 
 
* Opsionele 
stappe/agente 
 
~ Niemenslike 
agente 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



545 
 

6.2 Agente betrokke by die produksieproses van 
literêre vertalings 

In die twee linkerkantste blokke in die model word al die agente (produksieagente én ander 

agente) wat by die produksieproses van literêre vertalings betrokke is, aangedui. Die eerste 

groep sluit in die produksieagente wat direk by die produksieproses betrokke is en deel van 

die produksieproses vorm, deurdat hulle die werk (vertaling, redigering, revisie, deurwerk) 

aan die teks tydens die produksieproses te verrig. Die tweede groep is agente (onder andere 

niemenslike agente [gemerk met 'n tilde [~]) wat tot 'n mindere mate betrokke by die 

proses is, implisiet deel van die proses vorm, of nie as produksieagente in die proses optree 

nie.  

 

6.2.1 Produksiegente: spansamestelling en 
verantwoordelikhede 

Een van die uitgewers noem in die vraelyste (2011) dat die regte keuse van medewerkers 

(produksieagente) 'n goeie werksatmosfeer en goeie samewerkingsverhoudings tydens 'n 

vertaalprojek kan verseker. Sy sê sodra 'n uitgewer 'n baie goeie of bevredigende 

werksverhouding met vryskutmedewerkers (wat dikwels as produksieagente by 

NB-Uitgewers optree) gevestig het, dit altyd verkieslik en makliker is om weer saam met 

daardie medewerkers te werk. Die uitgewer weet dan by voorbaat dat sake vlot sal verloop, 

wat die gehalte van die werk sal wees en dat daar geen "onaangename verrassings" sal 

wees nie, soos bykomende tyd of uitgawes om iets te laat regmaak of oor te doen (Vraelyste 

2011). Die ander uitgewer deel mee dat dit al gebeur het dat sy met groepe gewerk het by 

wie die onderlinge samewerking nie goed was nie, maar dat dit gelukkig nog nie dikwels 

gebeur het nie. Sy sê ook die uitgewer kan dit vir hom/haar baie makliker maak deur 

medewerkers te kies wat "goed saamwerk as 'n span" (Vraelyste 2011). Vergelyk ook 

afdeling 2.3.5 waar die belangrikheid van interpersoonlike vaardighede bespreek word. 
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Die navorser se voorstel vir spansamestelling vir die produksieproses van vertaalde literêre 

werke, na aanleiding van die resultate wat in hierdie studie verkry is, sluit die volgende 

produksieagente in: die uitgewer/opdraggewende redakteur, 'n samesteller (indien nodig), 

'n vertaler, 'n reviseur (revisie kan by literêre tekste ook deur 'n ander produksieagent 

waargeneem word, of revisie kan met redigering kombineer word), die skrywer van die 

bronteks (indien beskikbaar), 'n redigeerder en 'n proefleser. 

 

6.2.1.1 Uitgewer (of opdraggewende redakteur) 

Uit die analises kan gesien word dit is in beginsel die uitgewer (of opdraggewende 

redakteur, voortaan na verwys as die uitgewer) se taak om as projekbestuurder op te tree. 

Die uitgewer moet deurgaans op hoogte bly van al die verwikkelinge tydens die 

produksieproses en as bemiddelaar en tussenganger tussen produksieagente optree. Hy/sy 

sal ook 'n belangrike rol as bemiddelaar speel in die oplos van meningsverskille en die 

fasilitering van gesprekke oor makrokwessies soos boektitels, voorblaaie, name van 

karakters, ensovoorts. Hier sal hy/sy ook meestal as skakel optree tussen produksieagente 

en agente buite die produksieproses, byvoorbeeld bestuurders (onder andere die 

publikasie-, bemarkings- en verkoopsbestuurders soos in die geval van In bushveld and 

desert) en die bemarkingspan. Dit is die uitgewer se taak om die span vir elke projek saam te 

stel, die opdragte aan elke produksieagent te stuur en seker te maak al die produksieagente 

se vrae word beantwoord, en alle nodige inligting, korrespondensie en dokumentasie word 

aan hulle verskaf. Dit kan ook die uitgewer se verantwoordelikheid wees om die 

proefvertaling deur die vertaler te keur en terugvoer daaroor te gee (soos die uitgewer van 

In bushveld and desert gedoen het). Hierdie proses kan as 'n revisiestap beskou word en dus 

ook deur 'n reviseur waargeneem word. Hierdie taak kan in sekere gevalle ook deur die 

samesteller oorgeneem word, indien daar so 'n produksieagent by die produksieproses 

betrokke is. 'n Mens kan ook redeneer dat die uitgewer finaal verantwoordelik is vir die 

vertaalde manuskrip (die doelteks), aangesien hy/sy die projekbestuurder is. 'n Belangrike 

deel van die uitgewer se taak is ook aspekte soos tydsbestuur, die hantering van die 

begroting, of minstens betrokkenheid by die hantering van die begroting (daar word nie in 

hierdie studie daarop gefokus nie). 
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6.2.1.2 Samesteller  

Indien nodig, soos in die geval van In bushveld and desert, kan 'n samesteller aangestel word 

om die verantwoordelikheid te dra vir die hersamestelling van van die doelteks 

(byvoorbeeld om die samestelling van 'n kortverhaalbundel te behartig of 'n antologie saam 

te stel). Dit sal geld vir enige vertaling wat uit meer as een bronteks saamgestel word, of 'n 

bronteks waaraan daar vormlik of inhoudelik veranderinge aangebring moet word alvorens 

dit vertaal word. Let daarop dat hierdie aanpassings verkieslik aan die bronteks aangebring 

moet word voordat die vertaalproses begin. Die skrywer (indien beskikbaar) en vertaler kan 

hier saamwerk om besluite oor die insluiting van verhale, chronologie, ensovoorts te neem. 

Die samesteller kan ook die uitgewer bystaan in projekbestuur of revisie doen, soos in die 

produksieproses van In bushveld and desert waargeneem is. 

 

6.2.1.3 Vertaler 

Aangesien hierdie model die produksieproses van 'n vertáling voorstel, is die vertaler 

uiteraard 'n baie prominente produksieagent in die hele proses. Uit die resultate is dit 

duidelik dat kommunikasie tussen produksieagente deurgaans die vertaler as belangrike 

rolspeler in die proses moet insluit en die vertaler die geleentheid moet kry om insette op 

die manuskrip te lewer nadat ander produksieagente aan haar konsepvertaling gewerk het. 

By To hell with Cronjé en In bushveld and desert was dit wel die geval, maar by My name is 

Vaselinetjie het dit nie deurgaans gebeur nie. 

 

Die verantwoordelikheid van die vertaler ten opsigte van die finale vertaalproduk, asook ten 

opsigte van sy/haar status en rol in die gemeenskap, word deur Snell-Hornby (2006:172) 

beklemtoon. Snell-Hornby (2006:172) merk op dat sodanige verantwoordelikheid slegs 

veronderstel kan word as hierdie verantwoordelikheid in die eerste plek aan die vertaler 

toegeken en gegun word en as die vertaler nie beskou word as 'n "magtelose" 

transkodeerder wat rou materiaal vir die "werklike" spesialis of kunstenaar (dit kan 'n 

skrywer, redakteur of 'n redigeerder impliseer) verskaf nie. Skrywers, redigeerders en 
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uitgewers gee dikwels nie die status en respek aan vertalers wat hulle toekom nie en daar 

word dikwels nie met vertalers onderhandel voordat daar bloot aan hulle vertalings 

verander word nie (soos in die produksieproses van My name is Vaselinetjie en In bushveld 

and desert gebeur het nie). Gevestigde en ervare vertalers werk dikwels met 'n spesifieke 

strategie in gedagte en neem sorgvuldig besluite oor elke uitdrukking, term en woord wat 

hulle vertaal. Dit is wel die verantwoordelikheid van die vertaler om keurig, kundig en 

getrou met die literêre bronteks om te gaan en 'n goeie balans te handhaaf tussen 

getrouheid aan die bronteks, die skrywer se stem en styl en die idiomatisiteit van die 

doelteks in die doeltekstaal en dan ook nog, afhangende van die tipe boek, ook die 

doelteksleser in gedagte te hou. Dit is ook die vertaler se verantwoordelikheid om selfrevisie 

toe te pas (soos bespreek in afdeling 3.3.2). 

 

Vir 'n literêre vertaler is dit altyd belangrik om 'n vertaalbesluit te kan motiveer. Die vertaler 

sal gevolglik hier van sy/haar kulturele en sosiale kapitaal gebruik kan maak en hierdie 

kulturele kapitaal kan aangevul word deur formele vertaalopleiding waar hy/sy geleer het 

om 'n teks sistematies, doelgerig en konsekwent te benader – wat dan uiteindelik tot 'n 

goed afgeronde eindproduk kan lei. Swart (2009) kom byvoorbeeld oor die werkswyses van 

twee vertalers tot die gevolgtrekking dat die skrywer wat hy as vertaler ondersoek het, baie 

lukraak te werk gegaan het en dat dit onwaarskynlik is dat die vertaler sy vertaalbesluite sal 

kan staaf met iets meer substansieels as 'n "gevoel" of 'n "opinie", terwyl die 

vertaalteoreties geskoolde, opgeleide literêre vertaler se vertaling van 'n meer sistematiese 

en ontledende aanslag getuig (Swart 2009:126.127). In die resultate in hierdie studie is daar 

meer as een keer gesien dat die vertaler haar vertaalbesluite uit die vertaalteorie staaf. Die 

vertaler reken dat haar formele akademiese vertaalopleiding (MPhil-graad in Vertaling, 

Universiteit van Stellenbosch [2001]) haar in die vertaalproses help. Sy sê sy voel sy het 

meer insae in ander mense se denkwyses en sy weet hoe daar oor vertaalkwessies- en 

probleme gedink word. Sy noem ook dat dit miskien soms 'n nadeel kan wees deurdat 'n 

mens vassteek by 'n teoretiese kwessie, terwyl dit beter sou wees om eerder instinktief te 

werk te gaan, maar sy is nogtans bly om wel die teoretiese grondslag te hê (alhoewel sy ook 

sekere aspekte bloot prakties benader indien nodig). Hierdie teoretiese grondslag voeg 

volgens haar waarde toe tot die produk wat sy lewer (Vraelyste 2011). Vertaalopleiding kan, 

soos die vertaler opmerk, 'n waardevolle toevoeging tot 'n vertaler se kulturele kapitaal 
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wees om, saam met talent en ervaring, 'n vertaler se werksgehalte te verbeter en 

(sodoende) sy/haar status (simboliese kapitaal) te verhoog. 

 

Die skrywers wat in hierdie studie geraadpleeg is, is van mening dat skryftalent 'n 

voorvereiste vir 'n literêre vertaler is. Nie almal van hulle noem dat skryfopleiding 'n vereiste 

is nie, maar een van die skrywers noem byvoorbeeld dat die literêre vertaler 'n 

skryfaanvoeling moet hê, aangesien hy/sy "'n baie fyn oor moet hê, 'n besondere 

taalaanvoeling en -vaardigheid, en die vermoë om hom/haarself baie presies uit te druk" 

(Vraelyste 2011). Hierdie opmerking versterk die argument dat die vertaler as 't ware die 

skepper van die doelteks is en net soos die skrywer in die produksieproses gerespekteer 

behoort te word. 

 

Een van die uitgewers wat tydens studie geraadpleeg is, noem dat 'n goeie literêre vertaler 

iets baie na aan 'n skrywer is en dat skryfopleiding beslis 'n voornemende literêre vertaler se 

werk positief sal beïnvloed (Vraelyste 2011). 

 

Die vertaler noem dat ondervinding haar al geleer het dat 'n literêre vertaler wel oor 

skryftalent moet beskik en daarmee saam 'n liefde en aanvoeling vir taal en vir letterkunde 

moet hê. 'n Vertaler moet ook "goeie smaak" aankweek om gepaste vertaalkeuses te kan 

maak deur wyd te lees uit werke van goeie skrywers, asook in soveel tale moontlik 

(Vraelyste 2011). Uit hierdie laaste stelling is dit duidelik dat vertalers (en dit geld ook vir 

ander taalpraktisyns soos redigeerders en reviseurs), ongeag hulle akademiese opleiding, 

ook hulle self kan, en moet, oplei en verbeter deur hulle kennis oor die vertaalprofessie en 

oor taal (in die algemeen en spesifiek in die tale waarin hulle werk) te verbeter. Dit sal bydra 

tot hulle kulturele kapitaal en potensieel ook hulle status (simboliese kapitaal), asook deel 

vorm van hulle intrapersoonlike norme/disposisies, of habitus, om te verseker dat die 

vertaler se taalaanvoeling in sowel die bron- as doeltaal opgeskerp word en die vertaler 

byvoorbeeld doelbewus (maar ook instinktief) onnodige vertaaldwalings soos ekplisering 

vermy. 
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In teenstelling met die kommentaar deurgaans dat literêre vertalers skryftalent moet hê en 

ook by skryfopleiding kan baat, is die deurlopende mening oor of 'n literêre vertaler ook 'n 

skrywer (van beroep of as stokperdjie) moet wees, minder prominent.  

 

6.2.1.4 Reviseur 

Mossop (2007) plaas groot klem op revisie as 'n belangrike stap in die vertaalproses van 

veral nieliterêre tekste (waarop hy in sy boek Revising and editing for translators fokus). In 

die model (figuur 18) word daar voorgestel dat 'n reviseur by die vertaalproses betrek word 

om gehaltebeheer van die konsepvertaling te bewerkstellig (volgens die revisieparameters 

wat in afdeling 3.3.2.2 bespreek word, of die nuwe kategorieë wat in die raamwerk vir 

ontleding [tabel 2] saamgestel is). Hier word die taak van die reviseur beskou as 'n 

vergelyking tussen die bronteks en die konsepvertaling (of gedeeltes daarvan) om 

hoofsaaklik verstaanbaardheid en akkurate oordrag te verseker, maar ook om gehalte van 

die vertaling as geheel te verseker. Die reviseur kan 'n tweede vertaler of 'n redigeerder 

wees, of revisie kan deur die samesteller, skrywer, proefleser of uitgewer (afhangende van 

die produksieagente se beskikbaarheid, ervaring en vaardighede) behartig word. Dit kan ook 

die redigeerder wees wat revisie in sy/haar redigering van die teks inkorporeer. 'n 

Bykomende produksieagent is dus nie noodwendig nodig nie. In die produksieproses van To 

hell with Cronjé het die proefleser as reviseur opgetree en die skrywer, vertaler en 

redigeerder het almal revisiewerk gedoen. In die ander twee produksieprosesse het die 

ander produksieagente ook revisie gedoen deur dit deel van onder andere hulle 

redigeerwerk te maak. Hierdie kwessie word verder in afdeling 6.4 bespreek. 

 

6.2.1.5 Skrywer 

Ideaal gesproke moet die skrywer by die produksieproses betrokke wees – om die vertaling 

deur te gaan vir duidelike foute op inhoudelike vlak en waar die vertaler iets misverstaan 

het en sodoende 'n onakkurate vertaling produseer het. Dit kan egter net gebeur indien die 

skrywer die doeltaal verstaan en by die produksieproses betrokke kán (en wil) wees. Die 

skrywer moet ook ideaal gesproke beskikbaar wees om vrae te kan beantwoord, of 
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terugvoer te kan gee oor onsekerhede wat in byvoorbeeld produksieagente se notas na vore 

kom. Indien 'n skrywer nie betrokke of beskikbaar is nie, sal die reviseur en die revisiestap 

nog prominenter in die produksieproses raak en waarskynlik noodsaaklik wees, omdat die 

skrywer nie self akkurate oordrag in die konsepvertaling kan nagaan nie. 

 

Dit is egter baie belangrik dat die skrywer nie die teks oorvertaal of té veel veranderinge 

aanbring sodat dit nie meer die vertaler se produk is nie. Net soos die vertaler respek moet 

hê vir die skrywer se stem, styl en storie, moet die skrywer respek hê vir die vertaler se 

besluite, benaderings en strategieë. Wedersydse lojaliteit is dus belangrik en dit kan die taak 

van die uitgewer wees om hierdie wisselwerking te bemiddel. 

 

Indien dit egter deel van die ooreenkoms is dat die skrywer in samewerking met die vertaler 

die teks vertaal, of só ingrypend met die vertaalde teks omgaan dat dit baie van die 

bronteks afwyk en as 'n herskrywing van die vertaalde teks beskou kan word, kan die 

skrywer (of 'n ander produksieagent) as samewerker in die proses erken word en ook in die 

doelteks so aangedui word, soos in die geval van My name is Vaselinetjie. In To hell with 

Cronjé word daar ook aangedui dat die vertaler in samewerking met die skrywer die boek 

vertaal het. In afdeling 5.3.2 word daar genoem dat die vertaler tevrede met hierdie 

aanduiding was. 'n Mens kan aflei dat sy waarskynlik ook tevrede is daarmee dat daar by My 

name is Vaselinetjie en In bushveld and desert prominent aangedui word dat ander agente 

ook ingrypende veranderinge aan die vertaling aangebring het, aangesien sy in 'n nota sê: 

"Ek wil graag hê dat wanneer mense my vertaaltegnieke en -strategieë beoordeel, daardie 

tegnieke inderdaad myne moet wees" (bylaag M4). 

 

 

Daar kan egter ook in die vertaalproses van 'n literêre werk die geleentheid vir selfvertaling 

(self translation) geskep word, waar die skrywer die bronteks self volledig vertaal. Sien 

byvoorbeeld Grutman (2009) hieroor.186 

                                                
186

 Die model in hierdie proefskrif kan hiervoor aangepas word deurdat die skrywer die vertaler se rol oorneem 
en die stappe verwyder word waar slegs die skrywer vertaal. Indien die skrywer sy/haar eie werk vertaal, sal 
dit nog belangriker wees om 'n reviseur (wat verkieslik in daardie geval 'n vertaler is) aan te stel om die 
konsepvertaling deur die skrywer te reviseer. Die navorser beveel ook aan dat die revisiestap in hierdie geval 
nie met redigering gekombineer word nie, maar 'n afsondelike stap in die proses vorm.  
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6.2.1.6 Redigeerder 

Die redigeerder is ook 'n onmisbare produksieagent in die produksieproses. Sy/haar werk is 

om die teks op alle vlakke (vergelyk Mossop 2007 in afdeling 3.3.1.2) te redigeer. Selfs 'n 

baie goeie vertaler, net soos 'n baie goeie skrywer, benodig 'n kundige objektiewe oog om 

sy/haar werk te redigeer, deur onder andere die vertaalproduk goed af te rond, foute uit te 

skakel, omslagtige formulering te verbeter, en om die vertaler se tekortkominge aan te vul 

(soos ook in die analises waargeneem is). Verder kan die redigeerder beskou word as 

iemand wat namens die skrywer en vertaler in diens van die doelteksleser optree en 

verseker dat die doelteks ook toeganklik vir die doelteksleser is. Die redigeerder kan ook as 

reviseur optree, soos vroeër genoem.  

 

Een van die redigeerders se kommentaar is dat wat talent en temperament betref, skrywers 

en redigeerders "twee verskillende spesies" is (met 'n groot mate van oorvleueling 

tussenin). Soos vroeër genoem, kan skryf as 'n kuns en redigering as 'n ambag (craft) 

bestempel word. Sy sê die literêre redigeerder moet beslis 'n kreatiewe vermoë hê, maar 

aangesien 'n boek nie die redigeerder se kunswerk is nie, maar die skrywer s'n (en by 

literêre vertalings kan 'n mens byvoeg die vertaler s'n), span die redigeerder net sy/haar 

kreatiewe (skryf)vermoë in wanneer die skrywer (vertaler) mistrap. Dit is volgens haar die 

redigeerder se taak om te skaaf en af te rond aan die skrywer se werk, terwyl dit steeds die 

skrywer se verantwoordelikheid bly om sy/haar eie, unieke stem te ontwikkel. Die 

redigeerder moet in 'n skrywer se stem werk en nie téén 'n skrywer se stem werk deur 

sy/haar eie stem in die teks te (probeer) laat klink nie (vergelyk analises van stilistiese 

redigering/revisie). Om hierdie rede is sy van mening dat kreatiewe opleiding moontlik juis 

teenproduktief kan werk omdat dit die redigeerder in 'n "skrywer" kan laat verander, terwyl 

die redigeerder moet streef na objektiwiteit: "hoe meer objektief 'n redigeerder se 

veranderinge, hoe beter" (Vraelyste 2011). 

 

Een van die ander redigeerders reken dat dit teenproduktief kan wees as iemand wat self 

skryfambisies het, hom/haar met 'n ander se skryfwerk bemoei. Dit kan veroorsaak dat die 
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redigeerder veranderinge aanbring omdat "hulle dit anders sou stel". Sy sê dat skryf en 

redigeer tot 'n groot mate teenoorgestelde aktiwiteite is, aangesien redigering in 'n hoë 

mate 'n analitiese aktiwiteit is, terwyl skryf meer kreatief en ongestruktureerd kan wees 

(Vraelyste 2011). Sien ook hoofstuk 2 waar hierdie aspekte teoreties bespreek word. 

 

Dit is baie belangrik dat die redigeerder, soos die vertaler, deurgaans veranderinge moet 

kan motiveer. Die redigeerder sal hier, soos die vertaler, van sy/haar kulturele en sosiale 

kapitaal gebruik kan maak en kan ook, soos die vertaler, hierdie kennis van hulpbronne deur 

middel van opleiding verkry. 

 

6.2.1.7 Proefleser 

Aan die einde van die produksieproses is dit belangrik dat 'n proefleser (in hierdie sin 

gebruik as 'n linguistiese redigeerder/kopieredigeerder/taalversorger) 'n finale redigering op 

die mikrovlak van die teks uitvoer. Alhoewel dit ook van die redigeerder verwag word om na 

aspekte soos grammatika, spelling, interpunksie en konsekwentheid te kyk, is dit spesifiek 

die dinge waarna die proefleser moet oplet. So kan 'n afgeronde en foutlose produk 

verseker word. Die proefleser kan dus spesifiek die taak van foutopsporing en -eliminasie 

verrig. 

 
 

6.2.2 Ander agente betrokke by die produksieproses 

Naas die produksieagente, is die betrokkenheid van verskeie ander agente ook deur die loop 

van die produksieprosesse van die betrokke drie literêre vertalings waargeneem. Die mees 

beduidende is die volgende agente (niemenslike agente [vergelyk ANT in afdeling 2.5.2] 

word deur 'n tilde [~] aangedui):187 

 

                                                
187

 Daar is uiteraard nog magte en agente wat 'n invloed op die produksieproses van literêre vertalings kan 
uitoefen, maar hulle word nie by die model ingesluit nie, aangesien die model spesifiek fokus op die 
produksieagente in die produksieproses. 
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 Bronteks~  

 Manuskripte~ 

 Doelteks~ 

 Doelteksleser(s) 

 Mark  

 Instelling: uitgewery (bemarkingspan, bestuurders, ens.) 

 Publikasie- en drukspan  

 Agente wat deel vorm van produksieagente se sosiale kapitaal 

  Korrespondensie~ 

 

In die analises is daar gesien dat die bronteks deurgaans 'n bydraende faktor tot besluite in 

die produksieproses van literêre vertalings is. In sekere gevalle (soos by Niggie) speel die 

bronteks 'n belangrike rol as invloedryke magsagent, waarskynlik as gevolg van sy status, en 

daar word baie getrou aan die bronteks vertaal. Tydens redigering en revisie word daar 

dikwels na die bronteks terugverwys as riglyn vir besluite. By die Stoffel-verhale is daar weer 

baie afgewyk van die oorspronklike struktuur van die brontekste en die doelteks as 

magsagent het 'n groter rol gespeel. So kan die doelteks ook in die produksieproses as 'n 

agent optree om besluite te rig (saam met die doelteksleser en die mark waarvoor dit 

geproduseer word – sien hieronder). 

 

Verder kan elke manuskrip wat tydens die produksieproses geproduseer word, met die 

korrespondensie wat daaroor (en daarop) plaasvind (sien volgende afdeling) as niemenslike 

(tekstuele) agente in die produksieproses beskou word, aangesien dit handelinge aan die 

gang sit en op hierdie manier ook as 't ware aan die produksieproses "deelneem" (vergelyk 

ANT in afdeling 2.5.2). In die produksieproses van My name is Vaselinetjie het MS1 

byvoorbeeld as gesaghebbende magsagent opgetree, aangesien die redigeerder daardie 

manuskrip as outoriteit gebruik en geredigeer het, eerder as die skrywer se verwerkte MS2 

(verwys terug na die analises van My name is Vaselinetjie se produksieproses). 

 

Die doelteksleser is 'n belangrike agent wat, nadat die publikasieproses afgehandel is, die 

eindproduk van hierdie proses (die doelteks) lees en beoordeel. Die doeltekslesersgroep 
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sluit onder andere die lesersgemeenskap, resensente en akademici in. Hierdie lesers kan 

plaaslik of internasionaal wees en die doelteks kan om verskeie redes gelees word, naamlik 

vir genot/vermaak, om te resenseer, te ontleed, te kritiseer, te beoordeel, vir navorsing, en 

so meer. Soos vroeër bespreek, is die doelteksleser nie betrokke by die produksie van 'n 

literêre vertaling nie188, maar word wel tydens die proses in gedagte gehou en is dus 'n 

implisiete rolspeler wat besluitneming en produksieagente kan beïnvloed en in werklikheid 

tydens die produksieproses wel implisiet "teenwoordig" is (en nie slegs aan die einde van 

die produksieproses figureer nie).  

 

Hiermee saam is die mark 'n belangrike rolspeler, naamlik die ruimte waarin die doelteks 

verkoop en ontvang moet word, die geleenthede wat bestaan om hierdie produk te verkoop 

en die aanvraag vir die eindproduk (deur die doelteksleser). Die mark word ook in gedagte 

gehou in sekere vertaalbesluite, soos blyk uit die analises en kan dus 'n invloed op die 

produksieproses uitoefen. Die mark (en die leemte of behoefte in die bepaalde mark vir 'n 

bepaalde vertaling) is ook dikwels iets wat as 'n impuls kan dien vir 'n vertaalprojek om 

geïnisieer te word, soos bespreek is in afdeling 2.4.2.2 en 5.2.2. 

 

Die uitgewery as instelling kan ook 'n invloed op die produksieproses uitoefen en sekere 

besluite oor die produksie van die vertaling neem. In In bushveld and desert se 

produksieproses is byvoorbeeld geïllustreer hoe bestuurders insette gelewer het in verband 

met die keuse van die doelteks se titel en in oorleg met veral die uitgewer tot die finale 

besluit gekom het. So kan die bemarkingspan, regsafdelings, ensovoorts van die uitgewery 

ook by besluite betrek word, of outoriteit op die produksieproses afdwing. Die bemarking- 

en verkoopspan is ook nadat die doelteks gepubliseer is, verantwoordelik daarvoor om die 

eindproduk te bemark en te verkoop. 

 

Die publikasie en -drukspan, byvoorbeeld die setters, drukkers en binders, is ook in die 

model uitgebeeld, aangesien hulle verantwoordelik is om die doelteks vanaf 'n manuskrip in 

                                                
188

 Die doeltekslesers kan wel by die produksieproses self betrokke wees as hulle betrek word om 
konsepvertalings te lees en terugvoer te gee. Hulle dien dan as deel van die produksieagente se sosiale 
kapitaal. Uitgewerye voer soms, veral by kinder-/jeugliteratuur, sulke steekproefstudies uit om te bepaal of 'n 
doelgroep by 'n vertaling sal aanklank vind. Uit die korrespondensie by My name is Vaselinetjie kan 'n mens 
aflei die skrywer het die vertaling by potensiële doeltekslesers getoets (verwys na die analises). 
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'n boek te omskep. In die moderne era sal dit ook die voorbereiding van e-boeke behels. 

Hierdie proses is 'n tegniese produksieproses onafhanklik van die "intellektuele" 

produksieproses wat in hierdie studie ondersoek is en val dus buite die bestek van hierdie 

studie en sal daarom nie verder bespreek word nie. Dit is egter belangrik om hierdie stap 

(die publikasie en druk van 'n boek) en die agente wat daarvoor verantwoordelik is, in die 

model aan te dui, aangesien dit 'n belangrike stap in die publikasieproses van literêre 

vertalings vorm. 

 

Tydens die ontleding van die produksieprosesse, is daar gereeld na persone verwys wat as 

hulpbronne deur die produksieagente geraadpleeg is om om besluite oor die teks te help 

neem of te staaf. Hierdie persone vorm deel van die produksieagente se sosiale kapitaal en 

kan ook as beduidende agente in die produksieproses beskou word. Woordeboeke, of 

aanvullende tekstuele hulpbronne, soos ander boeke (waarna die produksieagente verwys 

het in die drie prosesse wat ontleed is; vergelyk byvoorbeeld die vertaler van Vaselinetjie se 

verwysing na Spud), kan ook beskou word as niemenslike agente wat 'n invloed op die 

produksieproses uitoefen. 

 

Die korrespondensie wat in die produksieproses as agent optree, word vervolgens 

bespreek. Die vernaamste korrespondensie wat as niemenslike (tekstuele) agente opgetree 

het tydens die drie produksieprosesse wat ontleed is, is notas, e-posse en 

spoorveranderinge in die MS Word-dokumente (manuskripte). 

 

6.3 Kommunikasie en korrespondensie tussen 
produksieagente tydens die 
produksieproses van literêre vertalings 

Uit die analise van die drie produksieprosesse is daar opgelet dat kommunikasie tussen die 

produksieagente baie belangrik is, veral aan die begin van die produksieproses, om al die 

produksieagente aan mekaar voor te stel (of van mekaar bewus te maak) en te bespreek 

wat die visie met die projek en spesiale bepalings van die projek is. Uit die 
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produksieprosesse wat bestudeer is, is dit duidelik dat dit gewens is om van die begin af te 

bevestig hoe die proses ideaal gesproke gaan verloop en wat elkeen van die 

produksieagente se verwagtinge van die projek en van mekaar is, en wat daar van hulle 

verwag word. Hier speel die uitgewer 'n sleutelrol om hierdie kommunikasie te fasiliteer en 

seker te maak elke produksieagent weet wat van hom/haar verwag word. Indien moontlik, 

moet al die produksieagente aan die begin van die projek vergader sodat almal met mekaar 

kan kennis maak. Op hierdie manier kan daar van die begin af 'n meer persoonlike 

werksverhouding gevestig word en kan potensiële probleme wat dalk tydens die proses kan 

opduik, uitgestryk word. Daar kan byvoorbeeld moontlik voorkom word dat as die 

konsepvertaling reeds afgehandel is, daar dan ingrypend aan die teks verander wil word, 

deur byvoorbeeld aan die verhaal te wil bywerk (soos by My name is Vaselinetjie). 

 

6.3.1 Direkte korrespondensie 

Deur die loop van die analises kan daar gesien word dat dit belangrik is dat die 

produksieagente sáámwerk om tot 'n vergelyk te kom. In die produksieprosesse wat 

bestudeer is, het van die produksieagente deurgaans in gedagte gehou wat die 

oorkoepelende doel van die vertaalprojek was, maar ander het soms hierdie fokus verloor 

en was slegs op hulle eie idees en oogmerke ingestel en was sodoende nie ontvanklik vir 

ander se menings nie. Daar kan dus afgelei word dat produksieagente elke 

mede-(produksie)agent se individuele bydrae as 'n onderdeel van die geheelbeeld moet 

beskou, om sodoende 'n effektiewe produksieproses te bevorder. Die produksieagente 

moet ook aanpasbaar wees (vergelyk Sharpe en Gunther se beginsels in afdeling 3.4) ten 

opsigte van hulle eie strategieë en besluite, sou dit die vertaling ten beste dien. Om hierdie 

oorkoepelende perspektief te handhaaf, speel die uitgewer 'n belangrike rol in die 

produksieproses deur nie net as projekbestuurder nie, maar ook as tussenganger tussen die 

agente op te tree om effektiewe korrespondensie tussen hulle te bewerkstellig.  

 

Die volgende wyses waarop direkte korrespondensie tydens die produksieproses kan 

plaasvind, is geïdentifiseer (niemenslike agente word weer eens deur 'n tilde [~] aangedui): 
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 Vergaderings 

 Telefoonoproepe of VoIP (Voice over Internet Protocol)-oproepe (deur byvoorbeeld 

Skype) 

 Briewe/boodskappe~ (per e-pos, of per ander elektroniese kommunikasiekanale, 

soos fakse, instant messaging [GTalk, Skype, ensovoorts] en telefoniese 

teksboodskappe/sms'e) 

 

Soos vroeër genoem, is dit belangrik om ten minste aan die begin van die proses, 'n 

vergadering te hou waar al die produksieagente betrokke by die produksieproses mekaar 

kan ontmoet, die projek kan beplan en insette kan lewer. Sodoende kan verseker word al 

die betrokke produksieagente weet reeds op daardie stadium wat om van die verloop van 

die produksieproses te verwag, wat hulle verpligtinge is en wat hulle van mekáár kan 

verwag. Sodanige vergadering kan die geleentheid skep om potensiële probleme te 

identifiseer en dit reeds aan die begin van die proses te probeer oplos. Om 'n notule (wat as 

tekstuele agent kan optree) van hierdie vergadering te hou, sal ook nuttig wees. As 

alternatief kan die vergaderings opgeneem word en/of selfs getranskribeer word en aan 

produksieagente gestuur word. (Laasgenoemde is egter nie 'n koste- of tydeffektiewe opsie 

nie.) 

 

Deur die loop van die produksieproses kan kommunikasie deur middel van telefoon-/VoIP-

oproepe, maar verkieslik skriftelik (e-posse, ensovoorts) plaasvind. Skriftelike 

kommunikasie is gewens, aangesien dit dan alle korrespondensie dokumenteer en 

produksieagente later daarna kan terugverwys. Met e-pos is dit ook maklik om inligting 

vinnig en regstreeks aan alle betrokke agente te stuur en alle produksieagente kan die 

reaksies daarop sien indien die e-pos ook aan hulle gestuur word. Wanneer telefoniese 

gesprekke plaasvind, kan die produksieagente aantekeninge van die gesprek maak en dit 

dokumenteer. 
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6.3.2 Dokumentasie 

Benewens die dokumentasie hierbo genoem, vorm die volgende dokumentasie ook deel van 

die niemenslike (tekstuele) agente in die produksieproses wat deur die model voorgestel 

word : 

 

 Opdragte~ 

 Notas~ (insluitend terugvoer) 

 Stylblad/stylblaaie~ 

 

'n Belangrike agent wat deurgaans in die proses teenwoordig kan wees, is 

opdragte/spesifikasies (vergelyk die vertaalspesifikasie/-opdrag – brief – wat in 

funksionalisme vooropgestel word, afdeling 2.3.2) wat van die uitgewer aan elke 

produksieagent gestuur word. Die omvang van hierdie opdrag sal afhang van die spesifieke 

projek, maar kan aspekte insluit soos of karakters se name byvoorbeeld verengels moet 

word, of die boek in 'n moderne idioom vertaal moet word, of die reviseur slegs 'n gedeelte 

van die vertaalde manuskrip moet nagaan, of die redigeerder slegs taalversorging moet 

doen en of hy/sy ook byvoorbeeld na die storielyn se verloop moet kyk (met ander woorde 

manuskripontwikkeling moet behartig). Dit is ideaal as al die betrokke agente al die ander 

produksieagente se opdragte kan ontvang, sodat die hele span deurgaans bewus is van die 

loop wat die projek neem en wat van elke produksieagent tydens elke stadium van die 

proses verlang word. Hierdie opdragte kan deur middel van e-pos aan die produksieagente 

gestuur word. 

 

Soos in die grafiese voorstelling van die model gesien kan word, word daar voorgestel dat 

elke produksieagent 'n nota skryf nadat hy/sy aan die manuskrip gewerk het. Hierdie nota 

kan vrae, verduidelikings, en so meer bevat, na aanleiding waarvan daar met ander 

produksieagente gekommunikeer kan word. Dit is gewens dat hierdie notas aan al die 

betrokke agente versprei word, en deur al die agente bestudeer en in ag geneem word, 

wanneer hulle aan die manuskrip werk.  
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In reaksie op elke agent se werk aan die manuskrip kan terugvoer deurgaans aan die 

produksieagente gegee word, ook deur middel van notas. Die hoeveelheid terugvoer sal 

afhang van of daar terugvoer verlang word (of daar byvoorbeeld iets is wat reaksie vereis of 

waarop kommentaar/kritiek gelewer moet word). Wie terugvoer gee, sal afhang van wie op 

daardie stadium besig is om aan die teks te werk. Op die diagram kan gesien word waar 'n 

sekere stadium aanbeveel word waartydens terugvoer gegee moet word, naamlik die 

terugvoer van die uitgewer op die proefvertaling, die terugvoer van die vertaler oor die 

revisie en die geleentheid vir terugvoer van alle produksieagente betrokke by die proses, 

nadat die teks geproeflees of taalversorg is. (Terugvoer word ook van die leserspubliek 

[doeltekslesers] ontvang nadat die doelteks gepubliseer is, byvoorbeeld deur middel van 

resensies, soos vroeër bespreek.) 

 

Hierdie terugvoer kan deur middel van e-posse, nuwe, afsonderlike notas, of verkieslik 

aantekeninge/opmerkings wat in die oorspronklike notas langs die opmerkings wat deur die 

betrokke produksieagente geskryf is, aangebring word. In die produksieprosesse wat 

ontleed is, het van die produksieagente van hierdie strategie gebruik gemaak. Die terugvoer 

kan ook deur middel van 'n gesprek (oproep of vergadering) verskaf word, maar dit kan 

rekordhouding bemoeilik. 

 

Na aanleiding van die analises, kan daar gesien word dat dit 'n goeie idee is om 'n 

afsonderlike stylblad (wat as niemenslike agent kan optree) op te stel, waarop sekere 

stylbesluite soos skryfwyses, besluitneming oor eiename en konsekwentheidskwessies 

aangeteken word. In die produksieprosesse wat ondersoek is, is daar 'n hele paar 

voorbeelde aangedui waar sodanige konsekwentheidskwessies bespreek en aangeteken is. 

Inkonsekwentheid het wel op 'n paar plekke voorgekom, soos die notas en die doeltekste 

getuig. 'n Stylblad wat afsonderlik van die notas ontwikkel word en duidelik al hierdie 

kwessies aandui, sal inkonsekwentheid waarskynlik beperk. 

 

'n Voorlopige stylblad kan aan die begin van die proses opgestel word, tydens die eerste 

vergadering of tydens die vertaler se konsepvertaling. Hierdie stylblad kan deur die loop van 

die proses aan al die produksieagente gestuur word en telkens bygewerk word soos nuwe 

aspekte bygevoeg moet word. Dit is veral nuttig indien reekse vertaal word, byvoorbeeld 
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JK Rowling se Harry Potter-reeks, of Alexander McCall-Smith se No. 1 Ladies' Detective 

Agency-reeks waar konsekwentheid ten opsigte van vertaalstrategie en veral die vertaling 

van eiename oor 'n reeks tekste, wat oor 'n lang tydperk en moontlik met wisselende 

produksieagente geproduseer word, gehandhaaf moet word.  

 

6.3.3 Manuskripte 

Kommunikasie kan ook deur middel van die manuskripte self (as niemenslike agente) 

plaasvind. Kommentaar/opmerkings kan gelewer word deur middel van die 

comments-funksie (kommentaar-funksie) in MS Word, of deur middel van geskrewe notas 

op die gedrukte kopie, waar nodig. Dit kan aanvullend tot die notas wees, of selfs daarmee 

oorvleuel. Kleur kan ook gebruik word om sekere aspekte te belig waarop daar in die notas 

kommentaar gelewer word. Om aan te dui watter veranderinge tydens elke stap van die 

proses aan die manuskrip aangebring word, kan agente gebruik maak van proefleestekens 

en dies meer op die gedrukte kopie en verkieslik deur middel van die track changes-funksie 

(spoorveranderinge) op die elektroniese kopie. Die spoorveranderinge stel die persoon wat 

volgende aan die manuskrip werk, in staat om presies te sien watter veranderinge 

aangebring is en ook om maklik hierdie veranderinge te inkorporeer/aanvaar (accept-

funksie) of te verwerp (reject-funksie). 

 

6.4 Stappe in die produksieproses van literêre 
vertalings 

Vervolgens word die onderskeie stappe in die proses, gekoppel aan die verskillende 

weergawes van die teks (die bronteks, manuskripte en doelteks), bespreek. Elkeen van die 

manuskripte kan vergesel word van 'n nota waarin die betrokke produksieagent wat op 

daardie stadium aan die teks gewerk het, aantekeninge/opmerkings vir ander 

produksieagente maak, hulle aandag vestig op besluite en/of onsekerhede, besluite 
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motiveer, en vrae stel. Al hierdie stappe wat volg, is waargeneem tydens die drie 

produksieprosesse by NB-Uitgewers wat in hierdie studie ontleed is. 

 

6.4.1 Inisiëring van projek (deur uitgewer) 

Die inisiëring van 'n vertaalprojek kan deur verskillende produksieagente plaasvind, soos in 

afdeling 5.2 bespreek is. By hierdie drie produksieprosesse het die uitgewer (of 

opdraggewende redakteur) die produksieproses self geïnisieer deur produksieagente te kies 

en/of aan te wys, te kontrakteer en opdragte te gee.  

 

Die eerste manuskrip betrokke by die proses is uiteraard die bronteks. Die bronteks kan die 

oorspronklike bronteks of 'n verwerkte weergawe daarvan behels.  

 

Indien die teks tot so 'n mate aangepas moet word dat dele herskryf moet word, en daardie 

verantwoordelikheid nie aan die vertaler oorgelaat word nie, kan die skrywer hierdie taak 

vervul (soos in die vertaling van Vaselinetjie die geval kon wees).189 (Dit kan in oorleg met 

die uitgewer en/of samesteller of 'n redigeerder [of selfs die vertaler] plaasvind.) In die geval 

waar verskillende brontekste saamgevoeg word om een nuwe bronteks te vorm, kan 'n 

samesteller aangestel word om hierdie taak te vervul. In die model word aangedui dat 

indien die bronteks verwerk moet word, of saamgestel moet word, hierdie stap, indien 

moontlik, moet plaasvind voordat die konsepvertaling gedoen word. Dit is na aanleiding van 

die samesteller van In bushveld and desert se opmerking aangehaal in afdeling 5.5.4.2: 

 

In 'n ideale wêreld kon hierdie verskille natuurlik vermy gewees het as daar genoeg tyd en geld 

was om die projek op die "regte" manier aan te pak, naamlik dat ek die samestelling moes doen 

en die teks moes deurwerk om te kontroleer vir kontinuïteit en samehang vóór dit vertaal is 

(Vraelyste 2011). 

 

                                                
189

 By die publikasieproses van My name is Vaselinetjie het die skrywer se herskrywing op die manuskrip van 
die konsepvertaling plaasgevind, nie op die bronteksmanuskrip nie. 
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Die samesteller sou ook later in die produksieproses terugvoer oor latere weergawes van 

die teks kon gee, maar sou dan nie die vertaalde teks volledig hoef te redigeer nie – hierdie 

taak word aan die redigeerder oorgelaat, soos in die geval van In bushveld and desert. 

 

Realisties gesproke kan die proses se verloop nie altyd van die begin af bepaal word nie en 

daar kan byvoorbeeld eers later in die produksieproses 'n behoefte aan samestelling en/of 

bywerking ontstaan. Die produksieagente kan byvoorbeeld eers wanneer die vertaling 

gereviseer word, agterkom dat die teks nie vir die nuwe mark en leserspubliek 

(doeltekslesers) werk nie en dat die verhaal bygewerk moet word om in die nuwe mark en 

doeltekslesers se behoeftes te voorsien. Dit kan dan die rol van die uitgewer wees om 

hierdie verwikkeling te bemiddel en alle produksieagente op hoogte van verwikkelinge te 

hou. Soos daar na produksieagente in die produksieproses teruggekeer kan word, sal daar in 

so 'n geval weer na stappe in die produksieproses teruggekeer kan word. 

 

6.4.2 Proefvertaling (deur vertaler) 

Die proefvertaling kan enkele bladsye of langer gedeeltes van die bronteks behels wat 

vertaal word om seker te maak die vertaler is op die regte spoor en opgewasse vir die taak. 

Hierdie vertaling kan deur die uitgewer (andersins deur 'n ander produksieagent, soos 

vroeër genoem) gekeur word en terugvoer kan daarop gegee word. Nadat hierdie stap 

suksesvol afgehandel is, kan die vertaler voortgaan om die konsepvertaling (van die hele 

bronteks) te voltooi. Proefvertalings word nie by alle vertaalprosesse gedoen nie en kan as 

'n addisionele stap beskou word. Faktore soos die status van die vertaler, of die uitgewery al 

met die vertaler gewerk het, hoe goed die vertaler die bronteksouteur se werk ken, en so 

meer, kan beïnvloed óf 'n proefvertaling gedoen word en hoe lank die teks wat in die 

proefvertaling ingesluit word, moet wees. Hierdie besluit sal waarskynlik deur die uitgewer 

geneem word, of deur die produksieagent wat verantwoordelik is vir die keuring van die 

proefvertaling. 
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6.4.3 Konsepvertaling (deur vertaler) 

Die konsepvertaling word nadat die proefvertaling goedgekeur is, deur die vertaler gedoen. 

Tydens hierdie proses pas die vertaler "mental editing" (Mossop 2007:33) en selfrevisie 

(Mossop 2007:167-173) toe om die bes moontlike vertaalproduk te lewer (sien afdeling 

3.3.2).  

 

Die vertaalproduk moet verkieslik so afgerond moontlik wees wanneer die vertaler die 

konsepvertaling voltooi het. Die vertaler moet probeer om nie té veel op die ander 

produksieagente te steun om die (byvoorbeeld onafgeronde) vertaling te verbeter nie, maar 

self verantwoordelikheid vir die vertaalproduk neem. In die vertaalnota en deur middel van 

opmerkings (deur die comments-funksie in MS Word) in die manuskrip, kan die vertaler 

uitlig waarmee hy/sy gesukkel het, of waarvoor hy/sy nie vertaalekwivalente kon opspoor 

nie, of waaroor hy/sy onseker is (byvoorbeeld wat die bronteks beteken), soos wel in hierdie 

drie prosesse die geval was. Hy/sy kan ook ongewone vertaalkeuses aan die ander 

produksieagente motiveer. Hierdie nota word dan verkieslik aan al die produksieagente 

versprei (al is dit slegs gerig op 'n spesifieke produksieagent) en hulle sou in hulle terugvoer 

daarop kon reageer. 

 

6.4.4 Revisie deur reviseur (of ander produksieagente) 

Nadat die vertaalproses van die konsepvertaling plaasgevind het, kan dit na die reviseur 

(vergesel van die vertaalnota) gaan en die reviseur kan gehaltebeheer toepas deur die 

bronteks en die doelteks te vergelyk. Die omvang van dié revisie (soos die omvang van die 

proefvertaling) sal afhang van aspekte soos die status van die vertaler, die uitgewer se 

opdrag en die aard van die teks wat vertaal word. Dit kan ook bepaal word deur die gehalte 

van die vertaling. Hierdie revisie kan al Mossop (2007) se revisieparameters, of slegs 'n paar 

van dié revisieparameters, insluit (soos uiteengesit deur Mossop 2007 en bespreek in 

afdeling 3.3.2.2, of soos uiteengesit in die raamwerk vir ontleding [tabel 2]). Daar kan binne 

elke spesifieke projek besluit word hoe te werk gegaan sal word en of die volledige teks of 

slegs 'n gedeelte gereviseer sal word. Die reviseur kan hierdie proses ook self bepaal. Soos 
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uit die ontleding van die produksieproses van To hell with Cronjé blyk, het die reviseur slegs 

'n gedeelte van die teks deurgewerk, gesien dit is goed genoeg vertaal, en nie die res van die 

teks nagegaan nie, omdat hy reeds die gehalte van die vertaling as besonder goed 

beoordeel het. 

 

Revisie sou kon plaasvind deur veranderinge op die manuskrip aan te bring, of slegs 'n lys 

voorstelle vir verbetering sou verskaf kon word (as deel van die revisienota), waarvan die 

aanpassings dan verkieslik deur die vertaler in die manuskrip aangebring word. Indien die 

vertaler nie self die veranderinge aanbring nie, is dit wel belangrik dat die vertaler bewus 

moet wees van die veranderinge en kommentaar daarop kan lewer. Indien die teks 

herbewerk moet word, behoort hierdie taak ook verkieslik by die vertaler te berus. 

Afhangende van die aantal en aard van die verbeteringe wat aangebring moet word na 

revisie, kan die teks ook direk aanbeweeg na die skrywer of die redigeerder, waar die 

reviseur se voorstelle deur die redigeerder inkorporeer word. Die vertaler sou dan op 'n 

latere stadium hierdie verbeteringe deurwerk, tesame met die ander produksieagente se 

aanpassings. 

 

Indien die vertaling van 'n onbruikbare lae gehalte is, kan die reviseur terugvoer aan die 

uitgewer gee en dié kan dan besluit om die teks te laat oorvertaal deur dieselfde vertaler of 

om 'n nuwe vertaler te betrek. Daar sal dan dus teruggekeer word na die proefvertalingfase 

of die konsepvertalingfase. Dit is belangrik dat dit die vertaler is wat sélf die hervertaling 

doen – hierdie hervertaling moenie in die skrywer se revisiefase of die redigeerfase deur die 

redigeerder hanteer word nie. Die vertaler moet ook altyd die geleentheid gegee word om 

kommentaar op die revisie en revisienota te lewer. 

 

Alhoewel oorvertaling/hervertaling wel deel van 'n reviseur (of redigeerder) se opdrag of 

taak kán wees, noem een van die produksieagente dat dit beter is as 'n swak vertaling 

afgekeur word en die bronteks van voor af deur 'n nuwe vertaler vertaal word. Sy sê dat dit 

moeilik is om 'n swak of gemiddelde vertaling te probeer redigeer en omdat 'n redigeerder 

nougeset binne die styl van 'n teks moet werk, hy/sy nie 'n vertaling deur middel van 

redigering kan "red" as die vertaler 'n swak styl het nie. Daar word egter daarop gewys dat 

daar meestal nie tyd of geld is om 'n vertaling te laat oordoen nie (Vraelyste 2011). Dit is juis 
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een van die aspekte wat die uitgewersbedryf so uitdagend maak: die balans tussen goeie 

literêre produkte en die tyd en geld wat daarvoor beskikbaar is. 

 

Soos vroeër genoem, kan revisie deel van die redigeerproses vorm, of deur 'n ander 

produksieagent soos die skrywer of samesteller behartig word. Dit hoef nie noodwendig 'n 

afsonderlike stap in die literêre vertaalproses te wees nie, maar, soos in die produksieproses 

van To hell with Cronjé opgemerk is, is dit 'n goeie idee as revisie redelik na aan die begin 

van die produksieproses plaasvind. 

 

6.4.5 Redigering/revisie/deurwerk (deur skrywer) 

Indien die bronteksouteur (skrywer) by die produksieproses van sy/haar teks se vertaling 

betrokke is, sou hy/sy nadat die revisie van die konsepvertaling plaasgevind het, deur die 

teks kon werk deur dit te reviseer (en/of redigeer). Hy/sy sou ook slegs enkele aspekte wat 

byvoorbeeld deur die vertaler gemerk is, kon nagaan (soos in die geval van In bushveld and 

desert se vertaalproses). Die skrywer kan na aanleiding hiervan 'n skrywersnota wat aan die 

produksieagente versprei word, skryf. Dit blyk uit die drie produksieprosesse wat bestudeer 

is, dat 'n skrywer tipies sal kyk na aspekte soos terminologiegebruik, korrekte en/of getroue 

vertaling, effektiewe oordrag van dialoog en effektiewe oordrag van sy/haar skryfstyl. Die 

skrywer kan ook in geheel verantwoordelik wees vir die revisie van die konsepvertaling 

(indien dit nie as 'n afsonderlike stap deur 'n reviseur uitgevoer word nie), of selfs indien 'n 

reviseur betrokke is, soos die geval by To hell with Cronjé was. Die proses sal in daardie 

geval na revisie verloop soos in die vorige afdeling beskryf is. Hierdie stap behels egter nie 

oorvertaling nie, maar slegs revisie, soos deurgaans gedefineer. Indien 'n oorvertaling 

gedoen behoort te word, kan dit aan die uitgewer en die vertaler gekommunikeer word en 

deur die bestaande, of 'n nuwe vertaler, behartig word. 

 

6.4.6 Redigering/revisie (deur redigeerder) 

Die redigeerproses is hoofsaaklik die taak van die redigeerder wat vir die projek aangestel is, 

maar kan ook ander produksieagente insluit, soos uit die vorige afdeling blyk. In die 
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produksieprosesse wat in hierdie proefskrif ontleed is, is daar egter telkens 'n stap ingesluit 

waar die redigeerder ook die manuskrip as geheel redigeer. 

 

Nadat die skrywer deur die teks gewerk het, kan redigering deur die redigeerder plaasvind. 

Hierdie redigering kan die inkorporering van die skrywer se voorstelle insluit. Daar word in 

die teorie (sien hoofstuk 2) aanbeveel dat die redigeerder tydens redigering slegs die 

bronteks raadpleeg wanneer hy/sy oor iets onseker is, aangesien revisie reeds geleentheid 

bied vir bronteks-doelteks-vergelyking. Indien die vertaling glad nie elders in die 

produksieproses reviseer word nie, kan 'n mens redeneer dat die redigeerder doelbewus 'n 

revisiestap in sy/haar produksieproses moet insluit. 

 

Een van die redigeerders (Vraelyste 2011) merk op dat sy deurgaans tydens die redigering 

van 'n vertaling bewus is dat daar twéé weergawes van die teks is: die oorspronklike en die 

vertaling. Die redigeerder sal dus altyd bewus daarvan wees dat hy/sy besig is om 'n 

vertaling te redigeer en die bronteks sal daarom altyd, al is dit selfs net op 'n onderbewuste 

manier, in die redigeerder se gedagtes teenwoordig wees en moontlik besluite beïnvloed, 

byvoorbeeld om nie op inhoudsvlak of strukturele vlak te redigeer nie, aangesien die 

bronteks homself "reeds bewys" het.  

 

In die geval van die drie werke wat in hierdie proefskrif bestudeer word, is al die 

redigeerders die brontaal magtig, wat hulle in staat stel om wel die bronteks te raadpleeg. 

Hulle almal noem ook dat hulle wel die bronteks tydens redigering geraadpleeg het, om iets 

te verifieer, of as iets vreemd opgeval het en hulle wou seker maak wat die oorspronklike 

bedoeling van 'n gedeelte was. 'n Mate van revisie is dus telkens by die redigeerfase 

ingesluit. Die redigeerder van Vaselinetjie merk op dat sy tydens die redigeerproses dikwels 

die bronteks geraadpleeg het (Vraelyste 2011). Die rede hiervoor was veral omdat die 

skrywer baie veranderinge aan die Engelse teks aangebring het nadat dit vertaal is en die 

redigeerder in hierdie geval ook tot 'n mate as reviseur moes optree. 'n Verdere moontlike 

rede is omdat die redigeerder by die Afrikaanse Vaselinetjie se produksieproses betrokke 

was en die boek dus baie goed geken het en dat sy gevoel het die vertaling het sy "larger 

than life"-gevoel en helderheid verloor, en dat aspekte by die vertaling gevoeg is wat nie in 

die oorspronklike teenwoordig was nie (Vraelyste 2011). Sy wou dus die bronteks raadpleeg 
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om agter te kom waar daar tot só 'n mate afgewyk is daarvan dat dit die vertaling en verhaal 

nadelig beïnvloed het. By die ander twee boeke is die bronteks minder deur die 

redigeerders geraadpleeg. 

 

Van die produksieagente merk op dat die mate waarin die bronteks geraadpleeg sal word, 

afhang van hoe goed die vertaling is. 'n Redigeerder sal hom/haar dus meer tot die bronteks 

wend indien hy/sy agterkom die vertaler was onnoukeurig of agtelosig (Vraelyste 2011). Die 

vertaler self reken egter dat dit meestal nie die redigeerder van 'n vertaalde teks se werk of 

opdrag is om gehaltebeheer toe te pas nie. Sy verkies dus daarom om die bronteks aan te 

vra wanneer sy self 'n vertaalde teks redigeer en sal, indien sy agterkom iets skort in die 

teks, die bronteks raadpleeg. Sy noem dat 'n mens op hierdie manier dikwels op 

vertaalfoute afkom wanneer iets in die doelteks nie sin maak nie. Sy beklemtoon egter dat 

die redigeerder nie deurgaans die twee tekste moet vergelyk nie (sy noem dit is buitendien 

te tydrowend), maar die vertaling as 'n entiteit op sy eie moet beskou en dit sodanig 

redigeer (Vraelyste 2011). Uit die teorie en die praktyk blyk dit dus dat die agente wat 

redigeer aan 'n vertaalde literêre teks, nié die bronteks en doelteks deurgaans moet 

vergelyk nie, maar slegs na die bronteks verwys indien iets onduidelik is. Die vertaler kan, 

soos genoem, ook in so 'n geval geraadpleeg word. Die revisieproses laat reeds toe vir 'n 

vergelyking van die bronteks en die doelteks om gehaltebeheer op die vertaling toe te pas. 

 

Volgens die redigeerders wat in hierdie studie geraadpleeg is, is dit moeiliker om die 

vertaler te kontak as daar op 'n vryskutbasis gewerk word, wat daartoe bydra dat hulle die 

brontekste tot 'n groter mate moet raadpleeg om probleme op te los (Vraelyste 2011). Dit is 

egter verkieslik dat die vertaler, of selfs die skrywer, geraadpleeg word. Dit kan deur middel 

van 'n opmerking in die redigeernota, of deur 'n opmerking in die manuskrip gedoen word, 

wat dan na die vertaler en/of skrywer gaan vir die volgende stap in die proses. Die 

redigeerders van die drie produksieprosesse wat ontleed is, het egter soms na die bronteks 

terugverwys, maar daarteen gewaak om te begin oorvertaal, of die vertaling te herskryf na 

aanleiding van die bronteks. Indien die redigeerder egter nie die brontaal magtig is nie, sal 

die skrywer en/of vertaler noodwendig geraadpleeg moet word indien die redigeerder 

onseker is of die betekenis reg oorgedra is, of as 'n teksgedeelte vreemd opval. 
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As die bronteks steeds as die "oppergesag" beskou word, kan die redigeerder die risiko loop 

om te begin hervertaal en dus nie die ekonomiebeginsel van Sharpe en Gunther (afdeling 

3.4) nakom nie. (Die redigeerders wat in hierdie studie ondersoek is, het hulle nie hieraan 

skuldig gemaak nie, maar hervertaling het wel tydens die skrywer se revisie van My name is 

Vaselinetjie plaasgevind.) Alhoewel 'n hervertaling in sommige gevalle, byvoorbeeld in die 

geval van 'n swak vertaling (sien volgende afdeling), nodig is, is daar veral by literêre 

vertaling, soos in afdeling 2.4 beklemtoon word, nie altyd 'n "akkurate" of "korrekte" 

vertaling nie en ekwivalensie in veral literêre vertaling het al 'n geruime tyd 'n baie wye 

definisie verkry. Akkurate oordrag behoort egter steeds volgens die teorie wat in hoofstuk 2 

bespreek is, bewerkstellig te word en literêre vertalers soos Elsa Silke is van mening dat daar 

baie getrou aan 'n literêre teks vertaal behoort te word (soos bespreek in hoofstuk 5). Die 

betekenis van die bronteks behoort in die doelteks oorgedra te word op 'n wyse waarop die 

atmosfeer en styl van die bronteks behoue bly (tensy anders gespesifiseer) en die doelteks 

verstaanbaar en toeganklik genoeg vir die doelteksleser is.190 Die redigeerder (en dit geld 

ook vir die reviseur) moet dus 'n onderskeid kan tref tussen waar hy/sy begin hervertaal in 

sy/haar eie styl of aanslag, en of hy/sy redigeer in diens van die doelteks, waarvan die 

vertaler die skepper is. Die redigeerder behoort ook, soos in afdeling 3.5 bespreek, 'n 

onderskeid tussen werklike foute en funksionele afwykings te kan tref. Volgens die teorie 

wat in hoofstuk 2 en 3 bespreek is, moet die stem van die vertaler in die vertaalde werk 

gerespekteer word, net soos die stem van die skrywer deur die vertaler gerespekteer moet 

word. (Sien hoofstuk 2 oor die status en professionaliteit van die redigeerder.) Daarom merk 

een van die uitgewers op "die vertaling is 'n teks waar die redigeerder die vertaler as 

'outoriteit' sal moet erken en by wie hy/sy vrae sal moet uitklaar indien die bronteks nie 

geraadpleeg word nie" (Vraelyste 2011).  

 

Omdat die skrywers in die geval van To hell with Cronjé en My name is Vaselinetjie so nou by 

die vertaalproses betrokke was, en in hierdie gevalle as medevertalers/-

redigeerders/reviseurs van hulle eie werk beskou kan word, het die redigeerders ook 

                                                
190

 Hierdie beginsel geld by party tekste meer as by ander. By 'n kinderboek sal toeganklikheid vir die 
doelteksleser byvoorbeeld 'n groter oorweging wees as by 'n roman wat vir volwassenes vertaal word. 
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noodwendig met hulle geskakel in verband met struikelblokke, of om uitsluitsel oor 'n saak 

te kry. 

 

In die drie produksieprosesse wat ontleed is, is daar telkens deur die redigeerder 'n 

redigeernota (of kommentaar op die vertaler/skrywer se nota) geskryf wat aan al die 

produksieagente versprei is en waarop hulle insette kon lewer. 

 

6.4.7 Deurwerk en inkorporering (deur produksieagente) 

Nadat die redigeerproses plaasgevind het, kan die vertaler (en indien nodig, of so verkies, 

die skrywer en/of samesteller) die geleentheid kry om deur die teks te werk om te sien 

watter veranderinge deur die redigeerder aangebring is en om kommentaar te lewer op die 

redigeernota. Die model beskryf hierdie stap nie as 'n geleenthied vir redigering/revisie nie, 

maar as 'n geleentheid om kommentaar te lewer op die geredigeerde weergawe. Omdat die 

produksieagente almal deurgaans by die produksieproses betrokke was, behoort daar geen 

groot probleme teen hierdie tyd op te duik nie, tensy die redigering van so 'n aard is dat 

hulle ontevrede daarmee is. In so 'n geval sou die uitgewer kon intree as bemiddelaar om 'n 

alternatiewe plan voor te stel om hierdie probleme op te los. Sou die produksieproses wel 

glad verloop, lewer die produksieagente kommentaar op die geredigeerde weergawe en 

skryf notas waarin voorstelle vir verbetering gegee word.  

 

Hierdie kommentaar of voorstelle (dié wat geskik is om te gebruik) kan deur verkieslik die 

redigeerder (maar ook deur ander produksieagente soos die uitgewer of samesteller) in die 

teks inkorporeer word alvorens dit na die proefleser gaan. Die redigeerder kan, indien 

nodig, 'n nota skryf na aanleiding hiervan, wat vervolgens na die betrokke produksieagente 

versprei word. Indien die begroting nie toelaat dat die redigeerder hierdie inkorporering 

behartig nie, kan dit ook deur die proefleser gedoen word. 
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6.4.8 Proeflees (deur proefleser) 

Die laaste kernstap in die produksieproses, alvorens die doelteks gedruk word, is dié van 

proeflees. Hier word proeflees gelykgestel aan mikrovlakredigering of die fyner aspekte van 

kopieredigering, waar daar vir foute in die teks nagegaan word. Indien die proefleser wel 'n 

ander tipe probleem in die teks raaksien, kan hy/sy uiteraard daarop kommentaar lewer. By 

die produksieprosesse wat ontleed is, was die hooftaak van die proefleser egter telkens om 

die manuskrip af te rond deur na die fyner aspekte soos spelling, interpunksie, en so meer te 

kyk. 'n Proefleesnota kan na aanleiding van hierdie proses geskryf word (soos by die 

produksieproses van In bushveld and desert) en al die produksieagente kan die geleentheid 

kry om deur hierdie finale weergawe van die teks te werk en kommentaar te lewer. 

Terugvoer en voorstelle vir verbetering of verwerping van voorstelle kan dan deur die 

uitgewer inkorporeer word. 

 

6.4.9 Publikasie en heruitgawe van doelteks 

In hierdie proefskrif word dié fase van die produksieproses nie bespreek nie, maar daar 

moet opgelet word dat 'n hele paar stappe plaasvind vandat die manuskrip geproeflees is, 

tot dit gedruk is en op die winkelrak verskyn. Ná die proefleesfase voltooi is, kan die 

manuskrip persklaar gemaak, geset en gedruk word. 

 

Die gepubliseerde doelteks word bemark en verkoop en die doeltekslesers ontvang hierdie 

doelteks en lewer kommentaar daarop deur middel van byvoorbeeld resensies en artikels. 

Na aanleiding (onder andere) van die kulturele en simboliese kapitaal wat die doelteks 

genereer en die posisie wat dit gevolglik in die literêre [poli]sisteem en veld inneem en die 

verkoopsyfers (ekonomiese kapitaal wat die doelteks inwin), kan die doelteks moontlik 

hersien word en 'n heruitgawe van die doelteks kan gepubliseer word, soos die geval met In 

bushveld and desert is. Dit sal weer 'n nuwe produksieproses kan behels, afhangende van 

die omvang van die veranderinge wat aangebring word. 
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6.5 Toepassing van die model: Geleenthede vir 
verdere navorsing 

Die model wat in hierdie hoofstuk bespreek is, kan gebruik word om die produksieprosesse 

van NB-Uitgewers te toets, maar ook van ander uitgewerye, in Suid-Afrika en internasionaal, 

asook ander instansies wat literêre vertalings produseer. Hierdie studie was deskriptief van 

aard en het 'n model ontwikkel wat die produksieproses van literêre vertalings na aanleiding 

van die bestudeerde prosesse voorstel, eerder as om die produksieprosesse in die empiriese 

studie te evalueer. Die model self word proskriptief aangebied sodat dit as aanbeveling kan 

dien van wat in die praktyk sou kon plaasvind en die aanbieding verduidelik ook hoe die 

model in die praktyk toegepas kan word. 

 

Die studie het die volgende beperkinge gehad, waarop in toekomstige studies uitgebrei kan 

word: 

 

 Daar is slegs binne een uitgewery (NB-Uitgewers) en binne een land (Suid-Afrika) 

gewerk. 

 Die vertalings van slegs een literêre vertaler is ontleed. 

 Daar is slegs na Afrikaans as brontaal en Engels as doeltaal gekyk. 

 Al die betrokke produksieagente was die bron- en doeltaal magtig. 

 Tekste is vertaal vir 'n hoofsaaklik Suid-Afrikaanse mark (alhoewel internasionale 

lesers ook deur van die produksieagente in die produksieprosesse in gedagte gehou 

is en die internasionale leser veral by In bushveld and desert wel deurgaans 'n 

oorweging was). 

 

Die doel van die model is, soos genoem, om die makroprosedure van die produksieproses 

van enige literêre teks by NB-Uitgewers voor te stel en binne verskillende kontekste te kan 

toepas. Die model is veronderstel om gebruik te kan word om die produksieproses van 

vertalings van enige literêre genre te toets. Die hoofvoorstel vir verdere navorsing wat uit 

hierdie studie spruit, is om die model op produksieprosesse van literêre vertalings toe te pas 

om te toets of die voorgestelde produksieproses in die praktyk sou werk om 'n effektiewe 
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produksieproses te bewerkstellig en moontlik 'n geslaagde vertaalproduk te produseer. 

Indien wel, kan dit uiteindelik as 'n riglyn vir die literêre vertaalpraktyk dien. Dié hipotetiese 

model kan dus as basis vir verdere navorsing en uiteindelik moontlik vir verbeterde praktyk 

dien.  

  

Hipoteses waarmee daar byvoorbeeld in hierdie studies gewerk kan word, is: 

 

 Hipotese 1: 

 

Deur die model wat in hierdie proefskrif voorgestel is vir die produksieproses van literêre 

vertalings te volg, kan effektiewe wisselwerking tussen produksieagente bevorder word. 

 

SUBHIPOTESES: 

 

Gevolglik sal : 

 

 Die produksieproses effektiewer verloop, deurdat onnodige werk byvoorbeeld vermy 

word en konflik tussen produksieagente minimaliseer word. 

 Die produksieagente se werksbevredigingsvlakke hoër wees.  

 Die produksieagente meer verantwoordbaar wees vir hulle werk en teenoor mekaar.  

 Die produksieagente beter weet wat van hulle verwag word tydens die 

produksieproses. 

 Die kans groter wees dat hierdie produksieagente weer sal saamwerk.  

 Die kans groter wees dat die produksieagente weer aan 'n literêre vertaalprojek sal 

deelneem. 

 Die gehalte van die doelteks (produk) hoër wees. 

 

 Hipotese 2: 

 

Revisie en/of redigering is noodsaaklike stappe in die produksieproses van vertaalde literêre 

werke om 'n effektiewe produksieproses van literêre vertalings en ook 'n effektiewe 

vertaalproduk (doelteks) te help verseker. 

 

Hierdie studies kan byvoorbeeld die volgende formaat aanneem: 
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 'n Studie waar slegs een produksieproses van 'n literêre vertaling in fyn 

besonderhede bestudeer word. 

 

 Vergelykende studies tussen die produksieprosesse van: 

 

 Literêre vertalings in dieselfde uitgewery. 

 Literêre vertalings in meer as een uitgewery. 

 Literêre vertalings in meer as een land. 

 Nievertaalde en vertaalde literêre werke. 

 Vertaalde literêre en vertaalde nieliterêre werke.  

 Vertaalde literêre werke waar die skrywer betrokke is en waar die skrywer 

nie betrokke is nie. 

 

Om sodanige studies uitvoerbaar te maak, word daar voorgestel dat die studies deur die 

uitgewerye self inisieer word, of dat 'n navorser in samewerking met 'n uitgewer werk om 

die produksieprosesse volgens die model te laat verloop. 'n Steekproefstudie kan gedoen 

word deur byvoorbeeld slegs 'n paar kortverhale, 'n aantal gedigte, of 'n novelle op hierdie 

manier te laat produseer (aangesien 'n roman moontlik 'n te omvattende projek is vir 'n 

uitgewer om tot hierdie studie in te stem). Die navorsing kan ook buite die uitgewery 

onderneem word met vrywillige produksieagente of gevorderde vertaal- en 

redigeerstudente. Hierdie studies sal deur middel van 'n etnografiese (in situ) ondersoek 

uitgevoer moet word en data kan ingesamel word in die vorm van notas wat geneem word 

tydens waarneming van die produksieproses, transkripsies van gesprekke en notules en/of 

getranskribeerde opnames van vergaderings tussen produksieagente, vraelyste wat deur 

produksieagente (en moontlik doeltekslesers) ingevul word, onderhoude wat met 

produksieagente (en moontlik doeltekslesers) gevoer word, manuskripte met 

spoorveranderinge en kommentaar, notas, aantekeninge, e-posse, ensovoorts tussen 

produksieagente. 

 

Soortgelyke studies aan hierdie projek kan ook onderneem word, waar: 
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 Verskillende vertalers betrokke is. 

 Ander bron- en doeltale as Afrikaans (BTT) en Engels (DTT) betrokke is. 

 Nie al die produksieagente die bron- en doeltaal magtig is nie. 

 

Ander studiemoontlikhede wat ook na aanleiding van hierdie studie geïdentifiseer is, is die 

volgende: 

 

 'n Studie oor die vertaler Elsa Silke se habitus. 

 'n Studie oor hoe die status van die literêre vertaler die mate van revisie kan 

beïnvloed. 

 'n Kwantitatiewe en kwalitatiewe studie oor tipiese veranderinge wat 

redigeerders/reviseurs aan literêre vertalings aanbring. 

 'n Studie oor hoe interpersoonlike vaardighede sterker beklemtoon en tot 'n groter 

mate onderrig kan word in taalpraktisyns se opleidingsprogramme. 

 Die ontwikkeling van 'n kontrolelys wat redigeerders/reviseurs van vertaalde literêre 

werke tydens hulle redigeer-/revisieproses kan volg. 

 

Hierdie studies kan terugskouend of etnografies uitgevoer word. 

 

6.6 Slotopmerkings 

In vergelyking met buitelandse uitgewerye soos in Nederland, word relatief min (veral 

Afrikaanse) literêre vertalings in Suid-Afrika gepubliseer. Alhoewel begrotingsbeperkinge en 

die lae verkoopsyfers van literêre vertalings waarskynlik die belangrikste redes is waarom 

min literêre vertalings in Suid-Afrika gepubliseer word, kan nog 'n rede wees dat die 

vertaalproses in Suid-Afrikaanse uitgewerye as onbevredigend ervaar word en 

produksieagente verkies om nie by literêre vertaalprosesse betrokke te wees nie. Soos 

vroeër genoem, verkies die redigeerders betrokke by die drie vertalings wat in hierdie studie 

ondersoek is, om met 'n "oorspronklik geskrewe" teks, eerder as vertalings, te werk.  
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Indien die model wat in hierdie hoofstuk aangebied is, as nuttig bewys kan word, sal dit met 

vrug in die praktyk benut kan word om as riglyn vir die optimale produksieproses van 

literêre vertalings te dien. Beter kommunikasie en samewerking tussen produksieagente sal 

bewerkstellig kan word, wat werksbevredigingsvlakke, 'n effektiewe, vlot proses, en 

verantwoordbaarheid kan verseker. Dit sal ook ideaal gesproke beter literêre 

vertaalprodukte kan verseker, wat uiteindelik tot 'n hoër status van vertalings in die 

(Suid-Afrikaanse) literêre (poli)sisteem en veld kan lei. 
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Bylae 

Bylaag A: Sleutelpersone in Suid-Afrikaanse 
uitgewerye (PASA 2012) 

Key People in the Publishing House: 

Systems, procedures, job profiles and even job titles will differ from one publishing house to 

another, depending largely on the publishing list. The information that follows is therefore 

only a guide, and once your manuscript has been accepted you will have to approach your 

publishing house for more accurate information. 

 

Publisher/Commissioning Editor: 

The publisher or commissioning editor is responsible for the development and maintenance 

of a specific list of titles within the company, e.g. Science and Medicine (academic), English 

as an Additional Language (education) or Travel and Tourism (trade). She also negotiates 

authors contracts and manages the production process. 

 

Editor/Copy-editor: 

The editor is the person who most closely engages with the content, style and structure of 

the manuscript. At the very least the editor will check the manuscript for spelling, grammar 

and content errors. In the case of an illustrated book, the editor will also be closely involved 

in the drafting of the art brief, commissioning the artist and securing permission for the use 

of copyrighted illustrative material. The editor will discuss any changes to the text with the 

author. 

 

Designer: 

The designer is the specialist who executes the design brief compiled by the 

publisher/editor, ensuring a legible and accessible layout of the text and artwork. Some 

designers specialise in cover designs; again they will follow a brief provided by the 

publisher/editor. Cover designs can elicit endless debates and arguments; while there are 
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basic design principles that need to be followed for every cover, personal taste is a highly 

subjective matter! 

 

Proofreader: 

The proofreader is a freelance specialist who gives the page proofs with artwork a thorough 

check for errors or omissions that might have happened during the production process. The 

proofreader also double-checks page and cross-references. 
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Bylaag B: Vraelyste 

B1: Vraelyste met betrekking tot algemene publikasiekwessies:  

 

UITGEWER/OPDRAGGEWENDE REDAKTEUR: 

 

1. Hoe word daar besluit of 'n werk vertaal word?  

2. Wie kies die vertaler en redigeerder vir 'n vertaling?  

3. Wat is jou rol in die vertaalproses?  

4. Redigeer jy self aan die vertaalde teks?  

5. Beskou jy jou as 'n tussenganger tussen al die partye betrokke by 'n vertaling? 

Moedig jy baie kommunikasie en samewerking tussen partye betrokke by die 

vertaalproses aan?  

6. Het jy al saam met partye gewerk wat nie goed saam met ander partye werk of wil 

werk nie, of wat te veel inmeng (bv. skrywers wat te veel insette in die vertaalproses 

lewer en die vertaler verhinder om sy/haar beste werk te lewer?  

7. Voel jy goeie en baie samewerking tussen die partye betrokke by die vertaling 

verseker 'n beter vertaalproduk, of dink jy in sommige gevalle kan te veel 

samewerking die vertaler en redigeerder se mag ondermyn, of die vertaler en 

redigeerder verhinder om sy/haar beste werk te lewer?  

8. Is daar vir jou 'n verskil tussen die redigering van vertaalde en oorspronklik geskrewe 

tekste? Redigeer jy byvoorbeeld 'n vertaling met die idee dat dit 'n vertaling is, of as 

'n oorspronklike teks? Dink jy daar behoort 'n onderskeid te wees?  

9. Wie dink jy behoort die laaste sê te hê oor 'n vertaling, as daar bv. 'n meningsverskil 

oor 'n vertaalbesluit was tussen skrywer/vertaler/redigeerder? Tree jy dikwels as 

besluitnemer in sodanige gevalle op?  

10. Het jy enige akademiese opleiding in die uitgewersbedryf?  

11. Hoeveel ervaring het jy in die uitgewersbedryf?  

12. Wat is jou posbeskrywing by NB-Uitgewers?  

13. Het jy enige akademiese redigeer/vertaalopleiding/-ervaring? Indien wel, spesifiseer.  
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14. Het jy enige akademiese kwalifikasie in (kreatiewe, joernalistieke, ens.) skryfkunde?  

15. Dink jy 'n literêre redigeerder behoort (kreatiewe) skryfopleiding te ontvang of self 'n 

skrywer te wees om literêre tekste behoorlik te kan redigeer? Waarom / waarom 

nie?  

16. Dink jy 'n literêre vertaler behoort (kreatiewe) skryfopleiding te ontvang of self 'n 

skrywer te wees om literêre tekste behoorlik te kan vertaal? Waarom / waarom nie?  

17. Watter unieke eienskappe het 'n literêre vertaler en redigeerder, of behoort 'n 

literêre vertaler en redigeerder te hê, in vergelyking met 'n vertaler en redigeerder 

van nie-literêre en tegniese tekste?  

18. Kommunikeer jy as uitgewer met skrywers, vertalers en redigeerders tydens die 

vertaalproses? Indien wel, hoe en hoe gereeld?  

19. Dink jy daar behoort meer erkenning aan redigeerders gegee te word, byvoorbeeld 

om te deel in 'n prys wat 'n boek/vertaling wen, of om meer prominent te wees 

deurdat hulle name voorin literêre werke (ingesluit vertalings) moet verskyn?  

20. Dink jy daar moet meer erkenning aan vertalers gegee word deur byvoorbeeld hul 

name op die voorblad van hul vertalings te plaas?  

21. Hoe beskou jy die mark vir literêre vertaling op die oomblik in S.A.?  

22. Hoeveel vertalings word per jaar deur jou uitgewery gepubliseer?  

23. Hoe verskil die proses van 'n vertaling uitgee/publiseer van dié wanneer 'n 

oorspronklik geskrewe boek uitgee/gepubliseer word?  

24. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal?  
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SKRYWERS: 

 

1. Hoe voel jy daaroor dat jou werk vertaal word? 

2. Kies jy ooit self die persoon wat jou werk moet vertaal? Gee asb. voorbeelde indien 

wel. 

3. Verkies jy om in oorleg met die vertaler te werk – om byvoorbeeld in vertaalbesluite 

geken te word? Wil jy byvoorbeeld eers die vertaler ontmoet en sekere inligting aan 

hom/haar deurgee voordat die vertaling begin? 

4. Wie dink jy behoort die laaste sê te hê oor 'n vertaling, as daar bv. 'n meningsverskil 

oor 'n vertaalbesluit tussen skrywer/vertaler/redigeerder is?  

5. Verkies jy min of baie samewerking met die ander partye betrokke by die vertaal- en 

redigeerproses van 'n vertaling? Voel jy goeie en heelwat samewerking verseker 'n 

beter vertaalproduk? Dink jy in sommige gevalle kan te veel samewerking die 

vertaler of redigeerder se mag ondermyn, of die vertaler of redigeerder verhinder 

om sy/haar beste werk te lewer? 

6. Beskou jy jou soms as medevertaler van jou werk? Voeg jy soms teks by tydens of na 

die vertaalproses? Noem asb. 'n voorbeeld hiervan. 

7. Beskou jy jou soms as mederedigeerder van jou werk? Noem asb. 'n voorbeeld 

hiervan. 

8. Voel jy 'n literêre vertaler word soms 'n mede-outeur? Waarom / waarom nie. 

9. Dink jy die vertaler van 'n literêre werk se naam behoort op die voorblad van 'n 

vertaling te verskyn? Waarom / waarom nie? 

10. Dink jy 'n literêre vertaler behoort (kreatiewe) skryfopleiding te hê of skryftalent te 

hê? Watter unieke eienskappe het 'n literêre vertaler, of behoort 'n literêre vertaler 

te hê, in vergelyking met 'n vertaler van nieliterêre en tegniese tekste? 

11. Verkies jy dit as die vertaler baie getrou aan die bronteks (jou werk) bly, of kan die 

vertaler vry en kreatief te werk gaan?  

12. Is daar spesifieke aspekte waaroor 'n vertaler jou behoort te kontak voor hy/sy 

sekere vertaalbesluite neem? 

13. Dink jy 'n redigeerder van 'n vertaalde teks behoort ook die bronteks (oorspronklike 

teks) te raadpleeg?  
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14. Hoe beskou jy die mark vir vertalings op die oomblik in SA? 

15. Hoeveel van jou werke is al vertaal? In watter tale? Watter werke? 

16. Het jy al pryse vir jou skryfwerk gewen? 

17. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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VERTALER: 

 

1. Hoe verloop jou vertaalproses gewoonlik?  

2. Deur wie word jy vir vertalings genader – skrywers of uitgewers?  

3. Wat is jou gunsteling tipe teks/genre om te vertaal?  

4. Sou jy jou as 'n tipe kreatiewe "herskrywer" beskou? Of selfs 'n "mede-outeur"?  

5. Dink jy die vertaler van 'n literêre werk se naam behoort op die voorblad van 'n 

vertaling te verskyn? Brei asb. hieroor uit.  

6. Wie dink jy behoort die laaste sê te hê oor 'n vertaling, as daar bv. 'n meningsverskil 

oor 'n vertaalbesluit tussen skrywer/vertaler/redigeerder is?  

7. Voel jy as vertaler nou meer "in beheer" van vertalings en van die vertaalproses as 

vroeër in jou loopbaan?  

8. Verkies jy min of baie samewerking met die ander partye betrokke by die vertaal- en 

redigeerproses van 'n vertaling? Voel jy goeie en heelwat samewerking verseker 'n 

beter vertaalproduk? Dink jy in sommige gevalle kan te veel samewerking die 

vertaler of redigeerder se mag ondermyn, of die vertaler of redigeerder verhinder 

om sy/haar beste werk te lewer?  

9. Wat beskou jy as die "ideale" werksverhouding tussen die skrywer, redigeerder en 

vertaler?  

10. Met watter van jou vertaalopdragte het jy die naaste aan hierdie "ideale" 

werksverhouding gekom?  

11. Was daar al ooit 'n geval waar jy gevoel het jy moet eers die bronteks redigeer, voor 

jy werklik kon begin vertaal?  

12. Voel jy die feit dat jy amptelike en akademiese vertaalopleiding het, jou enigsins in 

die vertaalproses help? In watter opsigte (nie)?  

13. Dink jy 'n literêre vertaler behoort akademiese (kreatiewe) skryfopleiding te hê of 

skryftalent te hê? Watter unieke eienskappe het 'n literêre vertaler, of behoort 'n 

literêre vertaler te hê, in vergelyking met 'n vertaler van nieliterêre en tegniese 

tekste?  

14. In hoe 'n mate kommunikeer jy as vertaler met skrywers/redigeerders?  
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15. Dink jy 'n redigeerder van 'n vertaalde teks behoort ook die bronteks te raadpleeg? 

Doen jy dit wanneer jy 'n vertaling redigeer? Tot watter mate? Skakel jy ooit as 

redigeerder van vertaalde tekste met die vertaler/skrywer?  

16. Hoe dink jy kan die redigeerder tot die sukses van 'n vertaling bydra?  

17. Het jy al enige toekennings vir jou vertalings ontvang? Hoe dikwels is jy al 

genomineer? Hoe dikwels het jy die kortlys gehaal?  

18. Hoe beskou jy die mark vir literêre vertaling op die oomblik in S.A.?  

19. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal?  
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REDIGEERDERS: 

 

1. Hoe verloop jou redigeerproses gewoonlik?  

2. Deur wie word jy vir redigering gekies en/of genader – vertalers of uitgewers? 

3. Is daar vir jou 'n verskil tussen die redigering van vertaalde en oorspronklik geskrewe 

tekste? Redigeer jy byvoorbeeld 'n vertaling met die idee dat dit 'n vertaling is, of as 

'n oorspronklike teks? Dink jy daar behoort 'n onderskeid te wees? 

4. Raadpleeg jy ooit die bronteks tydens die redigering van 'n vertaling? Tot watter 

mate? Skakel jy ooit as redigeerder van vertaalde tekste met die vertaler en/of 

skrywer? 

5. Wie dink jy behoort die laaste sê te hê oor 'n vertaling, as daar bv. 'n meningsverskil 

oor 'n vertaalbesluit tussen skrywer/vertaler/redigeerder is? 

6. Verkies jy min of baie samewerking met die ander partye betrokke by die vertaal- en 

redigeerproses van 'n vertaling? Voel jy goeie en heelwat samewerking verseker 'n 

beter vertaalproduk? Dink jy in sommige gevalle kan te veel samewerking die 

vertaler of redigeerder se mag ondermyn, of die vertaler of redigeerder verhinder 

om sy/haar beste werk te lewer? 

7. Wat beskou jy as die "ideale" werksverhouding tussen die skrywer, redigeerder en 

vertaler? 

8. Met watter van jou redigeeropdragte het jy die naaste aan hierdie "ideale" 

werksverhouding gekom? 

9. Was daar al ooit 'n geval waar jy gevoel daar word as't ware 'n hervertaling van jou 

verlang, en nie net 'n redigering nie? 

10. Het jy enige akademiese kwalifikasie in redigering? 

11. Hoeveel redigeerervaring het jy? 

12. Het jy enige akademiese kwalifikasie in vertaling? 

13. Hoeveel vertaalervaring het jy? 

14. Het jy enige akademiese kwalifikasie in (kreatiewe, joernalistieke, ens.) skryfkunde? 

15. Hoeveel skryfervaring het jy? 

16. Dink jy 'n literêre redigeerder behoort akademiese opleiding te ontvang en waarom / 

waarom nie? 
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17. Dink jy 'n literêre redigeerder behoort (kreatiewe) skryfopleiding te ontvang of self 'n 

skrywer te wees om literêre tekste behoorlik te kan redigeer? Waarom / waarom 

nie? 

18. Dink jy 'n redigeerder van vertaalde tekste behoort vertaalopleiding/-ervaring te hê, 

of bewus te wees van vertaalstrategieë en -benaderings? Hoekom / hoekom nie? 

19. Dink jy 'n redigeerder van vertaalde tekste behoort vertaalopleiding/-ervaring te hê, 

of bewus te wees van vertaalstrategieë en -benaderings? Hoekom / hoekom nie? 

20. Watter unieke eienskappe het 'n literêre redigeerder, of behoort 'n literêre 

redigeerder te hê, in vergelyking met 'n redigeerder van nieliterêre en tegniese 

tekste? 

21. Kommunikeer jy as redigeerder met skrywers/vertalers? Indien wel, hoe en hoe 

gereeld? 

22. Dink jy daar behoort meer erkenning aan redigeerders gegee te word, byvoorbeeld 

om te deel in 'n prys wat 'n boek/vertaling wen, of om meer prominent te wees 

deurdat hulle name voorin literêre werke (ingesluit vertalings) moet verskyn? 

23. Hoe beskou jy die mark vir literêre vertaling op die oomblik in S.A.? 

24. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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B2: Vraelyste met betrekking tot spesifieke vertaalprojekte:  

 

UITGEWER/OPDRAGGEWENDE REDAKTEUR: 

 

1. Waarom is hierdie boek in Engels vertaal?  

2. Hoe is die vertaler en die redigeerder vir hierdie boek gekies?  

3. Wie is die teikenmark van hierdie vertaling?  

4. Dink jy die Engelse vertaling van hierdie boek sal goed in 'n internasionale mark 

vaar? 

5. In watter ander tale is hierdie boek vertaal, of gaan dit vertaal word?  

6. Wat was jou rol in die vertaalproses van hierdie boek?  

7. Hoe is daar op die vertaalde boek se titel besluit? Wie was verantwoordelik vir 

hierdie besluit en hoe is daar op die spesifieke titel besluit? 

8. Was jy self verantwoordelik vir redigering van hierdie boek? Tot watter mate? Het jy 

adviserend opgetree?  

9. Hoe het jy die proses van die vertaling van hierdie boek ervaar? Het alles glad 

verloop of was daar probleme? Hoe is dit opgelos? Brei asb. uit.  

10. Hoe lank het die proses geduur vandat die vertaler opdrag gekry het om die boek te 

vertaal totdat dit voltooi is? Met ander woorde hoe lank het hierdie projek geduur?  

11. Is daar 'n vertaalopdrag aan die vertaler gegee en wat was die inhoud daarvan?  

12. Is daar 'n redigeeropdrag aan die redigeerder gegee en wat was die inhoud daarvan?  

13. Is daar 'n tweede redigeerder/proefleser betrek? Wat was sy/haar rol?  

14. Is daar 'n stylblad aan die vertaler, redigeerder en/of proefleser verskaf?  

15. Hoe het jy die kommunikasie tussen die partye betrokke by die vertaling ervaar 

(skrywer, vertaler, redigeerder)? Het hulle baie of min met mekaar geskakel? Het jy 

as tussenganger of bemiddelaar tussen hulle opgetree?  

16. Het die onderskeie partye goed saamgewerk?  

17. Indien daar meningsverskille was, wie het dit opgelos?  

18. Het die vertaler of redigeerder jou ooit genader met vrae (bv. taalaspekte, 

kultuuraspekte, vertaalstrategiekeuses, ens.)  
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19. Hoe voel jy oor die eindproduk – is daar aspekte wat jy in 'n herdruk op sou wou 

verbeter?  

20. Het die vertaling/vertaler van hierdie boek enige pryse gewen, is dit vir enige pryse 

genomineer of op 'n kortlys geplaas? Indien wel, noem asb. wat dit was?  

21. Het die oorspronklike boek enige pryse gewen, is dit vir enige pryse genomineer of 

op 'n kortlys geplaas? Indien wel, noem asb. wat dit was?  

22. Is daar asseblief enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor 

hierdie boek wat jy aan my beskikbaar kan maak? 

23. Is daar enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor hierdie 

boek wat jy aan my beskikbaar kan stel?  

24. Het jy moontlik die oorspronklike weergawe van die vertaal- en/of redigeeropdrag?  

25. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal?  
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SKRYWERS: 

 

1. Is jy tevrede met die vertaaleindproduk van hierdie boek? 

2. Watter aspekte van hierdie was volgens jou moeilik om (in Engels) te vertaal? 

3. Dink jy die Engelse vertaling van jou boek sal goed in 'n internasionale mark vaar? 

4. Was jy betrokke by die keuse van die vertaalde titel van die boek? 

5. Was jy betrokke by die vertaal en/of redigeerproses van hierdie boek? Tot watter 

mate? 

6. Beskou jy jou as medevertaler en/of mederedigeerder van hierdie vertaling? Indien 

wel, waarom?  

7. Beskou jy die vertaler van hierdie boek as 'n mede-outeur van die Engelse doelteks 

(die vertaalde weergawe van die boek)? 

8. Het die vertaler jou tydens die vertaalproses gekontak met kwessies en vrae? Hoe 

gereeld? Op watter stadium van die vertaalproses? (M.a.w. voor daar begin vertaal 

is, tydens, of na die vertaling? 

9. Het die redigeerder jou tydens die vertaalproses gekontak met kwessies en vrae? 

Hoe gereeld? Op watter stadium van die redigeerproses? (M.a.w. voor daar begin 

redigeer is, tydens, of na die redigering?) 

10. Het jy ooit direk met die vertaler en/of redigeerder geskakel, of het jy deur die 

uitgewer gewerk? 

11. Hoe gereeld het jy tydens die vertaalproses met die uitgewer geskakel, of sy/hy met 

jou? Oor watter kwessies? 

12. Indien jy betrokke was - hoe het jy die vertaalproses van hierdie boek, asook die 

kommunikasie tussen die betrokke partye ervaar? Het alles glad verloop of was daar 

probleme? Hoe is dit opgelos? Brei asb. uit. 

13. Het jy 'n spesifieke verwagting van die Engelse vertaling van hierdie boek gehad? 

Wat was dit? Het jy die uitgewer/vertaler/redigeerder daaroor ingelig? 

14. Is daar spesifieke aspekte in die vertaling wat jy goed vind? En minder goed/sleg? Is 

daar iets wat jy sou verander?  

15. Voel die vertaling van die boek steeds vir jou soos jou eie werk? 
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16. Is daar enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor hierdie 

boek wat jy aan my beskikbaar kan stel?  

17. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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VERTALER: 

 

1. Hoe het jou vertaalproses vir die vertaling van hierdie boek verloop? 

2. Deur wie is jy vir die vertaling van hierdie boek genader?  

3. Het jy ooit met die skrywer gekommunikeer? Hoe gereeld? Op watter stadium van 

die vertaalproses?  

4. Oor watter kwessies het jy met die skrywer geskakel of hy/sy met jou?  

5. Het jy ooit met die redigeerder geskakel of sy/hy met jou? Hoe gereeld? Op watter 

stadium van die vertaal/redigeerproses?  

6. Oor watter kwessies het jy met die redigeerder geskakel, of sy/hy met jou?  

7. Hoe gereeld het jy met die uitgewer gekommunikeer? Oor watter kwessies?  

8. Was daar spesifieke probleme wat moeilik was om tussen die verskillende partye op 

te los, met ander woorde was daar meningsverskille? Wat was dit en hoe is dit 

opgelos?  

9. Hoe het jy die samewerkings-/kommumikasieproses tydens die vertaal- en 

redigeerproses van hierdie boek ervaar?  

10. Het jy 'n vertaalopdrag (waarin gespesifiseer word wat van die vertaler verwag word) 

gekry? Indien wel, wat was die inhoud daarvan?  

11. Het jy 'n nota vir die redigeerder gegee voor hy/sy begin redigeer het? Wat was die 

inhoud hiervan?  

12. Het jy 'n stylblad van die uitgewery gekry? Wat is die inhoud daarvan?  

13. Het jy die finale weergawe van die vertaling (na redigering) gesien en goedgekeur?  

14. Is daar aspekte van die vertaling wat tydens die redigeerproses verander is waarmee 

jy nie saamstem nie? Brei asb. so volledig moontlik uit. Woordeskat en woordkeuses.  

15. Wat was die grootste veranderinge wat tydens die redigering van jou vertaling 

aangebring is? Brei asb. so volledig moontlik hierop uit, indien jy van hierdie 

veranderinge bewus is.  

16. Wat was jou hoofbenadering tot die vertaling (m.b.t. getrouheid, vervreemding, 

domestikering, ens.) Getrouheid – altyd belangrik.  

17. Hoe het jy dialoog in hierdie vertaling benader? 

18. Hoe het jy die vertaling van eiename in hierdie vertaling benader?  
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19. Was jy betrokke by die vertaling van die titel? Brei asb. hierop uit.  

20. Wat was vir jou die uitdagendste in die vertaling van hierdie boek? Brei asb. hierop 

uit.  

21. Het jy tydens die vertaling die doelteksleser in gedagte gehou? Wie is die 

teikengroep vir hierdie vertaling?  

22. Hoe dink jy het redigering tot die sukses van die vertaling bygedra?  

23. Indien hierdie vertaling herdruk word, wat sou jy wou verander/verbeter?  

24. Het hierdie boek enige toekennings ontvang, is dit vir enige toekennings 

genomineer, of het dit die kortlys vir enige toekennings gehaal?  

25. Is daar enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor hierdie 

boek wat jy aan my beskikbaar kan stel?  

26. Het jy moontlik die oorspronklike weergawe van die vertaalopdrag? Nee, mondelings 

27. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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REDIGEERDERS: 

 

1. Hoe het jou redigeerproses vir die vertaling van hierdie boek verloop? 

2. Deur wie is jy vir die redigering van hierdie boek genader? 

3. Het jy ooit die bronteks tydens die redigeerproses geraadpleeg? Tot hoe 'n mate? 

4. Het jy soms gevoel dele moet hervertaal word? Het jy dit hervertaal? Brei asb. hierop 

uit, indien wel. 

5. Het jy ooit met die vertaler geskakel? Hoe gereeld? Op watter stadium van die 

redigeerproses?  

6. Oor watter kwessies het jy met die vertaler geskakel? 

7. Het jy ooit met die skrywer geskakel? Hoe gereeld? Op watter stadium van die 

redigeerproses? 

8. Oor watter kwessies het jy met die skrywer geskakel? 

9. Hoe gereeld het jy met die uitgewer geskakel? Oor watter kwessies? 

10. Het jy die vertaalopdrag (waarin gespesifiseer word wat van die vertaler verwag 

word) ontvang? Indien wel, wat was die inhoud daarvan? 

11. Het jy voor jy begin redigeer het 'n opdrag met spesifikasies oor wat van jou verwag 

word, gekry? Indien wel, wat was die inhoud daarvan? 

12. Het jy 'n nota van die vertaler gekry voor jy begin redigeer het? Wat was die inhoud 

daarvan? 

13. Het jy 'n stylblad van die uitgewery gekry? Wat is die inhoud daarvan? 

14. Was daar spesifieke probleme wat moeilik was om tussen die verskillende betrokke 

partye op te los, met ander woorde was daar meningsverskille? Wat was dit en hoe 

is dit opgelos? 

15. Hoe het jy die samewerkings-/kommunikasieproses tydens die vertaal- en 

redigeerproses van hierdie boek ervaar? 

16. Wat was die grootste veranderinge wat jy met die redigering van die doelteks 

aangebring het? Brei asb. so volledig moontlik hierop uit. 

17. Watter veranderinge het jy die gereeldste aangebring? Brei asb. so volledig moontlik 

hierop uit. 
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18. Is daar sekere aspekte waarmee jy besonder gesukkel het tydens die redigeerproses? 

Brei asb. so volledig moontlik hierop uit. 

19. Hoe dink jy het jou redigering tot die sukses van die vertaling bygedra? 

20. Was jy betrokke by die vertaling / keuse van die titel vir die vertaalde boek? Brei asb. 

hierop uit. 

21. As jy weer die geleentheid kry om die vertaalproduk te redigeer, wat sal jy 

verbeter/verander? Spesifiseer asb. 

22. Is daar foute wat deurgeglip het? Spesifiseer asb. indien moontlik. 

23. Is daar enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor hierdie 

boek wat jy aan my beskikbaar kan stel?  

24. Het jy moontlik die oorspronklike weergawe van die vertaal- en redigeeropdrag? 

25. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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SAMESTELLER EN REDIGEERDER (In bushveld and desert): 

 

1. Hoe het jou redigeerproses vir die vertaling van hierdie boek verloop? 

2. Deur wie is jy vir die redigering van hierdie boek genader? 

3. Wat was jou spesifieke verantwoordelikheid m.b.t. die redigering (en samestelling) 

van hierdie boek (bv. teenoor die ander redigeerder s'n)? Bv. op watter vlak het jy 

geredigeer? 

4. Het jy ooit die bronteks tydens die redigeerproses geraadpleeg? Tot hoe 'n mate? 

5. Het jy soms gevoel dele moet hervertaal word? Het jy dit hervertaal? Brei asb. hierop 

uit, indien wel. 

6. Het jy ooit met die vertaler geskakel? Hoe gereeld? Op watter stadium van die  

7. Oor watter kwessies het jy met die vertaler geskakel? 

8. Het jy ooit met die skrywer geskakel? Hoe gereeld? Op watter stadium van die 

redigeerproses? 

9. Oor watter kwessies het jy met die skrywer geskakel? 

10. Hoe gereeld het jy met die uitgewer geskakel?  

11. Oor watter kwessies het jy met die uitgewer geskakel? 

12. Hoe gereeld het jy met die ander redigeerder geskakel? 

13. Oor watter kwessies het jy met haar geskakel? 

14. Het jy die vertaalopdrag (waarin gespesifiseer word wat van die vertaler verwag 

word) ontvang? Indien wel, wat was die inhoud daarvan? 

15. Het jy voor jy begin redigeer het 'n opdrag met spesifikasies oor wat van jou verwag 

word, gekry? Indien wel, wat was die inhoud daarvan? 

16. Het jy 'n nota van die vertaler gekry voor jy begin redigeer het? Wat was die inhoud 

daarvan? 

17. Het jy 'n stylblad van die uitgewery gekry? Wat is die inhoud daarvan? 

18. Was daar spesifieke probleme wat moeilik was om tussen die verskillende betrokke 

partye op te los, met ander woorde was daar meningsverskille? Wat was dit en hoe 

is dit opgelos? 

19. Hoe het jy die samewerkings-/kommunikasieproses tydens die vertaal- en 

redigeerproses van hierdie boek ervaar? 
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20. Wat was die grootste veranderinge wat jy met die redigering van die doelteks 

aangebring het? Brei asb. so volledig moontlik hierop uit. 

21. Watter veranderinge het jy die gereeldste aangebring? Brei asb. so volledig moontlik 

hierop uit. 

22. Is daar sekere aspekte waarmee jy besonder gesukkel het tydens die redigeerproses? 

Brei asb. so volledig moontlik hierop uit. 

23. Hoe dink jy het jou redigering tot die sukses van die vertaling bygedra? 

24. Was jy betrokke by die vertaling / keuse van die titel vir die vertaalde boek? Brei asb. 

hierop uit. 

25. As jy weer die geleentheid kry om die vertaalproduk te redigeer, wat sal jy 

verbeter/verander? Spesifiseer asb. 

26. Is daar foute wat deurgeglip het? Spesifiseer asb. indien moontlik. 

27. Is daar enige korrespondensie (bv. e-pos of track changes/comments) oor hierdie 

boek wat jy aan my beskikbaar kan stel? 

28. Het jy moontlik die oorspronklike weergawe van die vertaal- en redigeeropdrag? 

29. Mag ek in my doktorale proefskrif jou naam aan hierdie antwoorde koppel, of moet 

ek jou anoniem aanhaal? 
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Bylaag C: Skrywers se gepubliseerde werk, pryse, 
bekronings en toekennings191 

 

C1: Skrywer: Ingrid Winterbach 

 

As Lettie Viljoen: 

 

 Klaaglied vir Koos. 1984. Kaapstad: Taurus. 

Erf. 1986. Kaapstad: Taurus. 

 Belemmering. 1999. Kaapstad: Taurus. 

 Karolina Ferreira. 1993. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Landskap met vroue en slang. 1996. Kaapstad: Human & Rousseau. 
 

As Ingrid Winterbach: 

  

 Buller se plan. 1999. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Niggie. 2002. Kaapstad: Human & Rousseau.  

 The elusive moth. 2005. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 To Hell with Cronjé. 2007. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Die boek van toeval en toeverlaat. 2008. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 The book of happenstance. 2008. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Die benederyk. 2010. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Die aanspraak van lewende wesens. 2012. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 

Pryse en toekennings: 

 

 M-Net-prys (1994) vir Karolina Ferreira 

 Ou Mutual-letterkundeprys (1994) vir Karolina Ferreira 

 WA Hofmeyr-prys (2000) vir Buller se plan 

                                                
191

Die eerste datum van publikasie word telkens by die boeke aangedui. 
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 Hertzogprys vir prosa (2004) vir Niggie  

 WA Hofmeyr-prys (2007) vir Die boek van toeval en toeverlaat 

 M-Net-prys (2007) vir Die boek van toeval en toeverlaat 

 Universiteit van Johannesburg-prys vir skeppende skryfwerk (2007) vir Die boek 

van toeval en toeverlaat 

 South African Literary Awards (SALA)-toekenning vir literêre vertaling (2010) vir 

die vertaling van Die boek van toeval en toeverlaat (saam met medevertaler Dirk 

Winterbach) 

 M-Net-prys (2011) vir Die Benederyk 

 Groot Afrikaanse Romanwedstryd (GAR) (2012) eerste pryswenner vir manuskrip 

van Die aanspraak van lewende wesens 

 CL Engelbrecht Prize for Literature (2012) vir Die boek van toeval en toeverlaat 

 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se CJ Langenhovenprys vir 

Letterkunde (2012) vir Die boek van toeval en toeverlaat. 

 

C2: Skrywer: Anoeschka von Meck 

 

Publikasies: 

 

 Annerkant die longdrop. 1998. Kaapstad: Queillerie. 

 Vaselinetjie. 2004. Kaapstad: Tafelberg. 

 My name is Vaselinetjie. 2009. Kaapstad: Tafelberg. 

 Essie Honiball – die ontwaking. 2010. Helderview: Benedic-boeke. 

 

Pryse en toekennings vir Vaselinetjie: 

 

 Rapport/Jan Rabie-prys (2005)  

 MER-prys vir jeugliteratuur (2005)  

 M-Net-prys vir 'n Afrikaanse teks in kort formaat (2005)  

 ATKV-prys vir graad 8-10 (2006)  
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C3: Skrywer: Christiaan Bakkes 

 

Die lang pad van Stoffel Mathysen. 1998. Kaapstad: Human & Rousseau. 

Stoffel in die wildernis. 2000. Kaapstad: Human & Rousseau. 

Skuilplek. 2002. Kaapstad: Human & Rousseau. 

Stoffel by die afdraaipad. 2004. Kaapstad: Human & Rousseau. 

Stoffel se veldnotas. 2007. Kaapstad: Human & Rousseau.  

In bushveld and desert: A game ranger's life, 2008. Kaapstad: Human & Rousseau.  

Stoffel in Afrika. 2010. Kaapstad: Human & Rousseau.  

Stoffel op safari. 2012. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 

C4: Vertaler: Elsa Silke 

 

Gepubliseerde vertalings:  

 

 Schoeman, Karel. 2005. This Life. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Van Tonder, Jan. 2006. Stargazer. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Heyns, Michiel. 2006. Verkeerdespruit. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Orford, Margie. 2007. Soos klokslag. Kaapstad: Oshun Books. 

 Winterbach, Ingrid. 2007. To hell with Cronjé. Cape Town: Human & Rousseau. 

 Bakkes, Christiaan. 2008. In bushveld and Desert: A Game Ranger's Life. Kaapstad: 

Human & Rousseau. 

 Bakkes, C. Johan. 2008. To hell and gone. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Karsten, Chris. 2009. Charlize: Life's one helluva ride. Kaapstad: Human & 

Rousseau. 

 De Villiers, Leon. 2009. Shorn. Pretoria: Lapa. 

 Von Meck, Anoeschka. 2009. My name is Vaselinetjie. Kaapstad: Tafelberg. 

 Rode, Linda. 2009. In the Never-Ever Wood. Kaapstad: Tafelberg. 

 Stengel, Richard. 2010. Op pad met Mandela: Vyftien lewenslesse. Kaapstad: 

Kwela. 

 Bredenhann, Douwleen. 2010. Living without Liesl. Kaapstad: Tafelberg. 
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 Marais, Johan. 2010. Time Bomb. Kaapstad: Tafelberg. 

 Rust, Winnie. 2010. Martha. Hermanus: Hemel en See. 

 Coetzee, Renata and Miros, Volker. 2010. Kukumakranka: Khoi-Khoin Culture, 

Customs and Creative Cooking. Pretoria: Lapa. 

 Retief, Hanlie. 2011. Byleveld: Dossier of a serial sleuth. Kaapstad: Umuzi. 

 Karsten, Chris. 2012. The skin collector. Kaapstad: Human & Rousseau. 

 Essop, Sydda. 2012. Karoo kitchen. Kaapstad: Quivertree Publications. 

 

Volledig vertaal, maar nie/nog nie gepubliseer: 

 

 Brink, Tobea. The other twin. 

 Anker, Willem. Siegfried. 

 Paul, Chanette. Bohemian pen. (Soek tans 'n agent oorsee) 

 Cilliers, Pieter. Pilgrim. (In produksie) 

 

Pryse en toekennings: 

 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die fiksiekategorie 

(2006) vir This Life 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

niefiksiekategorie (2009) vir Charlize: Life's one helluva ride 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

kinderliteratuurkategorie vir In the Never-Ever Wood (2012) 

 

In aanmerking gekom vir die volgende: 

 

 Die Departement van Kuns en Kultuur se SA Literary Awards (2008) vir To hell with 

Cronjé (Ingrid Winterbach) – kortlys 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

niefiksiekategorie (2009) vir In bushveld and desert (Christiaan Bakkes) - 

benoeming 
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 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

niefiksiekategorie (2009) vir To hell and gone (Johan Bakkes) 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

kinderliteratuurkategorie (2012) vir My name is Vaselinetjie (Anoeschka von 

Meck) 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die 

kinderliteratuurkategorie (2012) vir Shorn (Leon de Villiers) 

 

Benoem vir die volgende: 

 

 Suid-Afrikaanse Vertaalinstituut (SAVI) se prys vir vertaling in die fiksiekategorie 

(2009) vir To hell with Cronjé (saam met die bronteksouteur Ingrid Winterbach) – 

benoeming 
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Bylaag D: Beskrywing van redigeerprosesse 

 

D1: Louise Steyn:  

 

"Eers lees ek die keurdersverslae wat die uitgewer vir my gestuur het. Dit gaan natuurlik oor 

die VORIGE weergawe van die manuskrip – intussen het die skrywer verder gewerk aan die 

hand van die keurdersverslae en die manuskrip weer voorgelê. Die uitgewer het na die 

veranderinge gekyk om te sien of die skrywer die probleme wat deur die keurders 

geïdentifiseer is, op bevredigende wyse uit die weg geruim het. Indien hy/sy meen dat dit 

wel die geval is, stuur hy/sy die manuskrip na my om te redigeer.  

 

Nou lees ek die manuskrip met 'n potlood in my hand. Dis 'n soort eerste verkennende lees. 

As ek iets teëkom wat my hinder of wat vir my verkeerd of twyfelagtig lyk, omkring ek dit in 

die teks met potlood en maak 'n kriptiese aantekening in die kantlyn om my te help onthou 

wat dit was wat gepla het. 

 

Ek probeer ook aantekeninge maak i.v.m aspekte van die manuskrip wat bepalend kan wees 

vir die sisteem waarop ek besluit wanneer dit kom by tegniese aspekte soos die hantering 

van hoofletters / skuinsdruk / inspringe / aanhalingstekens, of wat ook al.  

 

Hierna besin ek oor wat ek gelees het. Ek lees weer die keurdersverslae oor die vorige 

weergawe en vergelyk my eie reaksie ná die lees van die huidige weergawe. Ek vind dat dit 

dikwels gebeur dat ek in hierdie stadium kwessies optel wat nie in die vorige 

keurdersverslae genoem is nie. Soms is dit die gevolg van herskryfwerk, maar meer dikwels 

is dit goed wat reg van die begin af daar was maar wat deur groter kwessies verdring is. 

 

Indien dit na my mening nodig is dat die skrywer nog weer 'n slag aan die manuskrip moet 

werk, skryf ek 'n memo aan die uitgewer om te verduidelik waaraan die skrywer nog moet 

aandag gee. Die uitgewer kyk of sy saamstem (wat tot dusver nog altyd die geval was) en 
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stuur die memo dan deur aan die skrywer met die versoek dat laasgenoemde aandag gee 

aan die sake wat ek aangestip het. 

Wanneer die skrywer klaar is hiermee, stuur sy die verbeterde manuskrip aan die uitgewer 

en dié stuur dit dan aan my. Hierna begin die redigeerproses dan in alle erns. Ek werk op 

rekenaar, in MS Word, met "tracked changes" aangeskakel. Ek begin heel voor en werk die 

manuskrip van 'n kant af deur, en ek kyk uit vir enigiets wat 'n blip op die radar maak. Ek 

maak reg en verbeter soos ek die manuskrip deurgaan. Indien ek enigiets vind waaraan die 

skrywer nog moet aandag gee, rig ek 'n versoek tot die skrywer in 'n "comment box". Soms 

maak ek ook 'n aantekening vir die uitgewer in 'n "comment box".  

 

Ek doen een hoofstuk op 'n slag, en elke keer as ek klaar is met 'n hoofstuk, blaai ek deur 

daardie gedeelte van die manuskrip-uitdruk waarop ek my aantekeninge gemaak het om te 

kyk of daar dalk enigiets is waarvan ek vergeet het terwyl ek so tussen die punte en die 

kommas verstrengel was. Heel dikwels is daar. Mens is geneig om dinge op die makrovlak 

mis te kyk as jy besig is om te konsentreer op kwessies wat op die mikrovlak lê, en 

andersom. 

 

Ek maak lysies met die name van die karakters, hul verwantskappe, hul ouderdomme, 

datums, hoeveel tyd verstryk, ensovoorts. Ek probeer seker maak dat alles klop – dat 'n 

karakter wat aanvanklik 28 jaar oud is, tien jaar later 38 is en nie 40 nie, byvoorbeeld. 

 

Wanneer ek op hierdie wyse deur die hele manuskrip gewerk het, skryf ek vir die uitgewer 

'n memo om haar attent te maak op dinge waaraan sy spesifiek aandag moet gee. Ek stuur 

hierdie memo aan die uitgewer saam met die geredigeerde manuskrip in twee weergawes: 

"tracked changes showing" en "tracked changes accepted". Dikwels stuur ek ook in hierdie 

stadium memo's vir die ontwerper, die setter en/of die proefleser saam met die manuskrip 

aan die uitgewer. 

 

Die uitgewer kyk na die memo wat ek vir haar geskryf het, gee aandag waar nodig en stuur 

die weergawe van die geredigeerde manuskrip met "tracked changes accepted" aan die 

skrywer met die opdrag dat sy dit vir oulaas moet deurgaan en seker maak dat sy tevrede is. 
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Sy moet ook aandag gee waar nodig. Die skrywer word gevra om met "tracked changes" te 

werk sodat dit duidelik is waar sy veranderinge aangebring het.  

Die skrywer gaan dan die manuskrip deur en maak seker dat sy tevrede is met hoe dit nou 

daar uitsien. Sy gee ook aandag aan die probleme wat ek in die "comment boxes" uitgelig 

het. Sy stuur die manuskrip terug aan die uitgewer.  

 

In sommige gevalle kyk die uitgewer nou self na wat gedoen is en vat die manuskrip verder. 

 

In ander gevalle stuur die uitgewer die manuskrip aan my. Ek kyk na watter veranderinge die 

skrywer aangebring het en maak seker dat sy nie in die proses nuwe foute in die manuskrip 

ingevoer het nie. Ek kyk ook spesifiek na wat gedoen is i.v.m. my vrae in die "comment 

boxes". Ek pas aan en maak reg indien nodig en stuur dan die gefinaliseerde manuskrip aan 

die uitgewer. 

 

Hierna word die manuskrip dan geset en word daar proewe gemaak. Die proewe word deur 

iemand anders met 'n vars oog gelees – mens lees nie die proewe van 'n manuskrip wat jy 

self geredigeer het nie. Daar is baie redigeerders wat dit doen, en daar is selfs uitgewers wat 

van jou verwag om dit as deel van die "pakket" te doen, maar dit is NIE 'n goeie idee nie! 

Iemand met 'n vars oog moet die proewe lees. 

 

Hoe ook al, as ek gelukkig is, gee die uitgewer my die geleentheid om te kyk na watter 

veranderinge die proefleser of proeflesers aangebring het, hoewel dit streng gesproke nie 

meer as deel van die redigeerproses beskou word nie. Ek voel egter dat dit behoort te wees. 

Ek het nou onlangs 'n geval gehad waar die proefleser, by al die goeie dinge wat sy gedoen 

het, ook op sistematiese wyse twee slegte taalfoute ingevoer het dwarsdeur die proewe van 

'n manuskrip wat ek geredigeer het. Gelukkig het die uitgewer die proefleser se korreksies 

aan my voorgelê, en ek kon dus die foutiewe korreksies stet. Maar meer dikwels kry mens 

nie die proefleser(s) se korreksies te siene nie, en dus sou jy nie weet as daar foute in jou 

werk ingevoer word nie. 

 

Wanneer dit kom by die redigeer van 'n vertaling, gaan ek net soos hier bo te werk, met 'n 

paar verskille. 
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As ek met die oorspronklike bekend is, sal ek byvoorbeeld nie noodwendig die hele 

manuskrip deurlees voordat ek begin redigeer nie. Ek sal so 'n ent weg lees om 'n gevoel te 

kry van hoe die vertaler haar taak benader het, en dan wegval en begin redigeer. 

 

Dit is natuurlik ook uiters onwaarskynlik dat dit vir my nodig sou wees om die skrywer attent 

te maak op dinge waaraan sy nog eers aandag moet gee voordat ek kan begin redigeer. 

Mens neem aan sulke dinge is reeds met die publikasie van die oorspronklike uitgestryk, en 

indien nie dan nie, dan wel tydens die vertaalproses. 

 

Indien die vertaler 'n memo vir die redigeerder opgestel het, of indien die uitgewer vir my 'n 

memo gestuur het, lees ek dit eerste. Dan lees ek die vertaling so 'n ent weg om 'n idee te 

kry van waarmee ek te doene het. En dan val ek weg en begin redigeer. 

 

Die redigeerproses verloop in breë trekke soos die redigeerproses van 'n oorspronklik 

geskrewe manuskrip, met dié verskil dat ek die hele tyd bewus is daarvan dat daar TWEE 

weergawes van die teks is, 'n oorspronklike weergawe en 'n vertaalde weergawe, en dat ek 

van tyd tot tyd die bronteks raadpleeg." 
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D2: Suzette Kotzé-Myburgh:  

 

Die uitgespoeldes - postuum 

 

In al die jare wat ek met skrywers se manuskripte werk, het ek nooit kon dink dat ek 'n 

manuskrip postuum sal moet persklaar maak nie. Ná Dalene Matthee se dood op Sondag 20 

Februarie vanjaar [2005] was dit die geval met haar laaste roman, Die uitgespoeldes. 

Hoewel dit 'n moeilike taak was, was dit gelukkig nie 'n onmoontlike een nie, aangesien ek 

die manuskrip reeds twee keer gelees het terwyl sy nog besig was met die skryfwerk: die 

eerste deel in Augustus 2004, en toe die volledige teks in November 2004. Al twee kere het 

ek vir haar 'n keurverslag geskryf – Augustus s'n kort en hoofsaaklik aanmoedigend, waarin 

ek kommentaar gelewer het op die bevredigende opstelling van die plot en karakters, en dat 

sy maar so kan voortgaan om die verhaal te ontplooi. 

 

My November-verslag, tesame met 'n ligte inhoudelike redigering wat ek direk op die harde 

kopie aangebring het, het egter drie belangrike probleme uitgewys. Eerstens was daar die 

lang tydsverloop in die hoofkarakter, Moses Swart, se lewe waarvan daar bykans geen 

rekord was nie. Daar word in terugflitse verwys na insidente in sy kinderjare en sy vroeë 

twintigs, en dan leer die leser hom ken in sy laat vyftigerjare. Na my mening moes die 

ongeveer dertig jaar tussenin meer ingeklee word – dis tog van die mees vormende jare van 

sy volwassenheid. Ek het voorgestel dat sy 'n ekstra hoofstuk byskryf om hierdie tydperk 

oorsigtelik in te vul. 

 

Tweedens was daar die ontknoping van die geheim oor Moses se identiteit, waar Dalene 

twee moontlikhede verskaf het: dat Katoeka die medaljon in die jas by die vondeling gekry 

het, of dat Lord de Saumarez se oupa, wat in die Krimoorlog geveg het, die medaljon besit 

het en dat dit op die een of ander manier via die Fletchers by Katoeka uitgekom het.  

Derdens (en dit was 'n kleiner probleem) was daar 'n aansluiting nodig van Moses se eerste 

aankoms op Springfield totdat hy deur Lord "raakgesien" word nadat hy reeds drie jaar op 

die soutpan gewerk het.  

 

Toe ek uiteindelik die manuskrip begin redigeer in Mei vanjaar, vind ek vroeg in die verhaal 

steeds dieselfde problematiese tydsverloop. Soos ek verder werk, kom ek agter dat Dalene 
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nie daaraan verander het nie, moontlik omdat sy in daardie stadium net nie meer die 

energie daarvoor gehad het nie – sy is maar twee weke nadat sy self die Engelse vertaling 

voltooi het, oorlede. Haar dogter Amanda, wat die Engelse vertaling vir haar versorg het 

voor dit na die uitgewer gestuur is, het vir my gesê dat daar dele van die verhaal was wat 

onvertaald net so bly staan het sodat Amanda dit in Engels moes vertaal.  

Ek besef ek sal self 'n plan met die tydsinkleding moet maak – die skrywer is nie meer daar 

om dit te doen nie, of selfs om te vra of dit in orde is dat ek dit so doen nie. My aanvanklike 

oplossing was om die jaartal waarin Moses gevind is net vaag te hou – Katoeka, wat die 

inligting oor sy herkoms aan hom verskaf, is immers 'n veldmens en een wat eerder saam 

met die seisoene en die maan sou leef as "Westerse" jaartalle. Sodoende sal Moses in die 

huidige tyd van die vertelling in sy veertigerjare kan wees, eerder as sy laat vyftigerjare, en 

gevolglik sal die lang tydperk wat onverantwoord staan nie soveel pla nie. Ek verander dus 

die teks dienooreenkomstig.  

 

Helaas, heelwat later in die manuskrip word spesifiek gesê dat die Torando, die skip waarop 

die jong Moses was, in 1905 gestrand het. Aangesien hierdie historiese feit vas staan, was 

dit neusie verby met my plan om die tydsverloop meer realisties te maak. Gevolglik het ek 'n 

klompie verskuiwings gemaak aan die terugflitse na Moses se jonger jare om die 

tydsverloop 'n bietjie te "rek", maar ongelukkig is dit steeds 'n dun plek in die boek. Dis 

egter een wat slegs die skrywer sou kon regstel. 

 

Met die tweede probleem – die onduidelikheid oor die ontknoping – vind ek ook die teks 

onveranderd. Gevolglik moes ek self besluit watter rigting die ontknoping moet neem, en 

het my daaraan getroos dat ek dit darem uitvoerig aan Dalene gestel het in my keurverslag. 

Ek veronderstel dat sy die twee moontlikhede hier bo genoem beide uit haar navorsing 

gekry het, maar dit was duidelik dat die een die ander binne die verhaalopset weerspreek. 

Ook is die werklikheidsbasis vir die tweede moontlikheid nie sterk genoeg nie, sodat ek die 

eerste gekies het en die tweede so ingeklee het dat dit slegs as 'n interessante raakpunt bly 

staan het. Die eerste moontlikheid het volgens my ook goed aangesluit by die uiteindelike 

na binne keer van Moses, en sy verbintenis ten slotte met Lady de Saumarez. 

 

Die derde probleem was die een aspek wat ek regtig nie self sou kon aanspreek sonder om 

erge poetic licence met die skrywer se werk te neem nie. Dit was die insident waarin Lord de 
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Saumarez Moses moes "raaksien" – en Dalene het dit netjies voorsien deur Moses se 

versorging van die beseerde kolgansie in te skryf ná my laaste keurverslag aan haar!  

So was die laaste kinkel uitgestryk en moes ek nog net kleiner inhoudsveranderings maak, 

soos feitegegewens uitsorteer wat mekaar weerspreek het. Dan maar die redakteur se 

veiligste uitweg: alt control delete, terwyl ek hoop dat Dalene nie op 'n manier oor my 

skouer loer en my sal jienks nie. 

 

Aan die een kant is dit vir die boekewêreld 'n wins dat Dalene haar boek nog self in Engels 

kon vertaal (met die pragtige titel Driftwood), aangesien die gees van die vertaling baie 

spesifiek "Dalene" is. Maar met soveel inhoudelike veranderings nadat die vertaling reeds 

gedoen was, was dit nogal 'n nagmerrie om die twee te versoen. Ek het Bill Gates van harte 

gedank vir moderne rekenaartegnologie, aangesien ek met track changes al my 

veranderings kon volg. Deur die twee verhale paragraaf vir paragraaf te vergelyk, het ek al 

my veranderings – soms net 'n woord, maar 'n woord wat 'n verskil kan maak – na die 

Engels oorgedra. Waar oorbruggingsparagrawe nodig was, het ek my hand aan die Rooitaal 

geslaan en die poleerwerk aan Pam Thornley, Penguin se redakteur, oorgelaat. 

Dalene Matthee se laaste boek – 'n klein, elegiese verhaal, as't ware haar eie 

sterwensverhaal – sal bly staan as 'n paslike afsluiting van haar skrywerslewe, en 'n durende 

herinnering aan haar. 

 

Suzette Kotzé-Myburgh 

Vryskut-uitgewersredakteur 
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Bylaag E: Buiteblaaie van doeltekste 

 

E1: To hell with Cronjé: Voorblad 
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E2: To hell with Cronjé: Agterblad 
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E3: My name is Vaselinetjie: Voorblad 
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E4: My name is Vaselinetjie: Agterblad 
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E5: In bushveld and desert: A game ranger's life: Voorblad 
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E6: In bushveld and desert: A game ranger's life: Agterblad 
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Bylaag F: Titelbladsye van doeltekste 

 

F1: To hell with Cronjé 
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F2: My name is Vaselinetjie 
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F3: In bushveld and desert: A game ranger's life 
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Bylaag G: Ander parateks in doeltekste 

 

G1: To hell with Cronjé: Kolofonbladsy 
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G2: My name is Vaselinetjie: Kolofonbladsy met "opgedra aan" 
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G3: My name is Vaselinetjie: Erkennigs en epiloog 
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G4: In bushveld and desert: A game ranger's life: Kolofonbladsy 
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G4: In bushveld and desert: A game ranger's life: "Opgedra aan" en 

dankbetuiging 
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Bylaag H: Woordelyste 

 

H1: To hell with Cronjé: Glossary 
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H2: Vaselinetjie: Glossary 
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H3: In bushveld and desert: A game ranger's life: Glossary 
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Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



653 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



654 
 

Bylaag I: Uittreksels 

 

I1: Niggie – To hell with Cronjé 

 
Uittreksel 1: BT bl. 28-30 
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Uittreksel 2: DT bl. 32-34 
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I2: Vaselinetjie – My name is Vaselinetjie 

 

Uittreksel 1: BT bl. 144-145 
 

Dit was 'n warme dag gewees. 'n Ent buite die dorp waar ons destyds 

gewoon het, het ek, Simon Joagim Bosman, uitgery asgate toe soos my 

gewoonte was. Ek was op soek na scrap metal en draad vir die hoenderhokke 

wat ek in die jaart wou bou. 

Daar was 'n geluid van iewers, maar ek kon nie dadelik agterkom 

wat dit was nie. 

Duskant die koppie kom ek toe daarop af. 

'n Meisiekindbaba! 

Die gesiggie was oortrek van miere en sy was tog te seer gebyt. Sy 

was in 'n handdoek toegedraai, maar 'n deel van haar lyfie het onder 

die bos uitgesteek en die son het haar lelik gevreet en blase gebrand. 

Ek, wat 'n gelowige man is, het geweet dis 'n teken van die Here. 

Daarvan was ek allemintig oortuig. 

My naam praat van 'n bos en die Here het Hom in die Bybel ook in 

'n brandende bos geopenbaar. Daarom is dit ekke wat die kindjie daar 

moes kry en optel. 

Al met die eerste oogopslag wou ek haar vir ons hou, en dit was 

met 'n swaar gemoed wat ek na die poelieste op die dorp gery het. Die 

poelieste ja my toe weg. Sê ek moenie hulle tyd kom stat en mors met 

nog 'n hotnosbaby wat niemand wil hê nie. Hulle wou nie eens vorms 

invul nie. Watse ek vra wat nou van die kindjie gaan worre, sê hulle ek 

moet haar by die Welsyn vat. 

Nou ja, ek was die verkeerde mens om dit voor te sê. Ek't tot voor 

die kerk gery en daar in my bakkie gesit en met die Here gepraat. 

Toe ry ek huis toe. 

'n Maand ná daar nog niks in die koerante was van die vermiste 

babatjie nie, toe pak ek my vrou en die kindjie en gaan soek 'n nuwe begin 
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elders soos Josef van ouds. Ons los toe ons ou lewe en die twee graffies 

van die kinders wat ons self verloor het, om 'n nuwe lewe op 'n ander 

dorp te gaan bou. 

Dat die kindjie bly lewe het, was vir ons net genade. Jy was minder 

as 'n dag oud toe ek jou gekry het, maar al klaar erg verswak. Omdat 

die koppie so naby aan die lokasie was, het ons nooit eens gedink dat jy 

moontlik 'n blanke meisietjie kon wees nie – totdat dit klaar te laat 

was. Jou velletjie was so teer en seer gebrand dat ons vir 'n jaar daarna 

nog aanhoudend Vaseline en olies en veldmedisyne aan jou moes 

smeer. 

Jy is ons veldbosengeltjie. Ons weglêkindjie. Ons alles. 

Salf vir oumense se harte. 

 

UITTREKSEL 2: DT bl. 246-247 
 

 

It was a hot day. I, Simon Joachim Bosman, had driven to the rubbish 

dump some distance outside the town where we used to live in those 

days, as was my habit. I was looking for scrap metal and wire for the 

chicken runs I wanted to build in the yard. 

I heard a sound from somewhere, but I couldn't make out what it 

was. 

On the other side of the koppie I came upon it. 

A girl baby! 

The little face was covered with ants and she had painful bites all 

over. She was wrapped in a towel, but part of her little body had been 

sticking out from under the bush where I found her, and the sun had 

beaten down and burned blisters on her skin. 

I'm a churchgoing man and I knew immediately it was a sign from 

God. I was completely convinced of it. 

My name, Bosman, speaks of a bush, and in the Bible God revealed 

Himself in a burning bush. That's why I had to be the one to discover 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



662 
 

the child and pick her up. 

The minute I laid eyes on her I knew I wanted to keep her, so it was 

with a heavy heart that I drove to the police station in town. The police 

chased me away. Said I shouldn't waste their time with another hotnot 

baby that nobody wanted. They weren't even interested in completing 

any forms. When I asked what was to become of the baby, they told me 

to take her to the welfare. 

Well, they were speaking to the wrong person. I drove to the church 

and sat in my bakkie and spoke to God. 

Then I drove home. 

A month later there still hadn't been anything in the papers about 

a missing baby. I packed up Oumie and you and left in search of a new 

beginning somewhere else, like Joseph of old. We left our old life and the 

two little graves of the children we had lost and built ourselves a new 

life in a new town. 

By the grace of God you survived. You were less than a day old 

when I found you and very weak. Because the koppie was so close to the 

township, we never imagined that you might be a white baby – until it 

was too late. Your skin was so tender and burnt by the sun that a year 

later we were still rubbing Vaseline and oil and veld remedies into it. 

You are our little veld bush angel. Our lay-away baby. Our everything. 

A healing balm for old people's hearts. 
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Bylaag J: Notas: Niggie – To hell with Cronjé192 

 

J1: Die vertaler se aanvanklike vertaalnotas 

 

 p 14: 'all seven …' Die Afrikaanse weergawe sê ' al ses …' 

 p 19: word game with 'kaffir'. I used Jean Branford's Dictionary of SA English to find 

variations where the translations didn't quite work for me. 

 Op p. 42 van die oorspronklike teks: Ben vra of 'n mens vir Oompie iets mag vra, 

maar net daarna vra Ben vir Reitz wat hy wil weet. Is dit reg so? 

 Oompie = groot toornaar. A great sorcerer? Ek het ook gedink aan soothsayer, maar 

dis eintlik mos 'n waarsêer. 

 Op p 51 van die oorspronklike teks: "… opeenvolgende lae van kakiekleurige salies, 

kleipilkonglomerate …" Ek is nie seker of dit dalk skalies moes wees nie. Skrywer 

moet asb. kyk of ek 'n fout begaan het deur dit as shales te vertaal. 

 p 57: "'n wolk vlieënde miere" – ek het dit vertaal met "ant lions" maar ek is nie 

seker of dit dieselfde ding is nie. 

 p 89 van die oorspronklike teks. Klassifikasie van stollingsgesteentes hang af van 

oorsprong. Ek het dit vertaal met 'origin', maar dink dis dalk nie reg nie. Beteken dit 

dalk dit hang af waar die klip gevind word? Sal die skrywer asb kyk en regstel? 

 p 246 : Ben en Reitz beide op perde. Het hulle dan nie een perd en 'n muil gehad nie? 

 Plantname – ek het sommiges vertaal, ander (die onvertaalbares) net so gelos. Dis 

ook 'n opsie om al die name in Afrikaans te los. (Dis wat ek op die ou end met This 

Life gedoen het.) Julle moet maar vir my kyk of dit werk soos dit nou is. Ek is altyd 

bang om te erg te vervreem. 

 

 

                                                
192

 Die notas wat in bylaag J, K, L, M gegee word, is direkte aangehaal uit die oorspronklike notas. Die 
oorspronklike notas se formattering is ook behou. 
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J2: Die skrywer se notas wat aan die vertaler en reviseur gestuur is 

 

 I have changed some names to English. Others I have left as is. Should names like 

Japie Stilgemoed, for example, be explained in the glossary? 

 Example: The tiger beetle and the sand beetle > the tiger and the sand beetle. Is it 

used like this in English as well? 

 I changed village to town. 

 I am not including a glossary now, but there should be one. 

 In the Afrikaans text I use hy sê virtually with no variation. I have often changed 

words like he declares, remarks, muses, etc back to he says, as this is characteristic of 

my style. But it is a difficult one. Please advise. 

 Abbreviated forms such as can't (for example) should be used in direct and reported 

speech, and the unabbreviated form such as cannot in straight text. It is possible that 

there are still some inconsistencies in the text, although I have checked.  

 Ruieben will change to Rueben. I haven't done this, because when I changed some of 

the other names in the text, they are indicated as mistakes. 

 I have a feeling that I prefer piece of wood to splinter, but I haven't changed it in the 

text.  

 

Elsa se notas:  

 

* ek laat shales en origin soos dit is. 

* plantname het ek nie verander nie – vind dit mooi soos dit vertaal is. 

 

Names changed:  

 

 Swartpeet > Blackpiet, Rooi Herman > Red Herman, Gif Luttig > Blighter Luttig, 

Sagrys Skeel > Sagrys Sadie, Grapjan> Jan Jokes, Stofman > Dustbag, Kinderpiel > 

Smallprick, Jakobus Waterval > Wagenaer. 
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 This is really a problem, because why change Skeel and not Stilgemoed, for instance. 

I will need time to think about this.  
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J3: Die reviseur se kommentaar nadat hy die eerste 80 bladsye van 

die bronteks en doelteks vergelyk het 

 

I found the translation very, very close to the original Afrikaans. The emotional sense of 

both versions is as close as they can ever be. I read bits of the English and then bits of the 

Afrikaans and I really think that the translation is spot-on. Often with a translation into 

English I itch to jump in and do it differently because I feel the emotional tone is weaker or 

the atmosphere – the verbal texture is – different, but not in this case. I am thinking 

especially now of some of Brink's English versions, which – to me – seem to lack some 

strength and texture that is present in the Afrikaans. With some of those books I can clearly 

see where I'd like to meddle with things to change the sense, but not with Cronjé. The tone 

is measured, sober, understated, with touches of mystery and otherworldliness.  

 

Let me address some of the points in the Notes that accompanied the translation: 

 

1. The names – I like the fact that some of them are kept in the Afrikaans. And I wonder if 

they even need to be explained in the glossary. It's not really an English tradition to have 

'meaningful' names – or it was, but we have forgottent that time. I think that in Afrikaans 

that practice is far more current – if not in real life then at least in literature and in the 

artistic imagination. Actually, I remember, during my days in Prince Albert, how so many of 

the Afrikaans people were known by descriptive names – Chris Vis (fish 'n chip shop), Chris 

Bolla (hairdresser), Chris Akkerboom, Jan Hoed (always wore a boer hat), Jan Blom (grew 

flowers), Jan Olyf (big olive farmer), Jan Vyfmiljoen (house worth 5 million), Tina Hoender 

(sold chickens), etc.  

 

2. 'The tiger and the sand beetle' – It works like this. I thought it wouldn't, but in the passage 

itself it works. The rhythm of the sentence makes it clear. 

 

3. ok 

 

4. 
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5. At first I thought I would agree that you should keep "he said" throughout. I am in favour 

of the simple style. But actually I think the way the translator has done it works quite well. 

The variations are not intrusive – they do soften or round out the texture a bit, but perhaps 

this is a good thing. One bit I like particularly is on p 37 of the translation beginning "Ezekiel 

was raised by hand," Gert Smal declares suddenly. That whole section – with the words 

declares, comments, confirms – flows very smoothly and gives a nice feeling of irony.  

 

6. Cannot and can't. I didn't really notice these – but I would agree that the contraction 

should be kept for direct speech. I can check for inconsistencies at proofing stage.  

 

7. Yes, Rueben. 

 

8. The word 'splinter' works OK. I thought it might not, but in the text it works fine. But 

change to 'piece of wood' or 'twig' if you prefer.  

 

13. On the names that have changed. I like most of the changes. Blackpiet, Red Herman, etc. 

Sagrys Sadie is nice (don't know how you get from Skeel to Sadie, but it works). The one that 

I would leave untranslated is Kinderpiel. That 'piel' word only works in Afrikaans, there isn't 

really an equivalent. I'm thinking of Brink's Pieleman in Duiwelskloof (Duiwelsvallei?) – it's a 

wonderful name – I get such an image! I'm not sure how it was translated, but I don't think 

anything English would have worked. The English words lack poetry – they're too direct, too 

literal.  

 

14. I don't think it's a problem that you've only translated some of the names. I think "To 

Hell with Cronje" should be regarded as an original – if it's not an exact translation of Niggie 

it shouldn't matter at all. If you translated all the names to English you would lose some of 

the specifically Afrikaans feel that I think is very necessary. These are boere out on the veldt; 

we don't want them to sound like khakis. I also wouldn't worry too much about the 

meaningful names being lost. It doesn't really matter if we can't translate Stilgemoed for 

ourselves – perhaps one can add a line emphasising his normal restfulness/stillness.  
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Other small points: 

 

P 26 of the translation – I stumbled a bit over 'hottentotsbedding'. This is too unfamiliar in 

English. Perhaps use a more descriptive phrase. 

 

P30 (translation) p 41 (Niggie). The word 'furious' in 'furious swirling' is too strong, I think. 

The Afrikaans is 'hewige gekolk'. Perhaps just leave out 'furious' – 'the swirling and the 

pitching of the stars' works nicely.  

 

Okay, I look forward to reading the rest at proofing stage.  
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J4: Die vertaler se kommentaar op haar redigering/revisie van die 

skrywer se gereviseerde weergawe 

 

Ek het al die veranderings wat jy gemaak het (in track changes) aanvaar, en toe van voor af 

track changes aangeskakel. As jy nou na die veranderings in die teks kyk, is hulle almal 

myne. Die meeste van hulle spreek vanself. Oor enkeles sal ek kommentaar lewer. Soms het 

ek 'n alternatief voorgestel en in geel ge'highlight'. Daar moet jy asb. 'n keuse uitoefen. 

Indien jy natuurlik nie saamstem met my veranderings nie, verander asb weer terug. Jy het 

nou die laaste sê. Ons sal natuurlik nog Russel se kommentaar ook in ag moet neem. 

Ek het heelwat aan tenses verander – hoofsaaklik omdat ek agterna die tenses verander het 

na 'present' en nie so goed daaroor besin het in konteks nie. 

Die spellingveranderings is n.a.v. Collins se woordeboek, die een wat Alida vereis. 

Ek wil regtig nie nou weer vir jou van voor af werk gee nie. As jy dus net na die kommentaar 

wil kyk, en na die geel highlights, sou jy miskien die res aan die redigeerder kon oorlaat. 

Indien ek bv 'n tense gebruik wat nie lekker is nie, sal hy/sy dit hopelik optel. Dis maar 'n 

voorstel – ek weet nie of jy so kan werk nie. 

 

 p. 2: Die hele kwessie oor yesterday/the day before, tomorrow/the next day, ens. Dit 

is 'n probleem omdat die teks in die teenwoordige tyd afspeel. Ek het egter deeglik 

besin en voel dat die meeste kere (maar nie altyd nie) is dit beter om 'yesterday', 

'tomorrow', ens. te vermy ten gunste van 'the day before', ens. Die 'grammar rules' 

oor 'reported speech' word hier in 'n groot mate opgehef (die redigeerder sal ook 

hierop moet let). Dialoog verskyn soms in aanhalingstekens, soms nie. Dit beinvloed 

ook die tense wat gebruik word. Die teks het dus sy eie reëls. 

 P. 3: Aan die einde van hoofst 1 het ek 'truly' uitgehaal, omdat daar andersins 'n 

herhaling van die woord 'truly' sou wees.  

 P. 11: His body was rigid, like that of a corpse. Tegnies, korrek, maar ek dink tog 

oorbodig hier. 

 P. 11: Ek het die reël gevolg, soos tevore met Alida uitgeklaar, dat 'n hoofletter na 'n 

dubbelpunt gebruik word indien 'n volsin daarop volg. 
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 P. 20: Ek het 'Kaffir' se spelling gehou met 'n hoofletter, maar 'White people' 

deurgaans verander na 'n kleinletter. Die rede hiervoor is dat die hoofletter nie 

konsekwent gebruik is nie. Dit het ook vir my gelyk asof daar party plekke is waar dit 

nie sin sou maak nie, bv. waar Ezekiel en Gert Smal op die groepie afkom, word na 

Gert Smal verwys as 'the white man' – daar sou 'n mens tog seker nie 'n hoofletter 

kon gebruik nie? Beter om dan maar die hoofletter heeltemal te vermy? 

 Ek het hier en daar verander aan can/could, may/might. Kyk maar of jy saamstem. 

Maar ek het deurgaans probeer om die 'If only he were …'-vorm (subjunctive mood) 

te vermy. Skynbaar nie meer in die mode nie. (Behalwe in Amerika, snaaks genoeg.) 

 P. 27: 'kotching' – dink jy ons kan wegkom daarmee? Of moet mens maar liewer 

praat van 'throwing up'? Ek het baie getwyfel, maar sien jy het dit gelos. Dit kom wel 

in die Dictionary of SA English voor. Ek sluit dit in die glossary in – indien dit nie 

gebruik gaan word nie, moet ons dit net uithaal. 

 P. 28: Ek het begin twyfel oor die gebruik van die woord 'minister' ivm Kosie Rijpma. 

Moet mens nie eerder die Afrikaanse 'predikant' inspan nie? (Dan moet dit by die 

glossary gevoeg word.) 

 P. 28: Ek dink nie 'came to a bad end' is reg hier nie. M.i. beteken dit hy is dood. Dalk 

liewer iets anders? 

 P. 36: Kan 'n mens in Engels praat van 'tightening the screw' – vir skroef aandraai? Ek 

dink nie so nie. 

 P. 37: 'my ou swarte' – 'my old black'? Klink nie vir my reg nie. Dis hoekom ek 

aanvanklik gesê het 'my black friend'. Te onnatuurlik? Wat anders? 

 P. 38: 'Do you trust the peace' – vertrou jy die vrede – gaan ons maar die idiome so 

direk vertaal en sodoende nuwes in Engels skep? 'n Tipe van vervreemding, dus? Ek 

het nie geweet of dit in orde is nie, daarom het ek aanvanklik verwys na 'peace of 

mind' – om so by 'peace' uit te kom. 

 P. 65: 'a thicket of kreupelhout' – kreupelhout en thicket beteken min of meer 

dieselfde. Kan ons volstaan met 'thicket'? 

 P. 77: 'gawk' klink vir my te Amerikaans, te modern. 
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 P. 82: Ek dink 'doubled up' word gewoonlik in die passief gebruik (die woordeboek sê 

ook so), m.a.w. 'to be doubled up with pain'. Hier het ek dit verander, maar elders in 

die teks het ek dit gelos, omdat dit my daar nie so gehinder het nie. 

 P. 84: Ek het 'absent-mindedly' voorgestel, anders is daar 'n herhaling van 

'distracted'. 

 P. 102: 'whence' en 'from whence' – volgens die woordeboek kan albei gebruik word. 

Ek het maar gegaan op gevoel – soms het 'whence' alleen net nie vir my lekker 

geklink nie. 

 P. 117: Ek dink nie mens kan 'accursed' so gebruik nie – gewoonlik as adjektief. Ek 

het dit sommer net uitgehaal. 

 P. 118: Ek dink nie die Bybel gebruik ooit werklik daardie 'kroon van die skepping' 

frase nie. Kyk maar of jy daar 'crown' wil gebruik. 

 P. 122: 'bull' – later ook 'bullshit' – voel vir my darem net te modern. 'n 

Anachronisme, dalk? 

 P. 139: 'inlê met die sambok' – 'lay in' – ek weet darem nie. 

 P. 148: - 'Occasionally' ipv 'now and then'? Daar is nog 'n 'now and then' in die 

volgende reël. 

 P. 155: 'in what way the appalling nature of the day had been affected' – ek is 

bevrees dit maak nie vir my sin nie. Sal jy asb maar herformuleer? 

 P. 196: Dit lyk vir my asof die erkende vertaling vir 'hardedopsprinkaan' 'stout-

bodied' is. Ek het gegoogle en kry dit so. 

 P. 199: Daardie 'will-less' is regtig nie vir my lekker nie. 
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J5: Die redigeerder se notas 

 

I must congratulate Elsa on a wonderfully smooth translation. She has captured the spirit of 

the original and it reads easily. There are a few major things that bothered me:  

 

1. By and by: This sounds a little archaic, even given the historical context of the novel. For 

me it also has overtones of Uncle Remus and the Brer Rabbit stories, where is pronounced 

and spelt' Bime by'. This is personal prejudice, I know, but I have sounded out other people, 

and everyone wrinkles their noses and shakes their heads. The description twee comes to 

mind. I would be much happier with presently or after a while. 

2. Old Ben and Old Reitz. I know this is a common form of address in Afrikaans, but in English 

it sounds plain corny. Perhaps old man, old chap or old fellow.  

3. Antelope: This is correct, I know, but where I grew up on the platteland, I thought 

antelope were some foreign animal. We talked about buck, and I think this is more 

authentically South African. But maybe that's just me. 

4. Off-saddle: I know this is a perfectly correct translation, and there is such a thing as off-

saddling, but I don't think it's generally used in English. I think it's more common to talk 

about dismounting. 

5. Like and As: I have always understood that like is used when comparing nouns (one thing 

is like another), and that when it is verbs, the doing of things, that are being compared, one 

uses as. So, on p. 8, and again on p. 21 Like every other evening should be As on every other 

evening. p. 30 sleep as never before, also pp. 100, 128,190, and 194. 

But like is creeping in more and more frequently, and seems to be becoming common 

usage. I notice it all the time, and it jars, but I am probably just a nitpicking old fuddy-duddy. 

 

Referring to you notes: 

1. Whites and Blacks – I think lc the way Elsa has it is fine. 

2. Minister/predikant: For what it s worth, I quite like predikant, which sort of adds to the 

flavour, but there is nothing wrong with minister. 

3. I feel the same way about my old black as I do about Old Ben and Old Reitz (see above). I 

agree with Elsa that it doesn't sound right.  
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4. gawk: I don't have a problem with this – according to the OED the word has 17th century 

roots, so it is not modern at all. As for bull and bullshit – I don't know what alternatives 

would convey the same strength of feeling. 

5. Veranda(h): The dictionary gives both spellings, but I am glad you seem to have stayed 

with stoep, which gives a more authentic flavour. (As with predikant). 

6. I think lc as it is in the text is fine. 

7. Moon: this also seemed fine to me. 

8. I didn't notice the contractions or otherwise, so I think leave them the way they are. 

 

The following comments are things that struck me as I went through it. I know a lot of them 

will sound pedantic and nitpicking –but then, as I understand it, it is my job to nitpick. But 

please regard some of the following as suggestions and ideas, rather than imperatives. 

 

p. 3 has any of you : I think that any of you implies more than one, in which case it would 

be have any of you. Otherwise I think is should be has any one of you. 

p. 5 Carry me back to the old Transvaal: Bring is the literal translation, and it scans 

better, and fits in with the tune for anyone who knows the song.  

p. 6 what was worse: which is correct, but maybe that's too pedantic. 

p. 6 large of stature: stature means height. So, either tall of stature, or of large build.  

pleasure(s) of the senses: there is surely more than one type of sensual pleasure? 

(Nitpicking again.) 

p.7 Ben points out a shrub over here, a bird over there: The repetition of over struck me 

as a little clumsy. Why not simply a shrub here, a bird there? 

p.8 It formed after a time of widespread glaciation: this implies that it somehow had an 

active role in its own formation. I think it shouldread it was formed. (My ignorant spell-

checker has just pounced gleefully on the word glaciation, but according to the 

dictionary it is a perfectly correct word.) 

p. 8 fair game to: I think it should be fair game for. 

p.8: scrub: The Groot Woordeboek translates struikgewassies as shrub. My dictionary 

says scrub is low stunted trees so scrub is probably OK is the context.  
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p.9 Ben points out the tiger and the sand beetle: I am sure he means the tiger beetle, 

and not an actual tiger, but it is confusing, so perhaps say the tiger beetle and the sand 

beetle, the bombardier and the tapping beetle – it has a certain rhythm.  

pp. 9, 132: I had never heard of a claw-hammer coat, but according to the dictionary 

there actually is such a thing, so I'll go along with that. But semi-tophat sounds like a 

made up word, and terribly clumsy, and besides, the Groot Woordeboek defines 

pluiskuil hoed as chimney-pot hat, which I think is a more acceptable and familiar term. 

p. 9 his eyes were unfocused with smoking: in English I think one would say from 

smoking. 

pp. 10, 49, 54, 57, 61, 132, 136, 163, 164 fieldwork: In the OED the word is hyphenated. 

In the more up-to-date Collins dictionary, however, they make an interesting distinction 

between field work: 'the investigation or search for material in the field', and fieldwork: 

'temporary structure used in fortifying places or positions'. So please make it two words.  

p. 10 in case of any eventuality: somehow this sounds wrong to me, but I can't put my 

finger on it, so perhaps leave it as it is. 

p. 10 Few of them still read: this may be correct, depending on what is meant. few of 

them implies that not many did so any more, while a few of them would seem to say 

that there were still some who did it. I am just pointing out the possible ambiguity.  

p. 10 in early autumn: in the early autumn? 

p. 10 thereafter: is formal and rather pompous (the way lawyers talk), afterwards 

sounds better to me. Also p. 65. 

p. 12 flyswatter: I can't find this in the dictionary, but it looks wrong spelt as one word. I 

would make it two, but I have no authority for saying so. The same applies to hometown 

on p. 11. 

p. 13 the smallest and most likely youngest: should be the youngest, otherwise there is a 

slight ambiguity. 

p. 15 is becoming depleted: being depleted. 

p. 16 more dramatic than they have encountered : more dramatic than any they have 

encountered (nitpicking). 

p. 17 farmer's bequest: a bequest is usually something bequeathed in a will, or handed 

down, or passed on, and implies that the giver is dead. Perhaps a better word here 

would be donation, or maybe contribution or gift. 
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p.17 they feel as if they are: I am not sure about this – to me feels as though sounds 

better, but perhaps it's just me. The same on p. 18: as if he never told them – as though 

he had never told them. (And it should be had – the pluperfect or something.) 

p. 18 bless my soul: this sounds a little tame to me – it's a rather meaningless 

exclamation that has become debased through overuse, and I think something much 

more serious is intended here. The Groot Woordeboek translates sieal as inauspicious or 

unfortunate, and while I appreciate the play on words here, I think a stronger expression 

is called for. Maybe Heaven help us, or Lord deliver us (see comment about nagkwartel 

on p. 133). 

p. 20 rove beetle: should this perhaps be rover? 

p. 21 kaffir tree: even in English it's called a kaffirboom.  

p. 23 at a loss what to do : this is a rather clumsy construction, make it at a loss as to 

what to do. 

p. 26 mattrasses: mattresses. 

p. 26 kotching: this is a bit of an 'Afrikaansisme' – there is no such word in English. I 

would rather say puking. 

p. 27 Especially Willem is in full voice tonight: this is another direct, literal translation 

from the Afrikaans. Willem especially sounds better to me. See also p. 62. 

p. 27 askance: this implies doubt or disapproval, which I don't think is really what is 

intended here. You could say all the while not looking at them directly, or with his head 

turned away, or looking at them obliquely.  

p. 27 they went as far as Kimberley: I am probably nitpicking again here, but went seems 

to imply some sort of intention and finality, whereas I think they were really just moving 

around – perhaps moved or travelled.  

p. 29 thus and in that vein: To me thus is a little like thereafter – stiff and pompous. I 

thought of and so on and so forth, but then there is the repetition with holds forth, so I 

don't know. Maybe and so on in this vein. 

p. 30 crushing headaches: pounding? 

p. 30 he'll think of: this is the conditional, so it's he would think of. 

p. 30 makes way for: this implies that you are getting out of the way, allowing space for. 

Better: gives way to. 
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p. 31 the old rotter: a rather British word. Perhaps the old devil/ so-and-so/ bastard/ 

bugger. 

p. 31 homemade: I can't find it in the dictionary, but my instinct is that it should be two 

words – home made. But I am open to correction. The same with beeman, p. 35. 

pp. 32 and 104: of indeterminable age: The OED defines indeterminable as 'incapable of 

being definitely fixed', while indeterminate is given as 'not established, uncertain'. The 

latter is the more usual expression in English, and would be more accurate here, even 

though the original is onbepeilbare. See also p. 104. 

p. 34 rank as a billy goat: The Groot Woordeboek does translate geil as rank, fertile, 

sensual, so strictly speaking rank would be correct here. But rank in English implies foul 

smelling, and while we know that Oompie does smell, I get the impression that what is 

being suggested here is his sexual appetite – the next sentence is a reference to his 

many wives. So wouldn't randy as a billy goat be a better description? 

p. 36 raised by hand: I didn't get the meaning here until I looked at the original, hans 

grootgemaak, and then it made sense. Perhaps reared by hand would make the 

meaning clearer. 

p. 37 like the rest of them have: like those (or the ones) the rest of them have. 

p. 37 lattice: lattice is usually decorative rather than functional, but it's probably OK 

here. I do have a problem with subsequently – another of those too formal, pompous-

sounding legal words, and it's awkward next to another word ending in-ly. Why not just 

say then the structure is lightly covered with thatch grass?  

p. 38 the same path to the river as the one they chose the previous day: either the one 

they had chosen, or simply the one chosen. 

p. 38 swizzling: a swizzle stick is used to mix cocktails, but to swizzle means 'to drink 

excessively'. Perhaps a better word would be fizzing, otherwise bubbling or effervescent. 

p. 39 paradisically: this is not a word. Either paradisially or paradisiacally – the latter 

seems to be more commonly used. 

p. 39 the clearly visible horizontal and vertical dolerite sills: reads a little awkwardly. It 

would read more easily as the horizontal and vertical dolerite sills clearly visible between 

the successive sedimentary layers. 

p. 42 tribulations: this has become a clichéd and so debased. Here it sounds a little tame. 

In the original text, the word used is aaklighede, and the Groot Woordeboek translates 
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aaklighede van oorlog as the horrors of war. So horrors would be convey the meaning 

more accurately. 

p. 44: the number of dismounted men was growing – verb must agree with number, 

which is singular.  

p. 45: while each made a final entry in his journal. Perhaps this is too nitpicking. 

p. 46 the absent general – of whom no one seems to know how long his punitive 

expedition will last: This whole construction strikes me as terribly clumsy, and I am sure 

it's also incorrect, but I am not sure how it should read correctly. I think maybe the 

pronoun is wrong: perhaps the length of whose punitive expedition no one seems to 

know, nor when he might show up again.  

p. 47: the second version of Gert Smal's rhyme has been omitted. I assume this is 

intentional. Meideboef is probably pretty untranslateable.  

p. 53 the tasty weed: I have a problem with tasty – the weed is not eaten. The original 

says lekker: I would say aromatic, possibly, or heady. 

p. 60 "Oh dear", says Reitz: This seems to me to be a little mild and wishy-washy a 

translation for Ai tog. What about Oh Lord, or even Oh man, although that might be a bit 

modern. 

p. 62 Especially Gert Smal: as on p. 27, this would read more easily in English as Gert 

Smal especially. 

p. 64 grandmother's sodden sack: I am not sure where this came from – it is not an 

expression I am familiar with, and it is not in any of my dictionaries. It seems to be an 

entirely meaningless phrase, and seems to me not to convey the sense intended. The 

Groot Woordeboek does not give a translation for naaidoos, and I can't think of a less 

crude word than cunt which after all, (DH Lawrence) is a good Anglo Saxon word. 

p. 65 kreupelwood: as with kaffirboom, I think kreupelhout sounds better. (On p. 71 

kriedoring is left as it is and not made krie thorn). 

p. 79 the longest time: this sounds very American to me. In the original it is lankal, and I 

would rather say for a long time, or It is a long time since he has owned a handkerchief.  

p. 86 splitting image: the correct expression is spitting image. 

p. 91 pain shoots down his spine, from his tailbone to the back of his head: it should be 

up his spine surely? The Afrikaans is op. 
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p. 101 from whence: whence actually means from where, so the from is redundant – it 

should be just whence he called her. 

p. 104 Sagrys Sadie: I am not sure where this has come from – Sadie is actually a girl s 

name. In the original it is Sagrys Skeel, and I would rather call him Sagrys Squint or 

Squint-eyed Sagrys. 

p. 104 a man with exceptional physical prowess: should be a man of exceptional …  

p. 104:the blood of seasoned fighters courses through their veins. Verb must agree with 

blood, singular.  

p. 117 other than was the case with Reitz: this may be technically correct, but it strikes 

me as a very awkward construction. Why not simply unlike Reitz? 

p. 128 here impugns me; the dictionary definition of impugn is 'to assail, or call in 

question'. You can impugn someone's honesty or integrity, but I don't think you can 

impugn a person for something. The Afrikaans is kla aan , and I think it could be better 

translated as Everything here accuses me of being rash and foolish or perhaps blames me 

for, indicts me of , or charges me with being. 

p. 133 night quail: I have searched high and low for this. The Afrikaans-speaking bird 

fanatics that I have consulted swear there is no such bird, neither a night quail nor a nag 

kwartel. We have looked in Roberts, Newman and Sasol – none lists such a creature. We 

can only assume it must be a very localised name. They suggest we use nightjar, which 

they assure me could have been heard in that area. Furthermore, although this would 

not actually feature in the text, the nightjar has a very appropriate call, which some 

people hear as Good Lord deliver us – for this reason it is often called the litany bird. 

p. 145 nothing with him which he can use: nothing with him that he can use. This whole 

business of that and which is very confusing, and I have only just learnt to distinguish it 

myself. Fowler's Modern English Usage has several pages devoted to it. That is 

substantive, which is adjectival. 

p. 165: Between them stands a stranger – verb must be singular. 

p. 174 he finds the scant bones of a bird: The OED defines scant as 'an inadequate 

supply' or 'a limited quantity', which I don't think is appropriate here. The Afrikaans is 

klein voëlbeentjies, so why not just the tiny bones? 
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pp. 184 Reitz greeted everyone with a handshake : while in Afrikaans groet is used for 

both arrival and departure, in English you really only greet someone on arrival. It would 

be more appropriate here to say took his leave, or bade farewell . See also p. 205. 
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Bylaag K: Notas: Vaselinetjie – My name is 
Vaselinetjie 

 

K1: Die vertaler se aanvanklike vertaalnotas, met die redigeerder se 

kommentaar in rooi 

 

 Vaseline, of Vaselinetjie? Ek het baie hieroor gedink. Baie van die mense wie se mening 

ek gevra het, het gesê hulle dink mens kan maar die naam net so in Engels gebruik, 

m.a.w. met die -tjie aan die einde. Ek is egter nie ten gunste daarvan nie. (Wat dink die 

skrywer en uitgewer?) As die vertaling wyer beskikbaar word, bv oorsee, dan sal dit vir 

die lesers onbekend wees. Selfs Engelssprekende Suid-Afrikaners sal geneig wees om dit 

Vaseline-chie uit te spreek. Dis in elk geval net aan die begin wat sy bekend is as 

Vaselinetjie – later word sy Vaseline. Ek sou ook nie graag na haar wou verwys as Little 

Vaseline nie – dit klink darem te vals. Sien egter my volgende punt. Ek is so gewoond aan 

die naam MET die verkleinvorm dat dit vir my 'n bietjie van 'n skok was toe die Engelse 

teks sommer dadelik wegval bloot met "Vaseline". Ek het omtrent my kop gebreek om 'n 

manier te vind om tog wel die verkleinvorm weer te gee, maar op die ou einde kon ek 

geen oplossing vind nie. Dus: net Vaseline. 

 Vaselinetjie sê vir die onderwyser haar volle naam is Stukkie Vaseline en haar grootouers 

noem haar dan ook dikwels Stukkie. Ek het hierdie probleem opgelos deur haar aan die 

onderwyser te laat sê haar volle naam is Little Vaseline. Sy vertel dan die storie hoe sy 

altyd toe sy klein was, gevra het vir a little Vaseline. Haar ouma-hulle noem haar Littie. 

Little Vaseline sluit nogal netjies aan by die hele Vaselinetjie-idee. En terloops, ons het 

vriende wie se seun as Kleinjan bekend staan. Toe hy klein was, het sy pa hom altyd 

geterg deur Engels met hom te praat en hom aan te spreek as Little Jan. Sy boetie en 

sussies het dit toe Littie gemaak en hulle noem hom vandag nog Littie. Vir my gevoel het 

Littie nie so lekker gewerk nie, en die skrywer het ook probleme gehad daarmee. Dis 

m.i.ook baie formeel en korrek vir 'n kind van daardie ouderdom om vir "a little" 
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Vaseline te vra. Ek het dit toe so verander dat sy vra vir "a bit of" Vaseline, en dat haar 

bynaampie toe Bitty word. Sy stel haar dus aan die onderwyser bekend as Bitty Vaseline. 

 Ek het prep en prep tables oorweeg, maar op die ou end teruggekeer na study en study 

tables. (As ek reg verstaan, is dit opvoutafels, en daarom nie desks nie.) Ek dink prep is 

baie 'privaatskool' – of hoe? Te posh. Daarom het ek ook gebly by sitting room en nie 

common room gebruik nie. Gaaf so. 

 Ek het grade en room (grade 10, room 2) deurgaans met kleinletters gespel en ek het 

deurgaans syfers daarmee saam gebruik – grade 5 en nie grade five nie. Gaaf so. 

 Die huistannies – of net die tannies. Hulle word ook huismoeders genoem. Ek het op die 

webwerwe van kinderhuise rondgekyk en gesien dat die huismoeders wel op 

verskillende webwerwe house mothers genoem word. Ek het dit by tye so gebruik, maar 

dit voel nie vir my mens kan dit oral gebruik sonder dat dit hinderlik word nie. Ek het ook 

weggeskram van Auntie – dit net hier en daar gebruik. Wel in die geval van Auntie S'laki 

en ook Tannie Hilde en hier en daar Auntie Meredith. Wanneer daar dus van 'die tannies' 

gepraat word, het ek dit dikwels 'matrons' gemaak. Dit werk vir my. Kyk gerus of julle 

saamstem. Ek was self in 'n skoolkoshuis en ons het altyd van die matrones gepraat. Ek 

het gevoel daar is ruimte vir misverstand as mens nou van house mothers lees en dan 

van matrons. (Asof daar dalk 'n klomp house mothers kan wees met een matron aan die 

hoof van hulle almal.) Ek het dit dus deurgaans matrons gemaak. Die Aunties en die 

Tannies het ek onveranderd gelaat. 

 Vinnig-innig (p. 48, Afrikaanse teks) – bosom buddies? Kan julle aan iets beters dink?  

 'n mannetjieswyfie (p. 52) – my kinders het my op he-bitch gesit. Dit kom uit 'n fliek. 

Daar word dit nou wel mbt 'n man gebruik, maar nouja (maak dit saak, dink julle?) – dis 

nogal vir my 'n lekker naam vir ou Denise Toolo. Ek het ook butch bitch oorweeg. Later 

word wel na haar verwys as 'n butch girl. Ek dink "he-bitch" pas perfek in die gees van 

die boek in. Ek is mal daaroor! 

 Huishok, kamerhok, bedhok (p. 53) – Ek het wel gepraat van gate wanneer in die 

algemeen verwys word na hok – ek ken die term uit my eie koshuisdae – maar ek het dit 

housebound, roombound, bedbound gemaak. As ek reg onthou, word dit so gebruik in 

Spud van John van de Ruit. So gelaat. 
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 Pp 56-57 – Die episode van Pizzaface wat instorm van buite vir telefoon. Ek het die deel 

uitgelaat van Vaselinetjie wat in die boonste gang rondkyk vir hulp en dan by die trap 

afhardloop. Die TV-kamer en mev. Claerhout se woonstel is bo. Maar Pizzaface het dan 

so pas by die agterdeur ingestorm en by Vaseline verby – dus was sy onder? Omdat ek 

verward was, het ek maar aangeneem die lesers sal dalk ook verward raak, en toe maar 

die teks aangepas. Dankie! 

 Botterwa (p. 59) Ek neem aan dié benaming vir die polisie se vangwa kom uit die dae toe 

dit nog 'n geel voertuig was. My seun sê toe hulle op skool was, het hulle gepraat van die 

kaaswa. Vandag is dit mos nie meer geel nie. Ek het op 'n sleng-webwerf die term 

mellow yellow gekry vir 'n vangwa, maar ek het met die polisie self gepraat en hulle ken 

dit nie. Hulle sê almal praat maar van die van, of die vantjie. Ek het dus maar volstaan 

met van.  

 Ek het 'head' gebruik wanneer ek na Mr Hefner, die hoof van die kinderhuis, verwys en 

'principal' wanneer ek na die skoolhoof verwys. Anders kan dit nogal verwarrend wees. 

(Ek het wel ook na die hoof van Vaselinetjie se laerskool (Meneer) verwys as the 

headmaster, maar dis aan die begin van die boek.) Dit werk goed. 

 Ek het maar spaarsamig te werk gegaan met Afrikaanse woorde in die Engelse teks. Ek 

sou verkies om hulle nie te kursiveer waar hulle wel voorkom nie, maar hulle bloot deel 

te maak van die teks. Ek het nogal dikwels die vloekwoorde in Afrikaans gelos. (Marietjie 

se liewejissisfok is darem net te mooi om te vertaal.) Kyk maar of julle saamstem. Ouma 

Kitta se Haai hene, en hene tog het ek maar probeer vertaal. Ek dink die Engelse leser sal 

te veel sukkel met die uitspraak. Ook kultuurgoed, soos afval, souskluitjies, vetkoek het 

ek gelos. Maar hierdie besluite is natuurlik tot 'n groot mate lukraak, dus is ek oop vir 

oortuiging. Stem saam. Die skrywer wou nog heelwat Afrikaans invoer, maar ek het 

bietjie teurggesnoei daaraan. 

 Dit was baie moeilik om die manier waarop Vaselinetjie aanvanklik praat te vertaal. Ek 

sal die eerste een wees om saam te stem dat dit dalk nie te geslaagd is in Engels nie. Ek 

hoor graag wat julle sê. Ek wou egter nie 'n karikatuur van haar maak, of doelbewus iets 

snaaks probeer doen en dan onoortuigend wees nie. Ja, dit was omtrent 'n tameletjie. 

Veral omdat daar pertinent gewys word op die verbasing waarmee almal om haar 

reageer elke keer as sy iets sê. Ek het 'n jong bruin persoon wat self skryf (in Engels) 
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genader vir raad, maar dit het ook nie juis iets baie oortuigends opgelewer nie, behalwe 

vir een uitdrukking wat ek werklik nie geken het nie. Die vertaler en die uitgewer moet 

maar kyk wat hulle dink. 

 Ek het alle verwysings na karakters wat Engels (kan) praat uitgehaal uit die vertaalde 

teks. Puck sê bv vir Vaselinetjie dat sy altyd by die skool geroep word om boodskappe na 

die kinderhuis te dra omdat sy Engels kan praat. Die welsynwerker praat Engels, ens. Ek 

het onlangs na 'n lesing geluister waarin die befaamde vertaalteoretikus, Christiane 

Nord, verwys het na so 'n voorbeeld en gesê het dat vertalers hulle common sense moet 

gebruik en nie sulke foute moet maak nie. Ek stem nie noodwendig saam nie. Ek dink die 

lesers bly deeglik bewus daarvan dat hulle 'n Afrikaanse roman lees wat toevallig in 

Engels aangebied word. Die lesers maak self daardie sprong sodat hulle dit nie 

noodwendig as 'n gebrek aan logika sien wanneer daar verwysings na Engels in die teks 

voorkom nie. Ek het dit egter maar weggelaat om polemiek te voorkom. Sal die skrywer 

en die redigeerder maar besin of dit 'n leemte veroorsaak? Stem saam dat dit beter is 

om sulke verwysings weg te laat. 

 Die hele kwessie van die Peppies is vir my nogal verwarrend. Aanvanklik verduidelik 

Killer aan Vaselinetjie dat die kinderhuiskinders as Peppies bekend staan omdat hulle 

Pep Stores se rejects dra. Maar mettertyd lyk dit egter vir my asof die term eintlik vir die 

seuns bedoel is. (Maar ook nie altyd nie.) Killer kom bv op vir die Peppies deur haar hare 

te skeer – maar is sy dan nie self een nie? En dit lyk ook vir my asof die term gereserveer 

word vir die skollie-tipe seuns. Anders, hoe werk dit dat Hefner net 'n verskoning soek 

(volgens Killer) om van 'n Peppie as kinderhuishoofseun ontslae te raak? Is dit dan nie 

onvermydelik dat 'n Peppie hoofseun sal wees as al die kinderhuiskinders as Peppies 

bekend staan nie? Hierdie vrae kom ook by mens op as jy die Afrikaanse teks lees. Ek het 

niks daaraan gedoen om 'n regstelling te maak nie – maar ek wys dit graag uit. Wat dink 

julle? Of verstaan ek verkeerd? Ja, dit was een van die probleme in die Afrikaans wat 

destyds nie aangespreek is nie. Daar was ongelooflik baie werk aan die manuskrip, en 

een van die vreemde dinge is hoe mens naderhand 'n versadigingspunt bereik en dinge 

maar los soos hulle is as daar talle dringender kwessies is wat roep om opgelos te word. 

Ek het vir myself gesê dit is waarskynlik hoe dit in die werklike lewe sou gewerk het – dat 

die term 'n soort van "swewende" betekenis het, afhangende van die omstandighede 

waarin dit gebruik word. Ek het wel nou die kwessie opgelos van Hefner wat van 'n 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



684 
 

Peppie as hoofseun ontslae wou raak. Hy wil nou van "that particular Peppie" ontslae 

raak. 

 Ek het die verlede tyd gebruik om die storie te vertel, soos dit meestal die gebruik is in 

Engels. Ek is wel bewus daarvan dat daar sekere gedeeltes is waar ek streng gesproke 

moes oorgeskakel het na die Past Perfect tense, maar ek het dit partykeer omseil om nie 

so verstrengel te raak in al die hads nie – veral waar daar 'n redelike lang uittreksel ter 

sprake was. Die redigeerder moet asb maar kyk of hy/sy dink ek het daarmee 

weggekom. Hier en daar het ek 'n aanpassinkie gemaak, maar ek het dit grotendeels 

gelaat soos dit vertaal is. 

 Aangesien die boek hopelik oorweeg gaan word om in skole voorgeskryf te word, moet 

die uitgewer/redigeerder maar asb besin of dit nodig is om die obseniteite en 

vloekwoorde te versag. Ek het maar ekwivalente probeer vind, so ver moontlik (hoe 

vertaal jy in elk geval jou werfetter? Ek het by my kinders, wat almal in hul twintigs is, 

kers opgesteek), maar woorde dra mos nie noodwendig dieselfde gewig in verskillende 

tale nie. Ek sal 'n objektiewe oog waardeer. Die boek is met vloekwoorde en al 

voorgeskryf in Afrikaans! Ek het nietemin mooi gedink oor elke geval. 

 Ek het die Collins woordeboek gebruik vir spelling – veral los- en vasskryf. (Dis maar hoe 

ek hy H&R geleer is – jammer, Michelle, ek moes seker eers gevra het wat julle gebruik.) 

Die moderne neiging is mos om meer woorde vas te skryf in Engels as in die verlede. 

 Nog iets vir die redigeerder: Ek twyfel oor die spelling van Liesbeeck/Liesbeek(rivier) – p. 

156. (Anoeschka skryf dit Liesbeeck.) Ek het dit met groen gehighlight in die teks. 

Wanneer ek google, kry ek omtrent ewe veel hits. Sal die Kapenaars asb die oordeel vel? 

In die gesaghebbende 500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis word dit Liesbeeck gespel. 

 Die HAT gee die spelling Aikona (sonder die kappie op die o). Sal die redigeerder asb 

seker maak van die spelling van Aikona soekawena (p. 146 – vertaalde teks). Dis hoe dit 

in die oorspronklike teks gespel word, maar ek is onseker hieroor. Ek dink as mens dit 

gaan gebruik, moet dit reg gespel word. Hayi khona suka wena! 

 Die slengwoord gyppo – vir steel, gaps. Ek het my vasgeloop met die spelling in die 

Engelse past tense. Op die ou end het ek 'n apostrophe gebruik: gyppo'd. Is dit 

geregverdig? Sonder die apostrophe is dit sekerlik meer korrek, maar lyk dit vir my 
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eienaardig: gyppod. Dan is die uitspraak weer in gedrang. Of sou dit dalk gyppoed moes 

wees? Lyk ook snaaks. Dit lyk vir my ook na die beste oplossing. 

 ass vs arse – In die verlede het ek nog altyd die spelling arse gebruik – ons volg mos die 

Britse skryfwyse en nie die Amerikaanse nie. In hierdie teks het ek dit egter ass gespel. 

Ek reken die kinders vandag ken net die Amerikaanse uitspraak, en sou dit so gebruik 

het. So gelos. 

 Byname: Die skrywer en redigeerder moet asb besluit of my vertalings geslaagd is. Ek is 

oop vir beter voorstelle. Snorre het ek maar Whiskers gemaak – ek het ook Fuzzy 

oorweeg. Strepiesbaard het ek Thinbeard gemaak – ook Streakybeard oorweeg, maar dit 

sou nie so 'n duidelike prentjie teken nie. Peroxiedkop het ek Bleachedhair gemaak. 

Pensvrag is 'n tameletjie – ek het volstaan met Fats. Ek het oorweeg om die name met 'n 

koppelteken te spel – bv Thin-beard, Bald-head, ens. Maar dan sou dit ook Pizza-face en 

Orange-head moes wees. Ek het toe besluit om al die name een woord te maak. Ek hou 

van hoe dit lyk. Almal so gelos, behalwe Thinbeard, wat vir my gevoel nie gewerk het 

nie. Ek het toe iets ingebring van "a razor-thin moustache" en hom Razorbeard gemaak. 

Vir my gevoel werk dit wel as mens dit binne die konteks lees. 

 Behoort mens 'n glossary agterin te hê vir die sleng- en Afrikaanse woorde? Ek is nie 'n 

voorstander daarvan nie, maar ek het nog altyd hierdie geveg verloor. Ek sit dit dus maar 

solank by. Kyk asb of dit op die regte plek staan, indien dit gebruik gaan word. Ek dink 

nie dis die soort van boek waarby mens 'n glossary hoef te sit nie. Ek het dit met die 

uitgewer bespreek en sy stem saam. 
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K2: Die skrywer se kommentaar nadat sy die konsepvertaling 

gereviseer en bygewerk het 

 

From: [Skrywer] 

Sent: 24 January 2008 06:14 PM 

To: [Opdraggewende redakteur] 

Subject: Onse Vaselinetjie spring van 2001 na 2008! 

 

Ek weet nie watter kleure jy kan sien nie, maar die rekenaar het dit self so gegooi. Jammer 

as dit morsig lyk, maar ek wou aan niks verder raak nie, soos ek reeds verduidelik het. 

 

As jy blou en rooi het, beteken dit die BLOU was my eerste poging en die ROOI is my tweede 

poging.  

 

As jy blou en pienk het, sien bo. 

 

Ek het selfs nou met die tweede nagaan op 'n paar blapse afgekom in Vaselinetjie waar 

dinge nie goed genoeg verduidelik is nie....soos die ligging van tannie Hilde se eenheid 

teenoor die van Meredith Pike en dat daar van "'n eerste" kersfees gepraat word, terwyl Vas 

al 'n paar kersfese in kinderhuis agter die blad het. 

 

Stuur jy maar jou epos asb. vir Louise aan, ek's paranoid ek doen iets verkeerd of die krag 

gaan weer af terwyl ek besig is. 

 

Ook met bogenoemde verduideliking. 

 

'n Paar opmerkings: 

 

1. VLOEKWOORDE: in my eerste probeerslag het ek die Engelse en Afrikaanse vloekwoorde 

wat Elsa ingesit het, meestal net so gelos maar hier en daar iets anders gaan byvoeg. (cunt, 

clit) Die woord "motherf...." het my egter bly pla en ek het net besef ek kan nie daarmee 
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saamleef in vrede nie. Die kinders ken nie daai woord nie en ek HAAT daardie woord. Selfs 

"bitch" is vir my erg, want in Engels verloor vloekwoorde vir my die humoristiese neiging 

wat daar is in Afrikaans en Hotnos-Afrikaans? 

 

My besluit: 

Ek het besluit dat ek die vloekwoorde oorwegend wil he soos hulle in die oorspronklike 

Vaselinetjie staan...my enigste probleem is dat ek nie 'n kopie byderhand het nie???? (My 

sincere apologies!) 

 

Iewers het ek die woord "naai" in die ganster-scene ingesit en ek is tevrede daarmee. 

 

Aanvanklik was daar 'n hele paar "piss off, fuck off, take a piss, for fuck sake" ens. gewees, 

wat ek met die tweede edit tot die MINIMUM gemaak het en aan 'n spesifieke karakter 

gekoppel het. 

 

Killer en Pizzaface gebruik die F-woord. Asook Texan in sy brief. 

Vaseline gebruik dit net EEN KEER en dan is daar reaksie daarop vanaf haar vriendinne. 

 

Teef en bitch is meer algemeen en verskillende mense,selfs van die volwassenes soos mev. 

Claerhout gebruik sulke woorde binne konteks. 

 

2. AFRIKAANS: na my niggie vertel het dat 'n Kiwi-boek die Bookerprys gewen het, hoewel 

dit vol dialoog is wat in hul inheemse taal gelos is, het ek my besluit hieroor ook gemaak. Ek 

het beide die kinders, maar veral die gangsters en Vaselinetjie, asook haar ouma en oupa, 

toegelaat om 'n baie "gemengde Engels" te praat. Dis myns insien, nog eg genoeg en sal 

beslis as werklike dialoogvorm in die kleurlinggemeenskap aanvaar word. Dit help vir my om 

die boek en ook Vaselinetjie se karakter te behou? 

 

Daar is een volle sin Afrikaans wat Juice die gangster vir Texan toesnou en ek is oop vir jul 

opinie daaroor? 
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Ek sou graag 'n deeglike woordeverduideliking agter-in die boek wou he, veral as dit ook 

kom by dwelm-terme. 

 

3. GANGSTER TALK: Daar is versteekte voordele om in 'n rehab sentrum vir welmverslaafdes 

jou boek te sit en oorskryf....so het ek dus by egte druggies gaan kers opsteek vir my nuwe 

dwelm woordeskat om dit so EG en HEDENDAAGS as moontlik te maak! Hoop julle hou 

daarvan? Ek dink dit plaas "Vaselinetjie" weereens in die NOU en nie meer in die verlede 

nie. (Ek het ook selfone, Mxit en iPods ingebring.) 

 

Biere en sigarette is ge-upgrade na dagga, tik en crack. 

 

"Gatte" verwys na polisie. 

 

Ek hou regtig duim vas dat julle saam met my opgewonde oor ons nuwe Engelse Vaselinetjie 

gaan worre en dat die nuwe lesersgehoor dieselfde daaroor sal voel. 

 

Baie, baie dankie vir al die geduld. Ek waardeer julle moeite...wat nog kom...opreg. 

 

Rehab Babe xx 
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K3: Die redigeerder se kommentaar na haar redigeer-/revisieproses 

 

21/5/2008 

 

Met die vertaling het ek weinig probleme gehad. Ek wil net die volgende noem, na 

aanleiding van dinge wat die vertaler in haar notas aanroer: 

 

 Vaseline of Vaselinetjie?: Hieroor het ek eindeloos gewik en geweeg, omdat dit vir 

my om die een of ander rede 'n bietjie van 'n skok was dat die Engelse teks sommer 

in die eerste sin wegval met "Vaseline", maar ek aan die ander kant ook goed kon 

sien dat daar probleme verbonde is daaraan om die Afrikaanse verkleinvorm in die 

Engels te gebruik. Toe sê jy vir my dat julle besluit het dat die titel van die verhaal My 

name is Vaselinetjie sal wees, en voilà! – daar word die besluit uit my hande geneem. 

Ek het toe haar naam aan die begin van die verhaal verander na Vaselinetjie. Ek het 

egter gouer oorgeslaan van Vaselinetjie na Vaseline as in die Afrikaans. Ek hoop die 

oorslanery werk. Kyk asb wat jy dink. 

 

 Ek weet nie of jy weet hoe mens jouself op 'n manier "dom hou" wanneer jy 'n teks 

redigeer nie? Anyway, ek het myself "dom gehou" en toe kom ek agter die feit dat 

daar in die vertaling nou van "house mothers" en dan van "matrons" gepraat word, 

maak die deur wawyd oop vir misverstand. Daar word aan die begin van die storie 'n 

paar keer van die "house mothers" gepraat, en dan word daar skielik van die 

"matron" gepraat. En daar "verstaan" ek dit toe as sou daar 'n klomp "house 

mothers" wees met net een "matron" aan die hoof van al die "house mothers" . . . Ek 

het toe die "house mother/s" deurgaans in "matron/s" verander. Ek dink regtig dis 

duideliker so. 

 

 Stukkie/Littie: Vir my gevoel het "Littie" nie so lekker gewerk nie, en die skrywer het 

ook probleme daarmee gehad. Dis myns insiens ook baie korrek en formeel vir 'n 

heel klein kind om vir "a little" Vaseline te vra. Ek het dit toe so verander dat sy vra 
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vir "a bit of" Vaseline, en dat haar bynaampie toe "Bitty" word. Sy stel haar dus aan 

die onderwyser bekend as "Bitty Vaseline". 

 

 Die "kleurling-manier" waarop Vaselinetjie aanvanklik praat: Dis nogal 'n tameletjie 

om dit oortuigend weer te gee in Engels, veral omdat daar pertinent gewys word op 

die absolute verstommenis waarmee almal om haar reageer elke keer as sy iets sê. 

Ek het 'n jong Engelse skrywer wat self bruin is, om raad genader, maar dit het ook 

nie juis enigiets baie oortuigends opgelewer nie, behalwe vir een uitdrukking wat ek 

werklik nie geken het nie. Die vertaler en die uitgewer moet maar kyk wat hulle dink. 

 

 Liesbeeck/Liesbeek: In die gesaghebbende 500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis 

word dit Liesbeeck gespel. (Ek is partykeer so intens dankbaar dat daar nog goed 

soos boeke is, en dat mens nie suiwer op die internet aangewese is nie!) 

 

 Byname van Juice en sy trawante: Ek het almal net so gelos, behalwe vir Thinbeard, 

wat vir my gevoel nie so goed gewerk het nie (dit het my aan 'n yl baardjie laat dink, 

en dit strook nie met Juice se persoonlikheid nie). Ek het toe iets ingebring van "a 

razor-thin moustache" en hom Razorbeard gemaak. Vir my gevoel werk dit wel as 

mens dit binne die konteks lees. 

 

Wat Anoeschka se veranderinge betref: Baie daarvan is goed en 'n besliste verbetering, 

maar soms is dit vir my asof Anoeschka in 'n heel ander "modus" is as wat sy was toe sy die 

oorspronklike Vaselinetjie geskryf het. Ek kon haar veranderinge dus nie slaafs in die teks 

aanbring nie omdat party daarvan die boek skade sou aangedoen het. En omdat ek ná al die 

jare nog steeds MAL is oor Vaselinetjie, sou ek nie graag wil sien dat daar enigiets aan die 

boek gedoen moet word wat dit bederf nie. 

 

 By tye gaan Anoeschka heeltemal "over the top", sodat dit eintlik dreig om laf of 'n 

bietjie lagwekkend te word.  
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 Partykeer voeg sy iets by en dan is dit 'n herhaling van iets wat net daarvoor of 

daarna gesê word.  

 

 Soms is iets reeds baie pragtig gesuggereer, en dan wil sy dit nog duideliker maak, en 

dan voeg sy iets by om dit uit te spel, en dan bederf sy daarmee alles. 

 

 Party van die scenarios en vloekwoorde is net te kru – dit sal die boek heeltemal 

kelder wanneer dit kom by gebruik in die klaskamer. 

 

 Dan wil sy ook by tye hele frases in Afrikaans invoeg, wat na my mening nie 'n goeie 

idee is nie. Die vertaler het myns insiens 'n baie goeie balans tussen Engels en 

Afrikaans gevind, en daardie balans sal totaal vernietig word as mens hele "chunks" 

Afrikaans invoer. 

 

 Op party plekke het Anoeschka aan die skryf gegaan en soveel bygeskryf dat daar 

nou 'n hele "boggel" in die storie is. Dit word skielik op daardie plek 'n heeltemal 

ander soort storie, wat op 'n ander manier werk as die res. Ek het in sulke gevalle 

bietjie teruggesnoei. 

 

 Soms bring sy beelde in wat heeltemal buite die verwysingsraamwerk van haar 

karakters val, sodat mens ongemaklik bewus word van die skrywer se 

teenwoordigheid. Ek weet die skrywer is dikwels baie prominent in post-

modernistiese skryfwerk, maar Vaselinetjie is nie so soort boek nie. 

 

Verder die volgende meer spesifieke dinge: 

 

 Oupa Simon en Vaselinetjie sit in die trein op pad na Johannesburg, en die 

voorafgaande gebeure word opsommenderwys vertel. Maar nou wil Anoeschka dit 

sommer begin dramatiseer met flitsies dialoog en handeling hier en daar. Dit werk 

nie. Ek het dus Anoeschka se veranderinge hier geïgnoreer. Daar is ook ander 
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voorbeelde van hierdie soort van ding. NB: Ek praat nie nou van properse flashbacks 

nie. Dis 'n ander saak. 

 

 Anoeschka het hier en daar verwysings ingesit na Vaselinetjie se "rural accent". Ek 

het die meeste van hulle nie gebruik nie. Dis nie 'n goeie formulering nie (dit val uit 

die toon want dis te saaklik), wat "verkeerd" is met Vaselinetjie se manier van praat 

gaan oor veel meer as bloot haar aksent of uitspraak, en dis beter om die saak nie so 

aan die groot klok te hang nie, want die gedeelte naby die begin in die kinderhuis 

waar almal doodstil raak en na Vaselinetjie staar oor die manier waarop sy praat, is 

baie dicey – dis feitlik onmoontlik om Vaselinetjie se bruinmens-Afrikaans 

oortuigend weer te gee in Engels. So na my mening: Least said, soonest mended.  

 

 Ek het nog altyd gedink die toneel waar Juice en sy makkers in die nag vir Texan en 

Vaselinetjie langs die pad skraap en dan vir Texan opdonder, werk soos 'n bom. Maar 

nou wil Anoeshka allerhande navorsing oor dwelms wat sy gedoen het, daar gaan 

staan en inwerk, asook 'n klomp ander goed. As ek al haar veranderinge moet 

aanbring, sal dit hierdie pragtige, pragtige toneel heeltemal verwoes. Dan raak dit 

pap en spanningsloos, sonder fokus, soos 'n nat lap. Eerstens vernietig van die 

gedeeltes wat Anoeschka ingeskryf het, die spanningslyn geheel en al. Tweedens 

ondergaan Juice, wat vir my een van die mees memorabele karakters in die ganse 

Afrikaanse jeuglektuur is, 'n hele persoonlikheidsverandering. Hy word weinig meer 

as 'n gewone tikkop. Derdens doen dit af aan die gefokusdheid van die hele toneel, 

naamlik dat Juice en sy makkers gekom het sodat hy hom van Texan kan afsny. 

Laastens versteur dit die fyn balans van suggestie wat daar op die oomblik is en laat 

die leser aktief wonder waarom Rashad-hulle toe op die ou einde tog nie vir 

Vaselinetjie verkrag het nie. Ek het soveel van die veranderinge as moontlik 

geakkommodeer. Enigiets meer gaan net 'n groot gemors maak van iets wat op die 

oomblik baie, baie goed werk.  

 

Dan is daar ook 'n paar probleme wat nog nie aangespreek is nie. 
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 Die benaming "Peppies": Aanvanklik word dit vir AL die kinderhuiskinders gebruik, 

maar ná 'n ruk slaan dit oor en word dit spesifiek vir die kinderhuisseuns gebruik. Die 

vertaler het dit in haar notas genoem, maar Anoeschka het niks omtrent die 

probleem gedoen nie. Ek het die benaming "Peppies" dus op twee of drie plekke 

weggewerk om die probleem minder opvallend te maak. Ek dink dis nou OK. 

 

 Deel 5, hoofstuk 2: Daar word tussen hakies omtrent Brutus Ithuba gesê "Brutus was 

a name he had chosen for himself, and Ithuba was his nickname because he was 

always scratching." Is die Ithuba scratch card-speletjie nog met ons? Het dit nie al 

lankal opgehou nie? Anoeschka het probeer om die boek op te dateer sodat dit moet 

voel asof dit in 2008 afspeel, maar sy't niks hieromtrent gedoen nie. Vra asb vir haar 

hieroor. Indien nodig, kan mens net die sin tussen hakies verwyder en die twee 

paragrawe laat aaneenloop. 

 

 Anoeschka het 'n stukkie bygeskryf omdat sy sê sy't agtergekom die lay-out van die 

hostel is nie goed genoeg verduidelik nie. Maar met dié en al het ek nog probleme 

daarmee. Wil jy nie asb vir Anoeschka vra om 'n TEKENING te maak van hoe die 

hostel daar uitsien nie? Eintlik moet sy TWEE tekeninge maak: een van die 

grondvloer en een van die eerste verdieping. Dan gee jy die tekeninge vir die 

proefleser en vra hom/haar om terwyl hy/sy lees telkens na die tekeninge te verwys 

om seker te maak dat alles klop. Dit sou 'n goeie idee wees om alle verwysings na die 

lay-out van die hostel met gloeipen te merk, sodat mens ná die tyd kan teruggaan en 

weer deur alles tjek om seker te maak dat die verskillende verwysings klop. 

 

 Elsa het ewe pligsgetrou 'n glossary verskaf, hoewel dit klink asof sy nie eintlik dink 

daar behoort een te wees nie. Ek dink ook nie daar behoort een te wees nie. 

Eerstens is Vaselinetjie nie die soort boek waar mens 'n glossary verwag nie, en 

tweedens word daar van die leser met die lees van die teks so 'n diepgaande kennis 

van Afrikaans en die Afrikaanse leefwêreld verwag dat dit eintlik half laf voorkom om 

dan aan die einde van die storie, as dit reeds heeltemal te laat is, ewe plegtig 'n 

glossary te plaas. Ek stel dus voor dat die glossary doodgewoon geskrap word. 
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 Deel 4, hoofstuk 3, die gedeelte wat begin "With the breaking of the window", die 

laaste paragraaf: Die moontlikheid dat mev. Claerhout vir Hefner kan afdreig met 

haar "PAC connections" het in 2003 nog gewerk, maar as mens die boek lees asof dit 

in 2008 afspeel, dan doen dit vreemd aan. Ek reken dit behoort eintlik nou "ANC 

connections" te lees, maar dit sal 'n bietjie embarrassing wees as die een of ander 

nosy resensent die verandering optel en aan die groot klok hang. Ek stel dus voor dit 

word doodgewoon "political connections" gemaak. Dis egter vir jou om te besluit. 

 

 

Ek hoop dis alles! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



695 
 

K4: Die skrywer se antwoorde op die redigeerder se notas (in rooi) 

 

Waardeerde medewerkers, hier is my antwoorde op die genoemde kwelpunte. Maar 

weereens, 'N INNIGE GROOT DANKIE VIR ELKEEN SE BYDRAES, GEDULD EN TOEWYDING om 

hierdie nogmaals 'n uitmuntende boek te maak.  

Anoeschka 

 

21/5/2008 

 

Hi, Michelle 

 

Met die vertaling het ek weinig probleme gehad. Ek wil net die volgende noem, na 

aanleiding van dinge wat die vertaler in haar notas aanroer: 

 

Vaseline of Vaselinetjie?: Hieroor het ek eindeloos gewik en geweeg, omdat dit vir my om 

die een of ander rede 'n bietjie van 'n skok was dat die Engelse teks sommer in die eerste sin 

wegval met "Vaseline", maar ek aan die ander kant ook goed kon sien dat daar probleme 

verbonde is daaraan om die Afrikaanse verkleinvorm in die Engels te gebruik. Toe sê jy vir 

my dat julle besluit het dat die titel van die verhaal My name is Vaselinetjie sal wees, en 

voilà! – daar word die besluit uit my hande geneem. Ek het toe haar naam aan die begin van 

die verhaal verander na Vaselinetjie. Ek het egter gouer oorgeslaan van Vaselinetjie na 

Vaseline as in die Afrikaans. Ek hoop die oorslanery werk. Kyk asb wat jy dink. Opgelos! 

Maar ons is nog nie van die hoek af nie, want wanneer dit na die oorsese mark gaan, wat 

word die titel dan? 

 

Ek weet nie of jy weet hoe mens jouself op 'n manier "dom hou" wanneer jy 'n teks redigeer 

nie? Anyway, ek het myself "dom gehou" en toe kom ek agter die feit dat daar in die 

vertaling nou van "house mothers" en dan van "matrons" gepraat word, maak die deur 

wawyd oop vir misverstand. Daar word aan die begin van die storie 'n paar keer van die 

"house mothers" gepraat, en dan word daar skielik van die "matron" gepraat. En daar 

"verstaan" ek dit toe as sou daar 'n klomp "house mothers" wees met net een "matron" aan 
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die hoof van al die "house mothers" . . . Ek het toe die "house mother/s" deurgaans in 

"matron/s" verander. Ek dink regtig dis duideliker so. Dankie. Matrons en "home" sal dit dan 

wees. Daar is wel nog 'n paar plekke waar jy nog "hostel" in het en ek het dit eers so gelos 

want ek was onseker of jy dit met opset so gelaat het? (bl.13, bl.14, bl.155) Miskien sal dit 

veiliger wees om net 'n "replace hostel with children's home te doen?  

 

Stukkie/Littie: Vir my gevoel het "Littie" nie so lekker gewerk nie, en die skrywer het ook 

probleme daarmee gehad. Dis myns insiens ook baie korrek en formeel vir 'n heel klein kind 

om vir "a little" Vaseline te vra. Ek het dit toe so verander dat sy vra vir "a bit of" Vaseline, 

en dat haar bynaampie toe "Bitty" word. Sy stel haar dus aan die onderwyser bekend as 

"Bitty Vaseline". Hierdie werk beter as enige iets waaraan ek kon dink. Dankie nogmaals. 

 

Die "kleurling-manier" waarop Vaselinetjie aanvanklik praat: Dis nogal 'n tameletjie om dit 

oortuigend weer te gee in Engels, veral omdat daar pertinent gewys word op die absolute 

verstommenis waarmee almal om haar reageer elke keer as sy iets sê. Ek het 'n jong Engelse 

skrywer wat self bruin is, om raad genader, maar dit het ook nie juis enigiets baie 

oortuigends opgelewer nie, behalwe vir een uitdrukking wat ek werklik nie geken het nie. 

Die vertaler en die uitgewer moet maar kyk wat hulle dink. Ek dink nie daar is 'n eenvoudige 

antwoord hiervoor nie. Dit is eerder 'n kwessie van hoe "eg" kan ons die verkragte 

Afrikaanse Engels en Engelse Afrikaans van ons Wes- en Noord-Kaapse jongmense weergee? 

Ek het dus lank geneem om hieroor te dink en verskeie bronne geraadpleeg hoe om 'n tipe 

"balans" te bewerkstellig. My besluit was dit: hierdie bly 'n Afrikaanse boek/storie wat in 

Engels oorvertel word. Ek skram dus nie weg van Afrikaanse uitdrukkings, invoegsels of 

vloekwoorde waar ons hulle nodig het nie. Maar die lang sinne Afrikaans wat Louise 

uitgehaal het, aanvaar ek so. (Ek verwys weereens na Keri Hulme se "The Bone People" 

waarin sy lang stukkie Mauri aanhaal EN die Booker Prize daarvoor gewen het. Asook 

Pulitzer pryswenner, Witi Ihimaera se werk.) 

 

Liesbeeck/Liesbeek: In die gesaghebbende 500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis word dit 

Liesbeeck gespel. (Ek is partykeer so intens dankbaar dat daar nog goed soos boeke is, en 

dat mens nie suiwer op die internet aangewese is nie!) 
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Byname van Juice en sy trawante: Ek het almal net so gelos, behalwe vir Thinbeard, wat vir 

my gevoel nie so goed gewerk het nie (dit het my aan 'n yl baardjie laat dink, en dit strook 

nie met Juice se persoonlikheid nie). Ek het toe iets ingebring van "a razor-thin moustache" 

en hom Razorbeard gemaak. Vir my gevoel werk dit wel as mens dit binne die konteks lees. 

Uitstekend! Mamoerse baie dankie. Puik idée en dit werk. 

 

Wat Anoeschka se veranderinge betref: Baie daarvan is goed en 'n besliste verbetering, 

maar soms is dit vir my asof Anoeschka in 'n heel ander "modus" is as wat sy was toe sy die 

oorspronklike Vaselinetjie geskryf het. (Ek sal verdomp so hoop, ja!) Ek kon haar 

veranderinge dus nie slaafs in die teks aanbring nie omdat party daarvan die boek skade sou 

aangedoen het. En omdat ek ná al die jare nog steeds MAL is oor Vaselinetjie, sou ek nie 

graag wil sien dat daar enigiets aan die boek gedoen moet word wat dit bederf nie. 

 

By tye gaan Anoeschka heeltemal "over the top", sodat dit eintlik dreig om laf of 'n bietjie 

lagwekkend te word. Uh..ja, dis eintlik die idée..om lagwekkend te wees. Ek bieg onmiddellik 

dat dit beslis waar is. Daar is TWEE aanpassings in my benadering wat OPSETLIK effe anders 

as die Afrikaanse weergawe is. Party plekke het dit geflop en verkeerd oorgekom, dankie 

Louise  en ek het aanvaar dat dit moet uit, maar een of twee keer het ek teruggesit wat 

uitgehaal is. (Dit mag dalk nie vir julle snaaks wees nie, maar dit werk my kinders. Ek weet, 

want ek het dit getoets en sal my stelling staaf.)  

Laat ek verduidelik: Om die Engelse boek aan te pas by 2008, moes ek vir myself vra wat is 

die verskil tussen die kinders/jongmense van die laat 90's en nou? (Ek speel weekliks teen 

hoërskoolleerlinge pluimbal, ek lei een wit en een bruin 20-jariges op as joernaliste, ek is 

steeds in die hof met kinderverkragtingsake en my nuwe beste pel is 'n tussengangers vir 

kinders in die hof, dus kan ons nagte ompraat oor HOE kinders vandag is. En omdat ek by 'n 

klein plattelandse koerantjie werk, voer ek noodgedwonge op 'n gereelde basis onderhoude 

met kinders oor 'n verskeidenheid van prestasies waarin net hul eie ouers sekerlik 

belangstel om van te hoor. Tussen ons almal betrokke, ek, Michelle, Louise en Elsa, meen ek 

dat ek kinders/jongmense aan die skomkant van die samelewing se spektrum," die beste 

ken...ja, ek het nog nooit gekraam nie, maar onthou ek het galstene en hulle sê dit amper 

net so erg! Veral minder goed opgevoede kinders (en galstene.) 
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1. Kinders van vandag is baie meer BLOOTGESTEL: aan allerlei euwels/seks/geweld én 

tegnologie. 2. Kinders het vir my "vervlak." Hulle is blootgestel aan al hierdie verskriklike 

dinge in die wêreld, maar ek ervaar dat hul emosionele ontwikkeling amper nou "stadiger" 

plaasvind. Daar is weinig verskil tussen vandag se 12-jarige en 22-jarige as ons van jou 

minder gegoede kinders/jongmense praat. Hulle het seks, hulle gebruik dwelms of is wel 

bekend daarmee, hulle mxit op hul selfone, Facebook op internet as hulle toegaan het, hulle 

giggel en skinder, luister musiek op iPods, SUIP in sjebeens (wittes ok), kla oor hul stoopit 

skooluniform, hoe duur sigarette is, maar op interpersoonlike vlak, het hulle heeltemal 

gestagneer. 

Ter illustrasie: 'n jong bruin meisie sal nou dikwels 'n baba hê VOOR sy op die stadium kom 

waar sy begin simpel optree om aandag te kry van seuns omdat haar borste begin 

ontwikkel! Kinders sit in die klaskamers en vryf hul seer borste van SWANGER WEES, maklik 

'n jaar of twee voor hulle regtig moet borste kry! Anders gestel: die ervaring van die kind se 

lyf, hetsy deur molestering, verkragting, geweld, seks, dwelms, drankmisbruik het die 

ontwikkeling van die kind se persoonlikheid vooruit gegaan. Kinders lewe in 'n onrealistiese 

"oordrewenheid" in als wat hulle op die internet, selfone en in die flieks sien. Hulle praat 

ook so.  

Dus, ek het die INTENSITEIT/kruheid? van sommige tonele "'n oktaaf hoër" gevat, maar 

terselfdetyd amper 'n paar "hoërskool" lawwighede en oordrewe beskrywings ingebring. Die 

soetsappige en romanties oordrewe "it rained forever and ever" is 'n voorbeeld hiervan 

teenoor 'n meer nugtere "it rained as if it would never stop." (Niks is egter uit my duim 

gesuig nie, dis hoe kinders om my, en met my praat. Ek is BAIE INGESTELD om 'n egte beeld 

van ons kinders weer te gee. Hierdie boek is nou nog meer die werklikheid as sy voorloper.) 

Dit het nie oral gewerk nie, dus wil ek graag hê dat waar ek wel dit nou ingelos het, ek meen 

dit MOET BLY.  

 

Partykeer voeg sy iets by en dan is dit 'n herhaling van iets wat net daarvoor of daarna gesê 

word. Dankie, ma. 

 

Soms is iets reeds baie pragtig gesuggereer, en dan wil sy dit nog duideliker maak, en dan 

voeg sy iets by om dit uit te spel, en dan bederf sy daarmee alles. Point taken. 
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Party van die scenarios en vloekwoorde is net te kru – dit sal die boek heeltemal kelder 

wanneer dit kom by gebruik in die klaskamer. Nog 'n tamelêtjie. Ek stem saam. Waar 

"werfetter," "poester," en "jou nageboorte" in Afrikaans nogal humoristies kan wees, is 

"motherfucker" en "clit" en "cunt" plainweg net aaklig. Selfs "bitch" is vir my erger as 

"teef?" Hier het ek gesukkel. "Motherfucker" en "clit" is verwyder. Ek het een "cunt" 

oorgehou, maar dis onderhandelbaar. (bl.39) Ek het 'n paar Afrikaanse toevoegings gemaak 

en DRING AAN DAT DIT INBLY. ("Untie that naai," bl.122, tanggeboortes, ens.) Daar is amper 

nie meer iets soos 'n kind wat 'n suiwer Afrikaans of Engels praat in jou armer gemeenskap 

nie. In daai sin, red dit ons poging om Vas in Engels te vertel. Engelse Vaselinetjie staan dus 

die kans om die MEES EG KAAPSE SUID-AFRIKAANSE BOEK tot op hede te wees! 

 

Dan wil sy ook by tye hele frases in Afrikaans invoeg, wat na my mening nie 'n goeie idee is 

nie. Die vertaler het myns insiens 'n baie goeie balans tussen Engels en Afrikaans gevind, en 

daardie balans sal totaal vernietig word as mens hele "chunks" Afrikaans invoer. Sien 

motivering elders. Maar ek het die lang stukke wat jy uitgehaal het, so aanvaar. 

 

Op party plekke het Anoeschka aan die skryf gegaan en soveel bygeskryf dat daar nou 'n 

hele "boggel" in die storie is. Dit word skielik op daardie plek 'n heeltemal ander soort 

storie, wat op 'n ander manier werk as die res. Ek het in sulke gevalle bietjie teruggesnoei. 

Ja, dankie, ek sien dit nou duidelik raak. En ja, ek is beslis nie meer in dieselfde persoon wat 

die eerste boek geskryf het nie, dus is 'n natuurlike uitvloeisel daaruit dat ek nou ook anders 

sal skryf. Ek het al my verwysings na 'n "inner galaxy" en planete en engele laat vaar. Ek het 

NET EEN sin daarvan oorgehou, wat ek dink funny is. Oor Vaselinetjie wat by die 

prysuitdeling 'n effens "divine rapture" beleef en voel asof sy van gelukkigheid kan opstyg 

en begin yodel. Don't touch it! 

 

Soms bring sy beelde in wat heeltemal buite die verwysingsraamwerk van haar karakters 

val, sodat mens ongemaklik bewus word van die skrywer se teenwoordigheid. Ek weet die 

skrywer is dikwels baie prominent in post-modernistiese skryfwerk, maar Vaselinetjie is nie 

so soort boek nie. Sien bo, ek stem en is innig dankbaar dat jy, Louise, my soms van myself 

red. Nes die Here. 
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Verder die volgende meer spesifieke dinge: 

 

Oupa Simon en Vaselinetjie sit in die trein op pad na Johannesburg, en die voorafgaande 

gebeure word opsommenderwys vertel. Maar nou wil Anoeschka dit sommer begin 

dramatiseer met flitsies dialoog en handeling hier en daar. Dit werk nie. Ek het dus 

Anoeschka se veranderinge hier geïgnoreer. Daar is ook ander voorbeelde van hierdie soort 

van ding. NB: Ek praat nie nou van properse flashbacks nie. Dis 'n ander saak. Ek's onseker 

wat jy bedoel en sien dit nie raak nie? Het als gelos soos jy aanbeveel, behalwe een halwe 

sin. "…as she was led away." (bl.12) 

 

Anoeschka het hier en daar verwysings ingesit na Vaselinetjie se "rural accent". Ek het die 

meeste van hulle nie gebruik nie. Dis nie 'n goeie formulering nie (dit val uit die toon want 

dis te saaklik), wat "verkeerd" is met Vaselinetjie se manier van praat gaan oor veel meer as 

bloot haar aksent of uitspraak, en dis beter om die saak nie so aan die groot klok te hang 

nie, want die gedeelte naby die begin in die kinderhuis waar almal doodstil raak en na 

Vaselinetjie staar oor die manier waarop sy praat, is baie dicey – dis feitlik onmoontlik om 

Vaselinetjie se bruinmens-Afrikaans oortuigend weer te gee in Engels. So na my mening: 

Least said, soonest mended. Regso. 

 

Ek het nog altyd gedink die toneel waar Juice en sy makkers in die nag vir Texan en 

Vaselinetjie langs die pad skraap en dan vir Texan opdonder, werk soos 'n bom. Maar nou 

wil Anoeshka allerhande navorsing oor dwelms wat sy gedoen het, daar gaan staan en 

inwerk, asook 'n klomp ander goed. As ek al haar veranderinge moet aanbring, sal dit 

hierdie pragtige, pragtige toneel heeltemal verwoes. Dan raak dit pap en spanningsloos, 

sonder fokus, soos 'n nat lap. Eerstens vernietig van die gedeeltes wat Anoeschka ingeskryf 

het, die spanningslyn geheel en al. Tweedens ondergaan Juice, wat vir my een van die mees 

memorabele karakters in die ganse Afrikaanse jeuglektuur is, 'n hele 

persoonlikheidsverandering. Hy word weinig meer as 'n gewone tikkop. Derdens doen dit af 

aan die gefokusdheid van die hele toneel, naamlik dat Juice en sy makkers gekom het sodat 

hy hom van Texan kan afsny. Laastens versteur dit die fyn balans van suggestie wat daar op 

die oomblik is en laat die leser aktief wonder waarom Rashad-hulle toe op die ou einde tog 

nie vir Vaselinetjie verkrag het nie. Ek het soveel van die veranderinge as moontlik 
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geakkommodeer. Enigiets meer gaan net 'n groot gemors maak van iets wat op die oomblik 

baie, baie goed werk. Hierdie was die heel moeilikste deel om te doen. Ek moet hier sterk 

standpunt inneem, hoewel ek absoluut ag gee op wat Louise hier oor my eerste poging te sê 

gehad het. Jip, ek stem saam dat ek dit oordoen het, deur basies elke euwel moontlik in een 

gangster scene te probeer inprop.  

 

Dit bly egter een van die klimaks tonele in die boek. Nes die vorige weergawe baie groot 

aftrek onder lesers gekry het omdat dit so geloofwaardig geskryf was, het ek dit NOU 

weereens presies soos die genuine ding laat lyk. En ja, ek het moeite daarmee gemaak. Ons 

kan ongelukkig nie in 2008 by bier en sigarette bly nie. Dit strook nie met die waarheid nie!  

Onthou, ek het 'n versameling shady kennisse en onder my beste vriende is 'n eks-

transitorower wat nou 'n rehap het, 'n getaway driver wat my nog gister uit Louis Trichardt 

se tjoekie gebel het én ek het onderhoude met die eks-28-lid, Gayton McKenzie, gedoen. 

Hy's die ou wat die kameras in die tronk ingesmokkel het om te wys hoe die bewaarders 

kinders inbring na die gevangenes om deur hulle verkrag te word. Dis deur Gayton dat die 

Balie Kommissie gaan ondersoek instel het. Verder kom ek steeds weekliks in die hof en was 

ek al onder dodgy omstandighede self in die dwelm- en gangsta hole van die Skiereiland.  

 

Die gangsters ROOK ALMAL TIK vóór hulle op 'n mission uitgaan, want dit maak hulle 

aggressief en vreesloos. As hulle iemand deur 'n nag aanhou, soos met Vaselinetjie en 

Texan, "top hull weer op," wanneer die effek begin afgaan. Jy kry verskillende klasse 

gangsters, en Juice verval wragtag nie na 'n tikkop wat sy lewe om 'n konga sit en wegrook 

nie.  

 

Ek het van die "besnoeiing" aanvaar, maar wat ek teruggesit het, WIL EK Hê MOET DAAR 

BLY. Die inbring van dwelms en gepaardgaande lingo beskou ek dus as non-negotiable, maar 

as die tempo steeds uit is, verwelkom ek verdere hulp.  

 

Dan is daar ook 'n paar probleme wat nog nie aangespreek is nie. 

 

Die benaming "Peppies": Aanvanklik word dit vir AL die kinderhuiskinders gebruik, maar ná 

'n ruk slaan dit oor en word dit spesifiek vir die kinderhuisseuns gebruik. Die vertaler het dit 
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in haar notas genoem, maar Anoeschka het niks omtrent die probleem gedoen nie. Ek het 

die benaming "Peppies" dus op twee of drie plekke weggewerk om die probleem minder 

opvallend te maak. Ek dink dis nou OK. Ja, dis verwarrend. In die werklike lewe is dit presies 

so: die dorpskinders noem almal uit die kinderhuis, "Pêppies," maar die kinderhuiskinders 

self, noem net hul "main manne" so. Ek het Louise se oplossing gevat, dankie. Net een 

sinnetjie langer gemaak op bl.21 om ok te help. 

 

Deel 5, hoofstuk 2: Daar word tussen hakies omtrent Brutus Ithuba gesê "Brutus was a name 

he had chosen for himself, and Ithuba was his nickname because he was always scratching." 

Is die Ithuba scratch card-speletjie nog met ons? Het dit nie al lankal opgehou nie? 

Anoeschka het probeer om die boek op te dateer sodat dit moet voel asof dit in 2008 

afspeel, maar sy't niks hieromtrent gedoen nie. Vra asb vir haar hieroor. Indien nodig, kan 

mens net die sin tussen hakies verwyder en die twee paragrawe laat aaneenloop. Sy nuwe 

naam is Brutus Lotto, oorlat hy van dobbel hou. Ek dink dis 'n ok plaasvervanger? 

 

Anoeschka het 'n stukkie bygeskryf omdat sy sê sy't agtergekom die lay-out van die hostel is 

nie goed genoeg verduidelik nie. Maar met dié en al het ek nog probleme daarmee. Wil jy 

nie asb vir Anoeschka vra om 'n TEKENING te maak van hoe die hostel daar uitsien nie? 

Eintlik moet sy TWEE tekeninge maak: een van die grondvloer en een van die eerste 

verdieping. Dan gee jy die tekeninge vir die proefleser en vra hom/haar om terwyl hy/sy lees 

telkens na die tekeninge te verwys om seker te maak dat alles klop. Dit sou 'n goeie idee 

wees om alle verwysings na die lay-out van die hostel met gloeipen te merk, sodat mens ná 

die tyd kan teruggaan en weer deur alles tjek om seker te maak dat die verskillende 

verwysings klop. Terwyl ek die oorspronklike Vas geskryf het, het ek met 'n tekening by my 

gesit. Ek stuur weer een saam. Daar behoort nie foute in my teksverwysings te wees nie, 

maar ek begryp mense verstaan die posisionering van vensters en spiraaltrappe moontlik 

moeilik. Sal ons dalk oorweeg om grafika in te sit dat iemand vir ons net 'n eenvoudige skets 

maak van die buitelyne van die gebou? Ek het in die teks verander dat die gebou H-vorming 

is, na 'n kruis met twee ewe lang bene. (Daar is 'n simbool daarvoor wat mens kan insert.) 

(bl.13) 
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Elsa het ewe pligsgetrou 'n glossary verskaf, hoewel dit klink asof sy nie eintlik dink daar 

behoort een te wees nie. Ek dink ook nie daar behoort een te wees nie. Eerstens is 

Vaselinetjie nie die soort boek waar mens 'n glossary verwag nie, en tweedens word daar 

van die leser met die lees van die teks so 'n diepgaande kennis van Afrikaans en die 

Afrikaanse leefwêreld verwag dat dit eintlik half laf voorkom om dan aan die einde van die 

storie, as dit reeds heeltemal te laat is, ewe plegtig 'n glossary te plaas. Ek stel dus voor dat 

die glossary doodgewoon geskrap word. Ek het aanvanklik glad nie saam gestem nie, hoewel 

ek heeltemal jou punt hier bo insien. Nou is ek onseker, dus moet julle maar help besluit, 

asb? Neem asb. wel in ag dat wat vir 'n Kaapse kind bekend is, is nie noodwendig die geval 

in Keimoes nie, en visa versa. Stad vs. platteland. Ek het ook op 'n lieflike word hier afgekom 

wat beteken jy is gemolesteer of het seks gehad. "Gefoenie-ê." Dis 'n juweel wat ek net nie 

kon weerstaan nie. (Child support word hier koekbelasting genoem, haha! En het julle 

geweet daar is 'n plek met die naam van Mier? Pleks ek dit gevat het!) 

 

Deel 4, hoofstuk 3, die gedeelte wat begin "With the breaking of the window", die laaste 

paragraaf: Die moontlikheid dat mev. Claerhout vir Hefner kan afdreig met haar "PAC 

connections" het in 2003 nog gewerk, maar as mens die boek lees asof dit in 2008 afspeel, 

dan doen dit vreemd aan. Ek reken dit behoort eintlik nou "ANC connections" te lees, maar 

dit sal 'n bietjie embarrassing wees as die een of ander nosy resensent die verandering optel 

en aan die groot klok hang. Ek stel dus voor dit word doodgewoon "political connections" 

gemaak. Dis egter vir jou om te besluit. Nee, ANC is reg. Dis mos waar en die leser moet ons 

boek as heeltemal oortuigend beleef. 

 

 

Ek hoop dis alles! 

 

Groete 
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K5: Die skrywer se nota aan die redigeerder 

 

Ok, 'n paar punte van my eie: 

 

1. Soos reeds genoem, ek moes besluit wat is die riglyn waarvolgens ek skryf:  

Hierdie is 'n Afrikaanse boek wat in Engels vertel word.  

Ek streef dus geensins daarna om korrekte of goeie Engels te skryf nie, dog hoop ek om iets 

te "skep" wat presies is hoe ons samelewing vandag is: 'n vermengsel. As ons 

samelewing anders was, sou dit nie gewerk het nie, nou is die vermenging juis wat die 

boek amper material vir 'n dokumentêr maak. Dus vermy ek OPSETLIK aanvaarde 

Engelse idiome of stellings. Veral nog as dit taalgebruik is wat geheelenal vreemd is aan 

selfs die Engelssprekende jong Suid-Afrikaner.  

(bl.11 "Sulkingly, with her lip pulled down," inplaas van die korrekte "pouting," "Puck was 

talking nineteen to the dozen" is heeltemal onbruikbaar en verouderd, bl.43, "nails 

bitten to the quick," word "chewed down into the flesh," bl.66, "loping" word 

"galloping," bl. 81) So ook voel ek baie sterk dat "gai" nie nou in Engels kamtag "guy" 

word nie en "laaities" word "lighties" nie! Dit bly in die korrekte Afrikaanse vorm waar 

dit vir almal herkenbaar is. Dit bestaan nie in Engels nie. 

 

2. Hier en daar het ek woorde wat te "hoge" en "goeie" Engels is, vervang of omskryf 

met iets meer basies. Anders pas dit nie by die boek in nie. (bl.7 "encrusted" word 

"splattered with insects," bl.8 "something amiss" word "something terribly wrong," 

"coagulated skin of her porridge" word "thick skin," "bl.24 "luxuriant moustache" 

word "bushy" ens.)  

 

 

3. Ek het uitdrukkings of woord keuses wat 'n paar maal in die boek herhaal, verander. 

Ek hou ook niks van 'n beskrywing van iets waar ek die woord keuse weet nog voor 

ek die sin klaar gelees het nie. ( "A dark cloud of doom," "a lump in her throat," "as if 

she was winded," "beat the living shit out of," "umpteenth time," "chinks" is als of 

herhaal, of te voorspelbaar , dus word "in slow motion" bv. Eerder "time recorded in 
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slower units," bl.205 of "the earth rushed up towards her" word liewer "tilted oddly 

and hit her hard in the face, bl.59 en "streetsleepers" is baie interessanter en Suid-

Afrikaans as "tramps," bl.67)  

 

4. Killer se hare in NIE blond nie. Dis wit. Ek weet nie hoe wit hare anders as net 

"white" beskryf moet word nie? (bl.77) 

 

5. Die verwysings na beroemde mense wat die kinders of admireer of wil wees, is BAIE 

spesifiek so gekies. LOS DIT ASB. NET SO, al maak dit moontlik nie vir julle sin nie. 

Trust me, ek het deeglik my huiswerk gedoen. Net Steve Hofmeyr is ingelos, die res is 

almal vervang met mense uit 2008 se celebrity circuit. Chuck Norris is 'n craze op die 

internet en met jong seuns. (Skrywer Christiaan Bakkes vertel hoe kinders in 

Afrikalande altyd vir hom dit skree!) Nelly Furtado is 'n bruinkop wit sanger met 'n 

kleurlingman en sy's baie mooi en gewild. Ek kon nogal dink dat 'n volwasse 

Vaselinetjie na haar sou lyk? En Gwen Stefani het nou wel gekleurde wit hare, maar 

sy't groot donker oë en baie van die houding wat ek in Killer beskryf. Brian Habana 

het ek by die skoolkinders self gekry. Hy vervang James Small. 

 

6. Soos reeds verduidelik, vind ek die kinders van vandag blootgestel aan grootmens 

onderwerpe, maar hulle is amper meer ligsinnig en "kinderagtig" as voorheen. 

Sommige van die goed wat ek ingehou het, klink miskien te bakvissie-agtig en TE 

naïve, maar dis presies hoe kinders nou is: 'n ongebalanseerde vermenging van 

volwasse dinge en ewige pseudo-tiener. (voorbeelde soos bl.16 "the bees had 

already stung her on her boobies," " wax might fly out of her ear and hit someone.") 

Ek wil dit so hou, asb. 

 

7. Naguiltjies is vertaal met nightjars en ek het dit nie voorheen opgetel nie. 'n Nightjar 

is egter nie 'n uil nie. (bl.27) 

  

8. Ek het daaroor gedink en besluit ek wil Meredith Pike in 'n boozing New Ager 

verander. Dit maak haar karakter meer "lig" en "funny," want waar drankmisbruik 

elders opduik, soos met Killer se stiefpa, Juice-hulle en Texan en selfs Vaseline se 
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vergrype, is dit als redelik ernstig en "donker." Ek voel asof ek Pike nie helder genoeg 

ingekleur het in die eerste boek nie. 

 

9. Ek ken nie die regte benaming vir hoe mens die huidige tyd aandui nie, maar 

aanvanklik wou ek oral waar Louise my "bewegende tyd" na iets stadiger verander 

het, weer regmaak. Later het ek dit maar laat vaar. Ek sou skryf: "Startled awake, 

Vaselinetjie…" en dit sou dan herskryf word as "The next morning Vaselinetjie was 

awaken by noise." Is die herskryf nie baie "stadiger" in tempo nie? Ek aanvaar Louise 

het dit met rede gedoen, maar voel myne het dit meer laat klink asof dit NOU gebeur 

en dus die leser saam in die toneel betrokke gekry…? 

 

10. Heel aan die einde, wanner Oupa Simon vertel hoe hy op Vaselinetjie afgekom het, 

vertel hy dit mos VIR HAAR, dan nie? Ek het dit daar verander dat Oupa Simon sê, "I 

packed up Oumie and you, our precious gift from the Lord," asof hy direk met 

Vaseline praat. Die "precious" is ook 'n teenvoeter vir hoe die Hefners se dogter vir 

hulle, 'n "precious fairy princess" is. 
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K6: Die vertaler se kommentaar nadat sy die 

geredigeerde/reviseerde weergawe deurgewerk het 

 

 Ek het die meeste van die veranderings wat ek nou weer in die teks voorstel met geel 

gehighlight. Ek het nie op alles kommentaar gelewer nie – gewoonlik spreek die 

verandering vanself. Louise, kyk asb waarmee jy saamstem. Hoop daar's nog tyd. 

 Littie/Bitty Ek het self ook Bitty oorweeg. Enigeen wat al die TV-reeks Little Britain gesien 

het, sal egter traag wees om Bitty te gebruik. Maar ek is bereid om daarmee saam te 

gaan. (Ek het dit tydens 'n slypskool getoets, en sommige kursusgangers het ook die 

Little Britain-konneksie gemaak.) 

 Ek stem dikwels nie saam met die veranderde woordorde in die geredigeerde weergawe 

nie, maar ek het my meestal daarby berus. (Wel nie altyd nie.) 

 Ek stem nie saam met die Amerikanismes waarmee die teks nou besaai is nie. I don't 

think it rings true in the South African context – al is die jonges ook hoe onder die 

invloed van televisie, ens. Sien bv. outta - p. 123; cussing (p. 57) – ek het nog nooit 

gehoor dat iemand die woord gebruik behalwe in 'n cowboy-fliek/boek nie. Ek hou ook 

absoluut niks van bootie nie en sal regtig verkies dat dit nie gebruik word nie. Kan ons dit 

met iets anders vervang, asb? Dissed (p. 100) – ek sal nog daarmee saamgaan, maar sou 

verkies dat dit nie so baie gebruik word nie. (Sien ook pp. 79; 115; 194.) En, ai, ek hou 

ook niks van homie nie (pp. 115, 131.) Dis so American gangster! 

 p. 13 – whether . . . or not 

 p. 17 – Ek weet darem nie van so blush nie. Klink vir my glad nie oortuigend nie. Kan iets 

anders oorweeg word? 

 p. 18 – 'n veloorplanting is tog sekerlik a skin graft? 

 p. 21 – Ek stem nie saam met die woordorde nie. 

 p. 28 – Miskien maar die auntie voor Whiskers se naam uitlos? Ek kan sien waar dit 

vandaan kom – uit Vaselinetjie se naiwiteit, maar dit sou ewe goed werk daarsonder, of 

hoe? 

 p. 33 – cellphones word elders as een woord geskryf. 
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 p. 34 – Baby Girl. Hoofletters? Ek is nie seker dat hierdie tipe benaming altyd oral met 

hoofletters gespel word nie. Sien goosie op p. 115; homie op p. 131; Sexy op p. 231. Daar 

is sekerlik nog voorbeelde. 

 p. 40 – toyi-toyi is 'n wisselspelling van toy-toy. As toyi-toyi gekies word, moet dit dan nie 

toyi-toyiing wees nie? (Ek ken self nie die antwoord nie.) 

 p. 54 – flip their top? Ek dink dit moet flip out wees, of blow their top. 

 p. 55 – Flip it – elders is dit flippit gespel. Sien ook p. 103. 

 p. 56 – Kan ons nie asb ontslae raak van die buttered muffin nie? Groot asseblief! 

 p. 56 – Ek is nie te vinde vir die gebruik van scum as b.nw. nie, soos in scum kids. Ek is 

van mening dat dit dan liewer scummy kids of scumbag kids moet wees. Nog sulke 

voorbeelde op pp. 81, 194. 

 p. 59 – nearby een woord. 

 p. 61 – Is 911 nie Amerikaans nie? Sover ek weet kan mens 082 911 bel om Netcare te 

ontbied, maar mens kan nie net 911 bel nie. Is ek verkeerd? 

 p. 64 – opposite house below – the ground floor of the opposite house? 

 p. 65 – since – followed by simple past tense 

 p. 70 - Ek dink for leeches is oorbodig. Wat vir 'n ding is 'n hotel for leeches in elk geval? 

 p. 70 – Kan ons asb ook ontslae raak van die snot threatening to bungy jump? Dit 

verbeter nie die teks nie. 

 p. 76 – Blood. Stating the obvious. Oorweeg asb om dit weg te laat. 

 p. 79 – Oral word dit ass gespel en nie arse soos hier nie. 

 p. 83 – Gaan ons beide friggin' en freakin' gebruik? Ek vra maar net. 

 p. 83 – butthole? 

 p. 84 – Ek ken nie nicks in hierdie verband nie, wel bags, bv. 'Bags I go first' – sien 

www.peevish.co.uk/slang/b.htm  

 p. 86 – Op een bladsy word gepraat van 'n schlong, tool, thing en willy. Is dit nie overkill 

nie? (Daar is wel allerhande verskillende benaminge in Afr. ook.) Asb. eerder nie schlong 

nie – dis 'n baie Joodse woord. 

 p. 101 – Surely you can't wipe something through your guava? You could pull it through, 

though. And why would anuses be a good choice here? Asses seems a better bet. 

 p. 103 – sewage canals – Daai hele sin lees nie lekker nie. 
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 p. 106 – Die hele gedeelte oor die cellphones klink aangelas. Ek sou dit weglaat. Dit hoort 

nie hier nie. 

 p. 107 – a low wheezing release of compressed air is darem 'n vreeslike omslagtige en 

onoortuigende beskrywing vir 'n poep! 

 p. 109 – back yard = twee woorde 

 p. 110 – ma en pa word nerens anders in die teks gebruik nie, en voel vir my out of sync. 

 p. 113 – Ek sou versigtig wees vir die gebruik van floozy/floozies. Dis 'n baie outydse 

woord – my pa het dit altyd gebruik – en voel nie vir my natuurlik uit die mond van 'n 

hedendaagse tiener nie. Ek weet ek het dit een keer gebruik, maar miskien moet dit 

eerder spaarsamig gebruik word, of glad nie. Sien ook pp. 118, 157. 

 p. 115 – shake you bootie over here – dalk shake a leg? Get yourself over here? 

 p. 116 – and – Ek dink dit moet twee sinne wees. 

 p. 117 – "Phew! …" Paragraaf? 

 p. 118 – airtime – Die verwysing na airtime is onnodig. Daar was heeltyd net sprake van 

een selfoon – die een van tannie Hilde wat nie byderhand was nie. Dis in elk geval 

onwaarskynlik dat enige kind haar eie selfoon sal gebruik as 'n grootmens s'n byderhand 

is. 

 p. 143 – die spelling is wuss – nie whooz nie. 

 p. 144 – sport team photographs – sounds very awkward to me. What about simply 

sport photos? 

 p. 148 – Jislaaikit – baie vreemd 

 Beelde soos buttered her muffin (p. 56); a whipped squatter camp dog (p. 62); boil each 

other in a broken geyser (p. 231); as if their insides had melted into their stomachs (p. 

153); so full of shit that his eyes are turning brown (p. 159); a blind person wearing oven 

gloves (p. 197), ens. – Ek neem aan hulle is deur die skrywer ingevoer? Ek wonder maar 

net of almal van hulle 'n verbetering is. Die Afrikaanse teks was baie meer gestroop. 

Why fix it if it aint broke? 

 p. 150 – Sorry, ek hou niks van die split infinitive nie. Ek het dit probeer ignoreer, maar 

hoekom sou mens sê to properly close as jy kan sê to close properly? 

 p. 150 – Sal 'n hedendaagse jongmens praat van bloomers? 
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 p. 152 – Ek dink nie enige jongmens praat nog van lavvies nie. Liewer maar toilets? Ek 

het dit wel vroeër gebruik, toe Vaselinetjie teruggedink het aan hoe sy gesit en boek lees 

het op die lavvie (p. 92), maar daar is dit obviously die woord wat in haar oupa en ouma 

se huis gebruik is. 

 p. 152 – to lessen the pull of the weight on the tie. Dis darem baie lomp gestel en m.i. 

oorbodig. Dit hoef tog nie verduidelik te word hoekom V. vir Killer oplig nie. 

 p. 152 – Ek hou nie daarvan dat V. vir Killer 'n damn-fool depro noem nie. It doesn't ring 

true and it's stating the obvious again. As dit dan nie 'n pest moet wees nie, moet dit 

liewers iets anders wees. Idiot, dalk? 

 p. 158 – flipping – oral anders is dit flippin' gespel. 

 p. 159 – it's the dofste pet hate – Ek hou nie daarvan nie. Dof kan nog gaan, maar dofste 

in 'n Engelse teks is nie vir my lekker nie.  

 p. 159 – Seker butt ipv ass en nie bud nie? 

 p. 160 – When Vaseline . . . what they did not say. Overstated – I would leave all of that 

out. 

 p. 160 – Koevoet? Met verwysing na die weermageenheid? Ek dink dis te obskuur vir 

vandag se leser. Wat dan van eerder net that sadist? 

 p. 164 – Ek dink nie mens kan sê like one man vir soos een man nie. 

 p. 166 – Kissing her hand with a huge grin? Dit maak nie sin nie, hoewel ek weet wat 

bedoel word. 

 p. 170 – now that she was living as a white person – stating the obvious again. Surely the 

English reader isn't more obtuse than the Afrikaans reader? 

 p. 185 – bubble gum – two words 

 p. 195 – Nie onhangers nie. Buddies, of iets soortgelyks. 

 p. 199 - Ek weet van my vloekvertalings was baie kras – daarom het ek staatgemaak op 

die redigering om dit uit te stryk (ook om in dit in gedagte te hou indien die boek vir 

skole bedoel is), maar ek kan regtig nie saamgaan met Why don't you go finger yourself 

nie. Dis heeltemal te vulgêr. Vervang asb met iets anders. Dieselfde geld vir Go wank 

yourself op p. 69. Ek wil nie voor 'n gemengde klas staan en daardie woorde lees nie. En 

moet mens weer kyk na cunts op p. 143? 
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 p. 202 – as if it were . . . Die subjunctive mood word nie gebruik in hierdie teks nie. Sien 

ook p. 134. 

 p. 205 – Panic made way for paralysis. Numbness, rather, or lethargy? 

 p. 206 – I feel like jiving him myself? Nog nooit van gehoor nie. 

 p. 220 – Asb. nie someone blabbing to the gatte nie. 
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Bylaag L: Notas: Stoffel-verhale – In bushveld and 
desert: A game ranger's life: Struktuur 

 

L1: Keur vir Engelse bundel (samesteller se lys met haar notas en 

motiverings) 

 

Engelse bundel deur Christiaan Bakkes 

 

Volgorde – verhale gemerk * is wat ek bygevoeg het 

 

Die olifante van De Wagensdrif 

Jagseisoen 

Dorpsbobbejaan  

Die luiperd  

Opleiding * (dis 'n goeie storie, dit vestig 'n sterk beeld van CB se persoonlikheid en 

weermag- en grensverhale kom deesdae uit die donker na vore) 

Roetinepatrollie * (dit het tema olifante en goeie humor) 

Misleiding 

Haelstorm 

Krokodil in 'n pisvel * (humor, krokodil – vooruitwysing na ongeluk) 

Guweni-kuil 

Broers 

Uitdunning 

26 Februarie 1994 (voorlopige titel vir storie van CB se krokodilongeluk/arm verloor) * 

Die stryd om die mielielande 

Die jagtog (ek sou insluit, aangesien ongeluk nou deel is van boek, leser wil weet wat  

 verder) 

Bittereinder 

Amakange-boorgat (kan uitgelaat word as bundel te dik raak) 
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Boswet (goeie info oor plaaslike mense) 

Die hond 

Eksperiment 

Gatvol 

'n Hond sonder 'n baas is 'n dooie hond 

Ekotoon 

Bergsebras by Okondekafontein (hierdie verhaal en Gemsbok by Ogamsfontein moet 

verkieslik nie op mekaar volg nie, vir afwisseling)  

Reënseisoen 

Gemsbok naby Ogamsfontein 

Toorsafari (goeie info oor plaaslike mense & CB se samewerking met hulle) 

Samevloei 

Die Etendekaberge 

Steppenwolf 

Afdraai 

Die dag van die katte 

Veteraan I 

Veteraan II 

Piet Renoster 

Renosterwagter 

Kersfees in die woestyn 

Niemandsland 

Tier 

Die prys van 'n droom 

Herontmoeting 

Momente 

 

Voeg in maar check net eers chronologiese plasing: 

Afrikaans must stop 

Ozohavera 
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Verhale uitgelaat 

 

Jeffrey (te groot ooreenkoms met Mike se begrafnis, verswak dan lg. Die hartseer verhaal  

 van die seuntjie word in elk geval vertel in Die prys van 'n droom) 

Die verkyker  

Kanker (donker verhaal, soos Afdraai, maar lg. is sterker) 

Kiepies  

Buffels op die Sweni-spruit (kan vlg my uitgelaat word) 

 

Bandkopie ens. 

 

Ek dink 'n mens moet 'n volledige lewensbeskrywing van Christiaan se loopbaan, met 

jaartalle ens, agterin die boek gee, sodat die leser, wat nie sy ander boeke ken nie, self die 

gapings kan invul, soos byvoorbeeld sy Afrika-reis ná die ongeluk. Christiaan se Afrikaanse 

lesers het begin met LANG PAD, en daarin ontvou mettertyd die hele eerste deel van sy 

loopbaan – inligting waaroor die leser van die Engelse bundel nie beskik nie. 

 

Verder: ek sien die bundel nie net vir die Suid-Afrikaanse Engelse mark nie, maar vir 'n 

internasionale gehoor, asook verspreiding in Namibië – van Christiaan se safarigangers sal 

dit seker graag wil koop? Daarom vir my 'n belangrike klem op die plaaslike bevolking en 

interessanthede oor die Himbas, ens. 

 

Hopelik stel buitelandse uitgewers later daarin belang, dis mos "Africa"? Wat van 'n mooi 

fotoseksie sodat die leser CB en sy mense ook kan sien? 
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L2: Keur vir Engels bundel (finaal) 

 

 

Engelse bundel deur Christiaan Bakkes 

 

Die olifante van De Wagensdrif 

Dorpsbobbejaan  

Jagseisoen 

Die luiperd  

Opleiding  

Roetinepatrollie  

Misleiding 

Haelstorm 

Krokodil in 'n pisvel  

Guweni-kuil 

Broers 

Uitdunning 

Padlangs deur Afrika  

Die stryd om die mielielande 

Die jagtog  

Bittereinder 

Amakange-boorgat  

Boswet  

Die hond 

Eksperiment 

Gatvol 

'n Hond sonder 'n baas is 'n dooie hond 

Ekotoon 

Bergsebras by Okondekafontein  

Reënseisoen 

Gemsbok naby Ogamsfontein 

Ozohavera 
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Toorsafari  

Samevloei 

Die Etendekaberge 

Steppenwolf 

Afrikaans must stop 

Afdraai 

Die dag van die katte 

Veteraan I 

Veteraan II 

Piet Renoster 

Renosterwagter 

Kersfees in die woestyn 

Niemandsland 

Tier 

Die prys van 'n droom 

Herontmoeting 

Momente 
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L3: Inhoudsopgawe (In bushveld and desert: A game ranger's life) 

 

The elephants of De Wagensdrif 9 

Village baboon 13 

Hunting season 19 

The leopard 25 

Training 38 

Routine patrol 42 

Deception 46 

Moment of truth 51 

Hailstorm 61 

Croc in a pisvel 68 

Guweni pool 79 

Brothers 84 

Culling 90 

Hitching through Africa 96 

February 26, 1994 102 

Turning point 107 

The battle for the mealie fields 109 

The hunt 123 

Die-hard 129 

Amakange borehole 134 

Bush law 137 

The dog 142 

Experiment 150 

Gatvol 158 

A dog without a master is a dead dog 169 

Ecotone 172 

Mountain zebra at Okondekafontein 176 

Rainy season 178 

Gemsbok near Ogamsfontein 186 

Ozohavera 188 
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Magic safari 192 

Confluence 201 

The Etendeka mountains 204 

Steppenwolf 209 

Afrikaans must stop 213 

Detour 218 

The day of the cats 224 

Veteran I 232 

Veteran II 236 

Piet Renoster 239 

Rhino watcher 244 

Christmas in the desert 249 

No-man's-land 267 

Tier 275 

Reunion 282 

Moments 285 

Glossary 293 
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L4: Samesteller se nota oor "Turning point" 

 

Om Elsa se vraag in haar epos te beantwoord: 26 Februarie 1994 volg op Hitching through 

Africa. 

 

Die einde van bg. storie word 'n aparte kort storie wat NA 26 Februarie 1994 geplaas word – 

dit dien as 'n beknopte manier om die leser in te lig wat met Chris gebeur het na die 

krokodilaanval, nl. job verloor & reis deur Afrika. Dan kom daar 'n nuwe stukkie by om te sê 

dat hy werk gekry het – sien bladsyverwysings onderaan. 

 

Turning point (my voorstel vir titel vir nuwe storie) 

It was a year and a half after I met Jo Milward of England in the Kruger Park. [hierdie sin het 

ek aangepas] 

I lay on a white beach somewhere on the shores of Lake Malawi. I was tanned and lean. My 

hair was long and bleached by the sun. I was over the worst diarrhoea and felt stronger 

every day. For four months I'd been hitching through Africa. I looked at the scars on my 

body and took another sip of beer. I took a postcard and a pen from my backpack.  

 I looked out across the lake. A group of boys were driving a herd of speckled cattle 

along the shore to the water. Opposite me a group of men were sitting beside their dugout 

canoes, preparing their nets for the evening's fishing. Next to me three girls were sunning 

themselves. We had met a few days before. 

 I began to write: 

 Jo 

 Like you, I'm also travelling through Africa by road. Crocodiles have bitten off my arm 

and I lost my job in the Kruger Park. I don't know where I'm headed. 

 Love, 

Chris  

 

[white rule] 

 

Uit LANG PAD, bl. 170, 3e paragraaf van bo: "Somtyds wonder mens wat beïnvloed jou 

besluite ..."  
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Tot op bl. 171 bo: "Daar is 'n man in Namibië wat vir jou 'n werk wil aanbied." 
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L5: Korrespondensie oor "Moment of truth" en 

"Delusion"/"Deception" 

 
Redigeerder aan uitgewer: 
 

 

Hi, Alida 

 

Ek is besig om heerlik te werk aan die Bakkes-bundel. Ek was as leser nog altyd mal oor 

Christiaan Bakkes se stories, maar noudat ek van naderby met hulle te doene kry, sien ek 

nog allerhande ander goed raak wat ek tevore misgekyk het en ek kry ek NOG meer respek 

vir sy skryfwerk. 

 

Suzette het 'n baie goeie job gemaak van die saamstel van die bundel, en Elsa Silke het 'n 

uitstekende vertaling gedoen. Alles tesame genome, dink ek dit gaan 'n bleddie oulike boek 

wees, en 'n baie groot sukses. 

 

Soos dit 'n editor betaam, probeer ek natuurlik om met 'n vars oog te lees en alles te 

vergeet van wat ek tot dusver omtrent die skrywer en sy lewe te wete gekom het uit sy 

stories. Kortom, ek probeer lees soos die waarskynlike leser van die boek, asof dit die eerste 

keer in my lewe is dat ek enigiets lees wat deur Christiaan Bakkes geskryf is. 

 

En nou het ek op 'n probleem gestuit. Binne die konteks van hierdie bundel voel ek dit sou 

veel beter werk om die verhaal "Delusion" te behou eerder as "Moment of truth", al is 

laasgenoemde ook op sy eie 'n veel beter verhaal. Ek sal probeer verduidelik hoe dit vir my 

gevoel het toe ek "Moment of truth" gelees het. 

 

Die een oomblik lees mens nog so lekker van luitenant Chris Bakkes en sy eskapades in die 

Weermag, en die volgende oomblik, wanneer jy "Moment of Truth" begin lees, kom jy agter 

hy is blykbaar nie meer in die Weermag maar nou 'n soort van natuurbewaarder, want hy en 

'n paar ander ouens is agter 'n klomp ivoorstropers aan. Maar net soos jy begin dink jy weet 

wat aangaan, kom jy agter daar is iets wat nie rym nie. Dit bly egter vaag en jy kan dit nie 

pinpoint nie. So lees jy aan, met 'n gemoed waarin die vrae die een na die ander opstaan. 
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Wanneer jy by die einde van die verhaal kom, word sekere dinge vir jou duidelik. Maar lank 

nie alles nie. Dan lees jy die stukkie wat as voetnoot moet dien, en nog 'n paar dinge word 

duidelik, maar nog steeds nie alles nie. En so word jy dan gelaat, met 'n klomp vrae wat in 

jou gemoed opgestaan het met die lees van die storie en waarvan party nou nog rondhang. 

Dis nie 'n baie bevredigende gevoel om te hê nie na die lees van 'n storie nie, en dit doen 

nogal sterk afbreuk aan mens se leesplesier. 

 

Ek en Suzette het hiernatoe gedink en daarnatoe gedink, maar ons kon nie 'n oplossing kry 

wat werk nie. Jy kan nie die voetnootinligting vóór die verhaal plaas nie, want dan val die 

einde plat. Jy kan nie albei verhale plaas nie, want die eindes herhaal mekaar. 

 

Suzette reken ek moet vir Christiaan probeer aandui wat die probleme is en hoe om die 

nodige agtergrondinligting by "Moment of truth" in te werk vir 'n meer bevredigende 

leeservaring. Ek dink egter nie dit kan gedoen word sonder om die (baie goeie) verhaal 

heeltemal te ruïneer nie.  

 

Maar wat ek eintlik die sterkste voel, is dat VIR HIERDIE SPESIFIEKE BUNDEL MET SY 

WAARSKYNLIKE LESER dit veel, veel beter gaan werk om "Delusion" te plaas en nie 

"Moment of truth" nie. 

 

"Moment of truth" sal later baie goed gebruik kan word in 'n volgende bundel, ingebed 

tussen verhale wat die nodige konteks daaraan verleen. In hierdie bundel is die nodige 

konteks nie daar nie, en die gevolg is dat die leser "flounder". En dis nie 'n lekker gevoel nie. 

Ek hoop ek kon daarin slaag om myself duidelik te maak. Nou is dit "over to you" om te 

besluit wat gedoen moet word. 

 

Groete vir eers 

Louise Steyn  
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Hi, Alida 

 

Daar was nog iets wat ek jou wou gesê het en waarvan ek eers later onthou het, en dit is dat 

Suzette nooit kans gekry het om "Moment of truth" in konteks te lees nie, soos wat ek 

gedoen het. Sy het die verhaal eers ná die tyd ontvang. 

 

Indien sy dit wel binne konteks gelees het, is die kanse myns insiens uitstekend dat sy 

presies dieselfde reaksie sou ervaar het as wat ek ervaar het. (Of wat enige goeie editor sou 

ervaar, voel ek tempted om by te sit . . . ) 

 

Sterkte met al jou dinge! 

Louise Steyn  

 

 

Samesteller aan uitgewer en redigeerder: 

 

Hallo Alida & Louise 

 

Ivm bg 2 stories: ek sal baie graag wil he dat Moment in die bundel bly (en ek veronderstel 

Christiaan ook), en ek wil die vlg voorstel: 

 

- Dat Delusion VOOR Moment geplaas word, dan kry die leser die hele agtergrond ivm die 

weermag/game ranger subterfuge. Ek weet chronologies vind Moment 1e plaas, maar dis 'n 

kwessie van 2 maande in werklike tyd - hopelik sal dit nie soveel saak maak nie?  

- Daar moet dan 1 verwysing in Delusion geskrap word na die poachers vang episode. 

- Ek het weer na die stories gekyk, en ek sien kans om bietjie te skommel aan Moment se 

slot sodat die inligting bly (oor die klomp poachers wat uiteindelik gevang het en dat die 

"mislukking" eintlik 'n goeie ding was) maar dat die styl en formaat genoeg verskil dat die 

slot nie soos 'n herhaling voel nie.  

- Daardie mooi beskrywing van die kolonel kan dan na Delusion geskuif word - ek hoop ek is 

reg dat dit dieselfde persoon in al twee stories is. 
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- Vir my is die hoogtepunt/punchline van Moment CB se besef dat hy nie sommerso 'n mens 

kan skiet nie, en die res van die storie is dan afloop. Christiaan sal dalk net moet/kan sorg vir 

'n goeie slotparagraaf of slotsin vir die storie - maar ek sal eers weet wat nodig is as ek die 

werk gedoen het. 

 

As julle dink mens kan dit 'n kans gee, moet mens eers Christiaan se toestemming kry, of 

moet ek voortgaan en dan stuur mens dit vir hom met die verduideliking en vra of dit okay is 

met hom?  

 

Groete 

Suzette 

 

Uitgewer aan redigeerder en samesteller: 

 

Hi julle 

 

Wil net eers sê: Ek is so dankbaar vir julle betrokkenheid by hierdie boek! En dat julle so 

ingegrawe is in die teks dat julle sinvolle voorstelle kan maak. Want ek kan glad nie. Ek moes 

eers gisteraand gou na "Delusion" gaan kyk om te sien watter verhaal dit is (alhoewel ek 

vermoed het watter een dit is) 

 

Suzette, ek het vir Louise gesê ek sal ook deeglik hierna kyk, maar het nog nie kans gekry 

nie. Aan die ander kant, jy klink confident dat jy dit kan red/beredder? Ja, as jy nou êrens die 

tyd kan inruim, sal dit dalk beter wees om Christiaan te wys hoe dit kan / moet werk, eerder 

as hom te probeer verduidelik wat die probleem is en sy verlof te vra. Hy is eers 16 Nov 

terug van Uganda af. As ons so teen 19 Nov vir hom hieroor kan email? 

 

Jy kan dan die uur-tarief gebruik vir die verdere werk en dit saam met die fotobyskrifte 

faktureer. 

 

Dankie en groete 

Alida 
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Redigeerder aan samesteller: 

 

Hi, Suzette 

 

Ek het daardie selfde paadjie geloop, maar moed opgegee toe ek by die slot van Moment 

kom en besef hoe dieselfde as dié van Delusion dit is. Maar as jy kans sien om dit te maak 

werk, sal dit die ideale oplossing wees. 

 

Ek stem daarvoor dat jy die werk eers doen en dat die eindproduk dan aan Christiaan 

voorgelê word. Mens wil hom nie "alarm" nie. En dit staan hom vry om net "nee" te sê as hy 

nie van die eindproduk hou nie. Dan het jy 'n klomp werk verniet gedoen, maar jy het 

minstens die kans gehad om te probeer. En as jy dit kan maak werk, en hy sê "ja", sal dit die 

bundel soveel beter maak. 

 

Please keep me in the picture. 

Louise Steyn  

 

Samesteller aan uitgewer en redigeerder: 

 

Hallo Louise & Alida 

 

Hier's my poging - hoop dit werk.  

 

Ek het 'n paar voetnote onderaan gesit - dit kan uitgehaal word en saam met Louise se 

uiteensetting van die probleem aan Christiaan gestuur word wanneer hy na die hersiene 

weergawe kyk.  

 

Ek stuur weer die dok met track changes reeds aanvaar sodat jy dit net so in die ms kan 

inplak, Louise, asook die dok met track changes wat nog wys as rekord van die werk. 

 

Groete 

Suzette 
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Bylaag M: Notas: Stoffel-verhale – In bushveld 
and desert: A game ranger's life: Ander 

M1: Vertaler se aanvanklike vertaalnota 

 

Ek lewer graag kommentaar op die dele wat in pers ge'highlight' is: 

 Town baboon (en elders): Die damwal is ses voet hoog. Moet daar liewer deurgaans van 

metrieke mate gebruik gemaak word? Daar word ook by geleentheid van 'duim' gepraat. 

Maar wel ook van meters. Ek het dit vertaal soos Christiaan dit geskryf het – ek laat dit 

oor aan die redigeerder se diskresie. 

 The leopard: Ek kry sowaar nêrens 'n vertaling vir 'muisneuse' nie. En die enigste 

Afrikaanse vingerhoede wat ek ken, is 'foxgloves' – en hulle is nie inheems nie, dus moet 

dit 'n ander soort vingerhoed wees hierdie. Christiaan, help asb. 

 'Piet-my-vrou' – hier moet mens darem seker liewer die Afrikaanse naam hou? (En nie 

praat van 'n 'red-chested cuckoo' nie?) 

 'Januarie' – ek het die naam verengels na 'January' – was dit nodig? Moet die Afrikaanse 

spelling liewer behoue bly? 

 'sandvaalbos' – ek kon nie 'n Engelse ekwivalent kry nie. Ek dink ook in retrospek die 

'large-fruited bushwillow' moet liewer 'raasblaar' bly. Die vraag is: moet 'camel thorn' 

dan ook deurgaans bekend staan as 'kameeldoring' ter wille van konsekwentheid? Sien 

hieronder by boom/plantname.  

 Training: Omdat Matthysen nou Bakkes geword het, begin peloton een se ouens se 

name almal met B. Ek neem aan Benade se naam moet ook verander. Hy is in peloton 

twee, dus moet sy naam seker nou met 'n ander letter van die alfabet begin? 

 Ek weet nie wat 'batterytoetse' is nie. Ek het dit vertaal met 'fitness tests'. Help? 

 Ek het die Afrikaanse benaming 'staaldak' gehou. Ek reken alle eks-weermaglede ken dit 

so. Moet dit dalk eerder 'steel helmet' wees? 

 'Aantree' – in die woordeboek, sowel as 'n boek wat ek oor die weermag gelees het, 

word die term 'form up' gebruik. Ek het egter met 'n persoon gepraat met uitgebreide 
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kennis van die weermag en grensdiens, en hy het gesê hy het nooit gehoor dat dit 

gebruik word nie – eerder 'line up'. Christiaan sal seker weet. 

 Routine patrol: 'bladveer' – 'laminated spring' – is dit reg? 

 'D.P.' (dienspligtige) – 'NSM' (national serviceman). In die boek Buried in the Sky (skrywer 

het my nou ontgaan, boek reeds terug by biblioteek) word die afkorting wel so gebruik, 

hoewel my man nie kan onthou dat hy dit ooit gehoor het nie. Anders moet die woord 

miskien maar uitgeskryf word? 

 'LWT' – 'transport park'. Ek het dit so gekry op die webwerf 

www.allatsea.co.za/army/glossary.htm  

 Hier het ek gesê 'seiluitrusting' is 'groundsheets' – omdat ek geen idee het wat dit is nie. 

Is dit dalk 'webbing', Christiaan? Ek het intussen uitgevind by iemand wat weet, en 

skynbaar is 'seiluitrusting' wel 'webbing'. Dit moet dan so verander word. 

 Ek weet ook nie lekker wat 'boomeilande' is nie. Ek het gesê 'wooded islands'. Maar is 

dit 'n eiland in die rivier met bome op, of is dit iets soos 'a clump of trees', Christiaan? 

Sien ook die storie Fed up. 

 'omuramba' – soms met 'n hoofletter gespel, soms met 'n kleinletter. Ek het dit 

deurgaans 'n kleinletter gemaak. 

 'tweespoorpad' – ek het maar gesê 'two-track road', maar ek het geen idee of dit 

toelaatbaar is nie. Dalk eerder 'rutted track'? 

 Delusion: "Misleiding' – kan dalk ook 'deception' wees? 

 Ek het gesê 'Stier-Manlicher' ipv 'Steir-Manlicher'. Stel reg, asb. 

 'national service lieutenants'. Moet dit dalk 'conscript/conscripted lieutenants' wees? 

 Hailstorm: Die koeël van 'n 375 'val vinnig' – 'its bullet falls quickly'? Ek is nie lekker 

seker wat bedoel word nie. Is dit die koeël in die loop? Christiaan, help maar asb met die 

vertaling. 

 Croc in a pisvel: Ek het besluit om die woord 'pisvel' onveranderd te laat. 'Mattress 

cover' sou seker 'n gangbare vertaling wees. Maar ek het gedink aan al die ouens wat in 

die weermag was en presies sou weet wat 'n pisvel is. Ek het dit in die teks probeer 

verduidelik. 
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 Ek het geen idee wat 'speklap' is nie. Kon dit ook nêrens kry nie. Ek het maar volstaan 

met 'a roll of cloth'. Hulp sal waardeer word. Iemand het intussen vir my gevra of dit nie 

dalk 'shammy' (chamois) is nie, maw seemsleer. 

 Ek het 'canyon' gebruik vir 'skeurvallei' omdat Christiaan verwys na die Visrivier-

skeurvallei. Is 'canyon' in alle gevalle reg, Christiaan? Of is dit dalk soms 'rift valley'? Dit 

voel vir my lg. is 'n groter ding. 

 Guweni pool: 'turfvlakte' – 'turf plains' OK? 

 'Backveld region' vir 'agterveldgebied'?  

 The tenses are tricky here. Die eerste gedeelte is 'n algemene beskrywing van hoe dinge 

gewoonlik verloop het tydens 'n staptoer. Die paragraaf 'Toe die kuil begin opdroog …' 

lei 'n gedeelte in wat spesifiek betrekking het op die gebeure tydens die droogte van 

1992. Ek dink die Engelse teks moet lui: 'When the pool began to dry up during the 

drought of 1992, …' sodat die past tense meer logies ingebring kan word.  

 Brothers: 'miltsiekte' – 'anthrax'. Is dit reg? 

 'whisky' vs 'whiskey' – as ek dit reg het, word die 'whiskey'-spelling gebruik vir die Skotse 

soort. Dit lyk my Christiaan het beide spellings in sy tekste gebruik. Ek het sy spellings 

nagevolg. Jack Daniels moet definitief 'whiskey' gespel word, of hoe? Moet mens ter 

wille van konsekwentheid nie maar liewer deurgaans van 'whiskey' praat nie? 

 .458 BRNO – is die hoofletters reg? Want elders word dit met kleinletters geskryf. 

 The battle of the mealie fields: Suzette het verander aan die volgorde van die verhaal. 

Ek het dit egter gelaat soos dit oorspronklik geskryf is. Indien dit verander word soos 

Suzette voorgestel het, sal dit die 'tenses' in Engels erg beïnvloed. 

 'Counsellor' – die regte benaming vir 'raadsman'? Ek het ge-Google, maar nie veel wys 

geword nie. Wel so hier en daar gesien hulle verwys na 'counsellor' in die Namibian. 

 'Chief' vir 'hoofman'? 

 Diehard: Die trok het 'monteerband' op die vloer. Is dit 'belting'? 

 'die span van die slotaksie' – Ek het gesê 'the slide of the bolt' maar ek het geen idee 

waarvan ek praat nie en of dit hoegenaamd reg is nie. Christiaan, help! 

 Bush law: Hier kom die 'seiluitrusting' weer ter sprake en hier het ek dit wel vertaal met 

'webbing'. 
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 The dog: Is 'Warm-Quelle' die regte spelling? Dit word hier Warmquelle gespel, maar 

elders is dit Warm-Quelle. As ek Google lyk dit ook vir my of die koppelteken dalk die 

regte spelling kan wees. 

 A dog without a master is a dead dog: 'Okongwefontein' – dit lyk vir my asof die -

fontein samestelling dui op 'n pleknaam en nie 'n fontein as sulks nie. Daarom het ek dit 

nie vertaal nie. Is dit reg? 

 Ecotone: 'my own camp on the Skeleton Coast in the Kaokoveld' – is dit reg so? 

 Gemsbuck near Ogamsfontein: Ek kon nie 'n Afrikaanse ekwivalent kry vir 'daalderbos' 

nie. 'Daalder bush', dus? 

 Ozohavera: SAWI – waarvoor staan dit? En wat sou die Engelse ekwivalent wees? Suid-

Afrikaanse Weermag wat? 

 Magic safari: Ek het 'Vals Kaap Frio' vertaal as 'False Cape Frio', maar ek kon geen 

verwysing daarna kry nie – nie in Afrikaans of in Engels nie. 

 Ek is bewus daarvan dat 'It wasn't him' nie korrek is nie. Maar ek dink die (meer 

korrekte) 'It wasn't he' sal in hierdie konteks pretensieus klink. Mense praat tog nie 

regtig so nie, of hoe? 

 'witch doctor' reg vir 'toordokter'? 

 The Etendeka mountains: OK om 'torras' net so te hou? En jammer, ek sien ek het 

'lakwas' getik ipv 'lawas' – ek is nie seker wat hiermee bedoel word nie. 'Lawa' soos in 

'lava'? Of beteken dit iets anders? 

 Tense is tricky in this story. Redigeerder, kyk asb of dit werk. 

 Steppenwolf: Ek het die Jack Daniels webwerf besoek, dus dink ek die beskrywing van 

die prop, ens. is reg. 

 'sandplate' – 'sand boards'? 

 Afrikaans must stop: 'permanent water' moet seker eerder 'perennial water' wees. Daar 

is ook twee sulke gevalle in Guweni pool. 

 Kyk asb of dit werk om die laaste deel van die vertelling in teenwoordige tyd te hê ('On 

our last evening we sit . . .). Anders kan dit maklik na verlede tyd verander word. 

 Detour: Ek twyfel nou daaroor of hierdie storie hoegenaamd in die teenwoordige tyd 

vertel moet word. Werk dit te midde van al die ander verlede tyd vertellings? Ek het op 
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die ou end begin 'faff' en verander aan tenses. Nou het ek 'n vars oog nodig. Mens sou 

dit ook ewe maklik in die verlede tyd kon vertel. 

 The day of the cats: Ek het intussen danksy Google uitgevind 'n 'bloukopdrawwertjie' is 

'n 'Burchell's courser'. 

 Reunion: Wat sou 'n 'vals mopanie' wees? Kon dit nie kry nie. 

 Boom/plantname: Hoe belangrik is konsekwentheid? Ek het (ter wille daarvan) feitlik 

deurgaans die name vertaal. Ek het maar meestal ge'google' vir die Engelse name. Baie 

wildreservate/gasteplase gee die Afrikaanse en Engelse name op hulle webwerwe. Dit 

het my laat dink die oorsese/Engelssprekende gaste wil wel die Engelse name weet. (Ek 

het egter 'witgat' behou en nie 'shepherd's tree' gebruik nie. Maar ek het 'brosdoring' 

vertaal as 'spendid thorn' – dit klink nogal vir my na 'n onding en miskien moet liewer 

teruggekeer word na 'brosdoring'. Ek was dus glad nie konsekwent nie.) Ek het nou weer 

rustig deurgelees. Dit voel vir my soms moet mens maar vertaal. Wanneer daar gepraat 

word van die maak van 'n takkraal, voel dit vir my dis beter om te verwys na die takke 

van die 'buffalo thorn' as die 'blinkblaar wag-'n-bietjie'. Maar ter wille van die Afrikaanse 

'flavour' in die Engelse teks kan mens miskien sommige van die name in Afrikaans 

behou, bv. boekenhout (ipv Transvaal beech, soos ek dit vertaal het); raasblaar (ipv 

'large-fruited bushwillow); kierieklapper (ipv russet bush willow); ghwarriebos (ipv die 

Engelse spelling 'guarri'). Wat dink julle? 

 Name van tipes grond/veld/plantegroei: Christiaan moet maar asb kyk of ek iewers 'n 

groot 'faux pas' gemaak het. Ek het maar vertaal, hoewel ek vermoed die Afrikaanse 

name word (wetenskaplik) wyd gebruik. Ek het 'n webwerf gekry 

www.nwpg.gov.za/sde/gisservice/terreshabtypes.htm wat nuttig was. Daar het ek bv 

gesien hulle praat van 'thorn bushveld' en nie van 'thorny bushveld' soos ek dit sou 

vertaal het nie. 

 Inspeak: Daar is so baie gebiede waarvan ek min of geen kennis het nie en bes moontlik 

heeltemal die verkeerde woorde gekies het, bv jag, gewere, veldwagters en hul range, 

die weermag, ens. Christiaan moet asb maar fyn kyk en uitwys/verbeter waar nodig.  

 Ek het tydens 'n finale lees weer heelwat foute opgetel, maar ek is seker die redigeerder 

sal hulle raaksien. As ek op die ou end weer die teks te sien kry, sal ek net weer seker 

maak. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za

http://www.nwpg.gov.za/sde/gisservice/terreshabtypes.htm


731 
 

M2: Vertaler se vertaalnota oor addisionele vertaling 

 

 Moment of truth: Ek het iewers gesien dat daar verwys word na die 'witpad' as 'the 

white chalk road'. 'n Ander alternatief sou wees om die Afrikaanse woord te behou – ek 

het gesien dat dit so gebruik word in die boek Buried in the Sky. 

 'omwambas' – Is dit 'n tikfout? Moet dit eintlik 'omurambas' wees? 

 Wat is 'n 'RV'? Waarvoor staan dit? Is dit Engels of Afrikaans? 

 'Verkenningskommando' – al wat ek kon kry as ek google, was 'Reconnaissance 

Regiment'. Is dit reg? 

 26 February 1994: 'leguaan' – is dit wat ons 'n likkewaan noem hier in SA? 

 Turning point: Om die einde weg te laat en te laat dien as inleiding van 'n nuwe storie, 

verswak na my mening die storie Hitching through Africa. 

 Ek dink hierdie 'storie' is verwarrend. Waar bv is die 'snake park' en wat het dit met die 

prys van eiers te doen? Wie is Lynn Bale? Wie is Allistair McKinnon? En Wade? (Of is ek 

dom?) Ek twyfel of dit enigiets opklaar – ek dink dit skep dalk meer verwarring. Sou dit 

nie beter wees om bloot 'n biografiese nota in te sit (kursief gedruk) waarin 'n kort 

opsomming gegee word van hoe sake verloop het na die aanval en die road trip deur 

Afrika nie? Iets soos gevind word aan die einde van Croc in a pisvel? Verskoon maar as 

ek uit my beurt praat! 
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M3: Skrywer se kommentaar op vertaler se vertaalnota (skrywer se 

kommentaar in rooi) 

 

 
 

Ek lewer graag kommentaar op die dele wat in pers ge'highlight' is: 

 Town baboon (en elders): Die damwal is ses voet hoog. Moet daar liewer deurgaans van 

metrieke mate gebruik gemaak word? Daar word ook by geleentheid van 'duim' gepraat. 

Maar wel ook van meters. Ek het dit vertaal soos Christiaan dit geskryf het – ek laat dit 

oor aan die redigeerder se diskresie. 

 The leopard: Ek kry sowaar nêrens 'n vertaling vir 'muisneuse' nie. En die enigste 

Afrikaanse vingerhoede wat ek ken, is 'foxgloves' – en hulle is nie inheems nie, dus moet 

dit 'n ander soort vingerhoed wees hierdie. Christiaan, help asb. – Muisneus is Cleome 

angustifolia algemeen as Mouse Whiskers of Yellow Mouse Whiskers. Vingerhoed - 

Foxglove 

 'Piet-my-vrou' – hier moet mens darem seker liewer die Afrikaanse naam hou? (En nie 

praat van 'n 'red-chested cuckoo' nie?) Piet-my-vrou is beter 

 'Januarie' – ek het die naam verengels na 'January' – was dit nodig? Moet die Afrikaanse 

spelling liewer behoue bly? Behou Januarie asb 

 'sandvaalbos' – ek kon nie 'n Engelse ekwivalent kry nie. Ek dink ook in retrospek die 

'large-fruited bushwillow' moet liewer 'raasblaar' bly. Die vraag is: moet 'camel thorn' 

dan ook deurgaans bekend staan as 'kameeldoring' ter wille van konsekwentheid? Sien 

hieronder by boom/plantname. Sandvaalbos is Terminalea Sericea algemeen as Silver 

Cluster Leaf. Kameeldoring moet so bly  

 Training: Omdat Matthysen nou Bakkes geword het, begin peloton een se ouens se 

name almal met B. Ek neem aan Benade se naam moet ook verander. Hy is in peloton 

twee, dus moet sy naam seker nou met 'n ander letter van die alfabet begin? Dis reg – 

Benade kan verander 

 Ek weet nie wat 'batterytoetse' is nie. Ek het dit vertaal met 'fitness tests'. Help? Fitness 

of endurance test 

 Ek het die Afrikaanse benaming 'staaldak' gehou. Ek reken alle eks-weermaglede ken dit 

so. Moet dit dalk eerder 'steel helmet' wees? Staaldak is reg 
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 'Aantree' – in die woordeboek, sowel as 'n boek wat ek oor die weermag gelees het, 

word die term 'form up' gebruik. Ek het egter met 'n persoon gepraat met uitgebreide 

kennis van die weermag en grensdiens, en hy het gesê hy het nooit gehoor dat dit 

gebruik word nie – eerder 'line up'. Christiaan sal seker weet. Instrukteur het nooit 

engels gepraat nie. Line-up of fall-in is beter 

 Routine patrol: -  

 'bladveer' – 'laminated spring' – is dit reg? blade spring of main blade spring 

 'D.P.' (dienspligtige) – 'NSM' (national serviceman). In die boek Buried in the Sky (skrywer 

het my nou ontgaan, boek reeds terug by biblioteek) word die afkorting wel so gebruik, 

hoewel my man nie kan onthou dat hy dit ooit gehoor het nie. Anders moet die woord 

miskien maar uitgeskryf word? Service man 

 'LWT' – 'transport park'. Ek het dit so gekry op die webwerf 

www.allatsea.co.za/army/glossary.htm LWT is ligte werktuig – transport park is reg 

 Hier het ek gesê 'seiluitrusting' is 'groundsheets' – omdat ek geen idee het wat dit is nie. 

Is dit dalk 'webbing', Christiaan? Ek het intussen uitgevind by iemand wat weet, en 

skynbaar is 'seiluitrusting' wel 'webbing'. Dit moet dan so verander word. Webbing is reg 

 Ek weet ook nie lekker wat 'boomeilande' is nie. Ek het gesê 'wooded islands'. Maar is 

dit 'n eiland in die rivier met bome op, of is dit iets soos 'a clump of trees', Christiaan? 

Sien ook die storie Fed up. Boomeilande – tree islands-wooden islands – hierdie is 

groepies bome op verhewe grond in die vloedvlaktes wat oor die algemeen gras vlaktes 

is. Vloedvlaktes is die meeste van die tyd drooog, net tydens vloede is dit onder kniediep 

of dieper water. Dan is die boomeilande ware eilande 

 'omuramba' – soms met 'n hoofletter gespel, soms met 'n kleinletter. Ek het dit 

deurgaans 'n kleinletter gemaak. kleinletter 

 'tweespoorpad' – ek het maar gesê 'two-track road', maar ek het geen idee of dit 

toelaatbaar is nie. Dalk eerder 'rutted track'? double track 

 Delusion: "Misleiding' – kan dalk ook 'deception' wees? Deception 

 Ek het gesê 'Stier-Manlicher' ipv 'Steir-Manlicher'. Stel reg, asb. Steir-Manlicher 

 'national service lieutenants'. Moet dit dalk 'conscript/conscripted lieutenants' wees? 

Conscripted lieutenants 
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 Hailstorm: Die koeël van 'n 375 'val vinnig' – 'its bullet falls quickly'? Ek is nie lekker 

seker wat bedoel word nie. Is dit die koeël in die loop? Christiaan, help maar asb met die 

vertaling. Bullet drops rapidly? 

 Croc in a pisvel: Ek het besluit om die woord 'pisvel' onveranderd te laat. 'Mattress 

cover' sou seker 'n gangbare vertaling wees. Maar ek het gedink aan al die ouens wat in 

die weermag was en presies sou weet wat 'n pisvel is. Ek het dit in die teks probeer 

verduidelik. Pisvel is reg 

 Ek het geen idee wat 'speklap' is nie. Kon dit ook nêrens kry nie. Ek het maar volstaan 

met 'a roll of cloth'. Hulp sal waardeer word. Iemand het intussen vir my gevra of dit nie 

dalk 'shammy' (chamois) is nie, maw seemsleer. Mutton cloth 

 Ek het 'canyon' gebruik vir 'skeurvallei' omdat Christiaan verwys na die Visrivier-

skeurvallei. Is 'canyon' in alle gevalle reg, Christiaan? Of is dit dalk soms 'rift valley'? Dit 

voel vir my lg. is 'n groter ding. Canyon 

 Guweni pool: 'turfvlakte' – 'turf plains' OK? OK 

 'Backveld region' vir 'agterveldgebied'? OK 

 The tenses are tricky here. Die eerste gedeelte is 'n algemene beskrywing van hoe dinge 

gewoonlik verloop het tydens 'n staptoer. Die paragraaf 'Toe die kuil begin opdroog …' 

lei 'n gedeelte in wat spesifiek betrekking het op die gebeure tydens die droogte van 

1992. Ek dink die Engelse teks moet lui: 'When the pool began to dry up during the 

drought of 1992, …' sodat die past tense meer logies ingebring kan word. OK 

 Brothers: 'miltsiekte' – 'anthrax'. Is dit reg? JA 

 'whisky' vs 'whiskey' – as ek dit reg het, word die 'whiskey'-spelling gebruik vir die Skotse 

soort. Dit lyk my Christiaan het beide spellings in sy tekste gebruik. Ek het sy spellings 

nagevolg. Jack Daniels moet definitief 'whiskey' gespel word, of hoe? Moet mens ter 

wille van konsekwentheid nie maar liewer deurgaans van 'whiskey' praat nie? Whiskey 

 .458 BRNO – is die hoofletters reg? Want elders word dit met kleinletters geskryf. 458 

Brno 

 The battle of the mealie fields: Dalk eerde "The battle FOR the maize fields" 

 Suzette het verander aan die volgorde van die verhaal. Ek het dit egter gelaat soos dit 

oorspronklik geskryf is. Indien dit verander word soos Suzette voorgestel het, sal dit die 

'tenses' in Engels erg beïnvloed. 
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 'Counsellor' – die regte benaming vir 'raadsman'? Ek het ge-Google, maar nie veel wys 

geword nie. Wel so hier en daar gesien hulle verwys na 'counsellor' in die Namibian. 

Counsillor 

 'Chief' vir 'hoofman'? Headman 

 Diehard: Die trok het 'monteerband' op die vloer. Is dit 'belting'? Conveyor belt 

 'die span van die slotaksie' – Ek het gesê 'the slide of the bolt' maar ek het geen idee 

waarvan ek praat nie en of dit hoegenaamd reg is nie. Christiaan, help! Dis reg 

 Bush law: Hier kom die 'seiluitrusting' weer ter sprake en hier het ek dit wel vertaal met 

'webbing'. Reg 

 The dog: Is 'Warm-Quelle' die regte spelling? Dit word hier Warmquelle gespel, maar 

elders is dit Warm-Quelle. As ek Google lyk dit ook vir my of die koppelteken dalk die 

regte spelling kan wees. Warmquelle 

 A dog without a master is a dead dog: 'Okongwefontein' – dit lyk vir my asof die -

fontein samestelling dui op 'n pleknaam en nie 'n fontein as sulks nie. Daarom het ek dit 

nie vertaal nie. Is dit reg? reg 

 Ecotone: 'my own camp on the Skeleton Coast in the Kaokoveld' – is dit reg so? My camp 

on the Skeleton……………………… 

 Gemsbuck near Ogamsfontein: Ek kon nie 'n Afrikaanse ekwivalent kry vir 'daalderbos' 

nie. 'Daalder bush', dus? Daalderbos is Xygophylum stapfii alfemeen as die Dollarbush. 

Gemsbok,Springbok etc is aanvaarde Engelse spelling – nie buck nie 

 Ozohavera: SAWI – waarvoor staan dit? En wat sou die Engelse ekwivalent wees? Suid-

Afrikaanse Weermag wat? Inkopie sentrum – die Engelse afkorting SADFI 

 Magic safari: Ek het 'Vals Kaap Frio' vertaal as 'False Cape Frio', maar ek kon geen 

verwysing daarna kry nie – nie in Afrikaans of in Engels nie. Dis reg 

 Ek is bewus daarvan dat 'It wasn't him' nie korrek is nie. Maar ek dink die (meer 

korrekte) 'It wasn't he' sal in hierdie konteks pretensieus klink. Mense praat tog nie 

regtig so nie, of hoe?  

 'witch doctor' reg vir 'toordokter'? Ja 

 The Etendeka mountains: OK om 'torras' net so te hou? En jammer, ek sien ek het 

'lakwas' getik ipv 'lawas' – ek is nie seker wat hiermee bedoel word nie. 'Lawa' soos in 

'lava'? Of beteken dit iets anders? Torras is reg. Lava 
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 Tense is tricky in this story. Redigeerder, kyk asb of dit werk. 

 Steppenwolf: Ek het die Jack Daniels webwerf besoek, dus dink ek die beskrywing van 

die prop, ens. is reg. 

 'sandplate' – 'sand boards'? Sandplates 

 Afrikaans must stop: 'permanent water' moet seker eerder 'perennial water' wees. Daar 

is ook twee sulke gevalle in Guweni pool. Perennial is reg 

 Kyk asb of dit werk om die laaste deel van die vertelling in teenwoordige tyd te hê ('On 

our last evening we sit . . .). Anders kan dit maklik na verlede tyd verander word. 

 Detour: Ek twyfel nou daaroor of hierdie storie hoegenaamd in die teenwoordige tyd 

vertel moet word. Werk dit te midde van al die ander verlede tyd vertellings? Ek het op 

die ou end begin 'faff' en verander aan tenses. Nou het ek 'n vars oog nodig. Mens sou 

dit ook ewe maklik in die verlede tyd kon vertel. 

 The day of the cats: Ek het intussen danksy Google uitgevind 'n 'bloukopdrawwertjie' is 

'n 'Burchell's courser'. Reg 

 Reunion: Wat sou 'n 'vals mopanie' wees? Kon dit nie kry nie. Large False Mopane 

 Boom/plantname: Hoe belangrik is konsekwentheid? Ek het (ter wille daarvan) feitlik 

deurgaans die name vertaal. Ek het maar meestal ge'google' vir die Engelse name. Baie 

wildreservate/gasteplase gee die Afrikaanse en Engelse name op hulle webwerwe. Dit 

het my laat dink die oorsese/Engelssprekende gaste wil wel die Engelse name weet. (Ek 

het egter 'witgat' behou en nie 'shepherd's tree' gebruik nie. Maar ek het 'brosdoring' 

vertaal as 'spendid thorn' – dit klink nogal vir my na 'n onding en miskien moet liewer 

teruggekeer word na 'brosdoring'. Ek was dus glad nie konsekwent nie.) Ek het nou weer 

rustig deurgelees. Dit voel vir my soms moet mens maar vertaal. Wanneer daar gepraat 

word van die maak van 'n takkraal, voel dit vir my dis beter om te verwys na die takke 

van die 'buffalo thorn' as die 'blinkblaar wag-'n-bietjie'. Maar ter wille van die Afrikaanse 

'flavour' in die Engelse teks kan mens miskien sommige van die name in Afrikaans 

behou, bv. boekenhout (ipv Transvaal beech, soos ek dit vertaal het); raasblaar (ipv 

'large-fruited bushwillow); kierieklapper (ipv russet bush willow); ghwarriebos (ipv die 

Engelse spelling 'guarri'). Wat dink julle? 

 Name van tipes grond/veld/plantegroei: Christiaan moet maar asb kyk of ek iewers 'n 

groot 'faux pas' gemaak het. Ek het maar vertaal, hoewel ek vermoed die Afrikaanse 
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name word (wetenskaplik) wyd gebruik. Ek het 'n webwerf gekry 

www.nwpg.gov.za/sde/gisservice/terreshabtypes.htm wat nuttig was. Daar het ek bv 

gesien hulle praat van 'thorn bushveld' en nie van 'thorny bushveld' soos ek dit sou 

vertaal het nie. 

 Inspeak: Daar is so baie gebiede waarvan ek min of geen kennis het nie en bes moontlik 

heeltemal die verkeerde woorde gekies het, bv jag, gewere, veldwagters en hul range, 

die weermag, ens. Christiaan moet asb maar fyn kyk en uitwys/verbeter waar nodig.  

 Ek het tydens 'n finale lees weer heelwat foute opgetel, maar ek is seker die redigeerder 

sal hulle raaksien. As ek op die ou end weer die teks te sien kry, sal ek net weer seker 

maak. 
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M4: Vertaler se kommentaar op samesteller se redigering 

 

 Hunting season: p. 11: 'n Mens sê tog The hunting season is open – not The hunting 

season opens. Therefore The hunting season was open – not The hunting season has 

opened. M.a.w. hy is oop – hy maak nie oop nie. Dis hoe ek dit sien. 

 P. 39: General Christiaan de Wet – hoofletter G. 

 Routine patrol: p. 32: Die laaste sin – ek het doelbewus "Then he laughed" gekies omdat 

dit 'n sterker einde is. Ek hou nie van "started laughing" of "started to laugh" nie. 

 Hailstorm: p. 46: Tweede par. – Suzette het die tense verander. "On the opposite side, 

north of Nsikazi, are (ivp were) Khandizwe and Matjulu …" Ek stem nie saam nie. 

Hoewel die par. in die present tense begin, verander die tense die oomblik dat jy sê 

"Our camp lay in its shade." Daarna beskryf jy die omgewing rondom die kamp soos dit 

was, nie soos dit is nie. Daarom past tense. 

 Croc in a pisvel: p. 59: "half lifted" (par. 3) moet volgens my twee woorde wees. 

 "snout" – nee, ek weet darem nie. 'n Snout is wat my betref 'n taamlike "harmless" 

ding. "Jaw/s" – maar mens kan dit ook nie deurentyd gebruik nie, daarom het ek 

"mouth" ook gebruik. Ek het "maw" oorweeg, maar dit klink weer vir my te dramaties.  

 Guweni pool: p. 61: Ek het gesê: "In one place it forms deep pools, where I liked to stop 

during wilderness trails." Suzette het dit verander na: "…, where I liked to stop when we 

take tourists on the wilderness hiking trails." Dit moet verander na: "… when we took 

tourists on wilderness hiking trails." Ek wil net noem dat ek nogal wyd gelees het oor 

hierdie staptoere in die Kruger Wildtuin en elders (in allerhande publikasies), en dit het 

vir my gelyk asof hulle algemeen bekend staan as "wilderness trails". (Maar Christiaan 

het intussen die teks gelees, en hy sou seker gesê het as hy nie saamstem nie.) 

 Brothers: p. 67: "They had each other's backs". Ek het dit bedoel soos in die uitdrukking 

"I've got your back." (Moenie worry nie, ek kyk uit vir jou!) As dit hinderlik is, kan mens 

seker iets oorweeg soos "They looked out for each other." (Ek sien Christiaan het 

intussen 'n voorstel gemaak.) 

 Culling: p. 71: Ek het gesê: "There they would grow to adulthood and become "problem 

animals", trampling tourists who left the safety of their motorcars." Suzette se 

weergawe: "There they would … become "problem animals" – hating the scent of 
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people, they will trample tourists who left the safety …" Will moet asb. would wees. Ek 

voel Suzette verhelder te veel – sy stel iets duidelik wat die skrywer oorspronklik nie 

duidelik gestel het nie, want dit spreek vanself, en in die proses verswak sy die teks. 

 February 26, 1994: p. 82: Ek het gesê: "Then, suddenly, the second crocodile was 

there." Suzette het verander na: "Then the second crocodile reached us." Ek stem saam 

met die weglating van "suddenly" om herhaling te voorkom. Maar ek hou nie van 

"reached us" nie – die us verwys nou na hom en die eerste krokodil? Ek verkies steeds 

"Then the second crocodile was there" – arrived of appeared sal ook nie vir my werk 

nie. 

 The battle of the mealie fields: p. 86: Suzette het verander aan die volgorde van die 

oorspronklike verhaal (ingelei met 'n paragraaf wat eers later gevolg het in die 

oorspronklike) en hoewel haar redes seker geldig is, bebodder dit steeds vir my die hele 

vloei van die verhaal (en die tenses). Ek verkies regtig die oorspronklike. Louise, sal jy 

kyk wat jy dink? 

 p. 88: Ek sê: "Let's set up camp before it gets too dark." Suzette verander: "Let's go and 

set up camp before …" Ek het nogal 'n broertjie dood aan al die 'go and' en 'went to' en 

'come and' en 'busy with'-konstruksies wat Afrikaanse mense graag gebruik. Dit kan net 

sowel weggelaat word. 'n Soortgelyke voorbeeld is in Croc in a pisvel (p. 59), waar ek 

gesê het "Daniel fetched the forked stick in the bakkie" en Suzette dit verander het na 

"Daniel went to fetch the forked stick …". 

 Amakange borehole: p.109: In die eerste paragraaf het ek (en Christiaan) gesê "Next to 

the Land Rover … Horace McAllistair cleared his throat softly." Suzette het die man se 

van uitgehaal, sodat dit slegs lees "… Horace cleared his throat …" Christiaan het nogal 

'n neiging om deurgaans sekere mense op hulle naam en van te noem. Dis weer 'n soort 

'signature' ding. Ek dink aan hierdie man as Horace McAllistair – nie as Horace nie. 

 Fed up: p. 132: Hier is weer 'n voorbeeld van (onnodige?) verheldering. Ek het gesê: 

"For three years I had tracked lions on foot, showing them to tourists without anyone 

getting hurt." Suzette het verander na: "For three years in game reserves and the 

Kruger Park I had tracked lions on foot …" Ek sou dit uitlaat. Indien dit bly, moet die 

woordorde m.i. verander na "For three years I had tracked lions on foot in game 

reserves and the Kruger Park …" 

 p. 133: Tweedelaaste par. – volgens my is "any more" twee woorde. 
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 p. 134: Tweedelaaste par. – "I couldn't have wished for a better team with me in the 

Caprivi." Suzette het "with me" ingesit, ek sou dit weer uithaal. 

 Ozohavera: par. 4, p. 154: "Once he came back with an AK over his shoulder that he 

tried to sell in/at Opuwo." Ek het gesê "in", Suzette sê "at". Ek vra myself af: would you 

sell something in or at Stellenbosch; in or at Cape Town; in or at Johannesburg. Ek dink 

dit moet in Opuwo wees. 

 p. 155: Die paragraaf wat begin met "In the following weeks …" Suzette het die woorde 

"with a tour group" bygevoeg. Verander asb. die woordorde van die sin sodat dit lees: 

"When the Land Rover stopped at Otjivaurua on the Khumib River with a tour group, 

she and …" 

 Afrikaans must stop: p. 178: Christiaan het gesê: "Hier sit die ruggraat van ons bedryf." 

Ek het vertaal: "The backbone of our industry is present at this table." Suzette het 

verander na: "The backbone of our company …" Dis foutief, na my mening. Christiaan 

het tog seker verwys daarna dat Afrikaanssprekendes die ruggraat is van die safari-

bedryf as geheel? Nie net hulle maatskappy nie? Of is ek verkeerd? 

 Detour: p. 181: Ek (en Christiaan) het gesê: "I go back less and less often." Suzette het 

bygevoeg: "I go back to "civilisation" less and less often." Dis weer daardie 

verheldering/uitbreiding wat afwesig was in die oorspronklike teks en wat ek hinderlik 

vind. Dis nie 'n vertaaltegniek wat ek maklik sou toepas nie. 

 The day of the cats: p. 189: Ek het "bietjiesbaard" vertaal met "downy-cheeked sons". 

Suzette het dit "young sons" gemaak. Dis darem baie "bland". "Downy-whiskered" 

miskien? Of iets anders, dan, Louise? 

 Tier: p. 228: par. 1 – Ek het gesê: "Baloo … also died because I had left him." (Miskien 

sou "deserted" 'n beter keuse wees as "left".) Suzette het verander na: "Baloo … also 

died because I was not there to look after him. Christiaan het gesê: "Baloo … is ook 

dood omdat ek hom verlaat het." Ek dink Suzette se vertaling het die betekenis 

verander.  

 Moments: p. 238: Suzette se "early on an August morning" sou ek "early one August 

morning" maak. 

 p. 241: Christiaan sê: "Het jy seergekry?" vra 'n meisie toe ek nader stap. Ek haal my 

rugsak af en …" Ek het dit vertaal met: "Are you hurt?" a girl asked …" Suzette het 

hierby gevoeg. "I shook my head." Dit is iets wat ek persoonlik nooit sou doen nie. 
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(Eintlik dink ek dis onvergeeflik.) Ek is die vertaler en nie die skrywer nie. Ek sal nie 

byskryf om sodoende die skrywer se teks te "verbeter" nie. 

 

Suzette het telkens verander (twee sinne aanmekaar gesit) aan wat ek as Christiaan se 

"signature style" beskou. Bv. "Come and help. You scared buggers." (The leopard) Of "We 

lay motionless. Rifles at the ready." (Moment of Truth). Of "My grandfather couldn't get a 

clear shot either. The grass was too long." (Nou lees dit "My grandfather couldn't get a clear 

shot either, the grass was too long.") Daar is talle sulke voorbeelde. My maatstaf is altyd – 

Ja, dis dalk effens vreemd, maar is dit nie net so vreemd in Afrikaans nie? As dit is, probeer 

ek gewoonlik die styl behou in Engels en nie reageer op wat ek normaalweg as "goeie 

Engels" of "goeie styl" sou beskou nie. 

 

Ter opsomming: Ek verstaan dat Suzette se veranderings hoofsaaklik daarop gemik is om die 

teks en die opeenvolging van gebeure duideliker te maak. Sy verander egter in die proses 

aan my vertaalstrategieë, bv. deur heelwat aan die skrywer se kenmerkende styl te verander 

en deur inligting by te voeg ter verduideliking/verheldering. Vir my is dit soms 'n geval van 

"stating the obvious". En is Christiaan se styl nie juis "understated" nie? By geleentheid voeg 

sy ook "he said" of "I said" by wanneer daar dialoog in die teks is, waar Christiaan dit in 

Afrikaans nie gedoen het nie. En sy skrap sinne/dele wat sy as nie tersaaklik beskou. (Dit sal 

natuurlik nie vir Louise duidelik wees nie, want sy het nie my oorspronklike weergawe 

gesien nie. Ek weet nie of Christiaan het nie – maar indien hy het, het hy dit dalk nie gelees 

nie en gewag vir die hersiene weergawe.) 

 

Mens noem hierdie verskynsel (om die vertaling 'n bietjie duideliker as die oorspronklike te 

maak) "explicitation". Antoine Berman sê daaroor explicitation aims to render 'clear' what 

does not wish to be clear in the original. 

 

Ek dink wanneer 'n uitgewer 'n skrywer se manuskrip lees, maak hy/sy voorstelle en gaan 

miskien te werk soos Suzette in hierdie geval. Maar dan gaan die manuskrip terug na die 

skrywer om die voorstelle te aanvaar of nie. Tydens die vertaalproses is die manuskrip reeds 
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gepubliseer en dit word (na my mening) van die vertaler verwag om 'n weergawe te skep 

wat so getrou moontlik aan die oorspronklike is (mbt tot inhoud en styl). 

 

Ek wil nie "moeilik" wees nie, en ek verstaan ek is maar een rat in die groot masjien wat die 

boek publiseer en op soek is na die beste produk moontlik, maar vir my as literêre vertaler is 

dit absoluut taboe om iets by 'n vertaling te voeg wat nie in die oorspronklike verskyn het 

nie. Ek is ook nie by magte om iets weg te laat wat wel verskyn het nie. Myns insiens is dit 

slegs die skrywer wat dit mag doen. Vertaling is 'n redelike nuwe studieveld by universiteite 

en die vertalings wat verskyn, word bestudeer en afleidings omtrent vertaaltegnieke ens. 

word gemaak. (Vertalers self word ook bestudeer.) Ek wil graag hê dat wanneer mense my 

vertaaltegnieke en -strategieë beoordeel, daardie tegnieke inderdaad myne moet wees. 

 

Ter stawing van my standpunt haal ek aan uit 'n resensie van Arnold Blumer se Kreeftegang 

deur Danie Marais in Rapport, 25 April 2004: 

 

Die getroue weergawe van 'n outeur se onmiskenbare persoonlike styl moet, soos Milan 

Kundera tereg in Testaments Betrayed sê, vir enige vertaler die hoogste prioriteit wees. 

Vertalings misluk volgens Kundera wanneer die vertaler algemene taalkonvensies ("good 

French, good English, etc.") as riglyne gebruik om 'n vertaalde teks glad te stryk en sodoende 

die eiesoortigheid van die skrywer se styl vervals of verbloem. Wanneer 'n vertaler sy eie 

stempel op 'n teks probeer afdruk deur die taal byvoorbeeld beeldryker te probeer maak as 

in die oorspronklike teks, word die gehalte van die vertaling op soortgelyke wyse negatief 

beïnvloed. 

 

Ek wil darem ook nie te kenne gee dat Christiaan se eiesoortige styl gesneuwel het nadat 

Suzette haar veranderings aangebring het nie. Dit is beslis wel nog daar. 
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M5: Vertaler se kommentaar op redigeerder se redigering  

 

 Training: p. 28: 'genteel mannerisms' is vir my nogal erg, veral daardie 'genteel'. Kan ons 

nie volstaan met 'mannerisms' nie? Ek dink die woord sê alles wat mens wil sê hieroor. 

 Routine patrol: p. 32: Daar is nog 'n verwysing na 'Sergeant Major Le Roux' ipv 'Les 

White'. 

 Moment of truth: p. 44: 'We kept the game paths leading to the camp open'. On second 

thoughts – sou dit nie beter wees om te sê clear ipv open nie? 

p. 46: Ek het oorspronklik gesê 'retractable barrel' ipv butt. (Dit was 'n fout.) Christiaan 

het fold-in voorgestel maar ek wonder daaroor. As mens google, kry jy 1840 verwysings 

na 'n 'retractable butt', maar niks oor 'fold-in' nie. 

p. 47: Skielik twyfel ek: Ek het gesê 'Disappointment lay heavy inside me.' Kan mens so 

sê? Moet dit nie tog maar heavily wees nie? 

p. 47: Beide Collins (myne is van 2006) en Penguin (2004) gee die spelling semiautomatic 

– sonder die koppelteken. 

 Hailstorm: p. 50: Skielik twyfel ek nou vreeslik oor 'He crammed a hat on his head'. Moet 

dit nie eerder jammed wees nie? 

p. 50: Jou sin: 'Through the foliage overhead the mysterious bush loerie flitted.' Sal mens 

nie eerder die woordorde verander sodat die sin lees: 'The mysterious bush loerie flitted 

through the foliage overhead' nie? Daai 'flitted' aan die einde van die sin pla my. 

p. 55: 'round-leaved kiaat'. Oral anders het ek kiaat vertaal as teak. Wanneer ek google, 

kry ek 38 verwysings na 'round-leaved kiaat' en 88 na 'round-leaved teak'. Dalk moet jy 

dit maar teak maak? 

 Croc in a pisvel: p. 57: Ek wonder nou al geruime tyd oor 'No! Don't talk shit, man.' Sou 

dit nie meer effektief wees as mens sê: 'Don't talk kak, man' nie? Die Engelse is dan so 

lief vir daai woord. 

p. 59, onderaan: 'The animal hung motionless in the water.' Dalk eerder reptile – of kloof 

ek nou hare? Heelwaarskynlik. Dalk sal creature 'n beter keuse wees. 

p. 60: '. . . the keel scraped the muddy bottom'. Moet dit nie eerder 'scraped  

across/on/over' of so iets wees nie? 

p. 60: 'an inlet on the bank' – eerder 'in the bank'? 
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p. 64: Ek hou nie van 'Boet was open-mouthed' nie. Miskien eerder: 'Boet stared, open-

mouthed'? 

 Culling: p. 77: In die eerste sin het jy 'wilderness trails guide' verander na ranger. Kyk 

asb. in die res van die storie of jy dan ook al die verwysings na guide eerder na ranger wil 

verander? 

 February 26, 1994: p. 89: Die spelling 'two thirds' moet 'n koppelteken kry. Op p. 29 is 

dit reg gespel. Die Oxford Style Guide (2000) sê fractions moet 'n hyphen kry. 

 Turning point: p. 94: Louise, die sin 'Sometimes you wonder what influences your 

decisions' – Dink jy nie dis oorbodig nie? Dit hinder my van die begin af. Dis so 'stating 

the obvious' – juis nie kenmerkend van Christiaan se styl nie. Maar miskien is dit maar 

net ek. 

p. 94: Die sin 'As I looked up, Allistair McKinnon, whom I'd met a while ago on the road, 

walked through the door.' Kan ons eerder die woordorde verander sodat dit lees '. . ., 

whom I'd met on the road a while ago, . . .'? 

 The battle for the mealie fields: p. 100: Ek het gesien Christiaan sê ons moet eerder 

headman gebruik as chief. Sal jy asb. search in die res van die teks? Daar is nog gevalle 

waar chief gebruik word. Dalk het jy dit intussen reggestel. 

p. 100: Ek het gesê 'Counsellor Tjavira was decked out in his blue suit . . .' Ek dink jy was 

reg om dit te verander, veral omdat ek later weer 'decked out' gebruik het. Maar ek hou 

ook nie van 'was fitted out in his blue suit' nie. Wat dan eerder van iets soos 'looked 

dapper in his blue suit'? Of hou jy ook nie daarvan nie? 

 The hunt: p. 111: Jy het '. . . joined the rest of the herd' verander na '. . . joined the 

others of the herd'. Kan mens dan nie maar volstaan met '. . . joined the others' nie? 

 Diehard: p. 117: ' . . . but because they couldn't see through the material, they thought it 

was a solid barrier.' Ek hou nie van die woord material hier nie. (Ons praat mos van 

plastiek.) Ek sou nog altyd verkies om te sê: 'because they couldn't see though it, they 

thought it was a solid barrier'. It verwys dan na die barrier. 

p. 117: '. . . the old Mercedes truck with its high metal sides, and conveyor belt and hay 

on the floor.' Die spelling moet conveyer wees en ek voel steeds dit moet belting wees. 

Dis mos nie 'n vervoerband wat op die vloer is nie, maar die goed (die belting) waarvan 
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die vervoerband gemaak word. My man het jare lank in 'n fabriek gewerk en hulle het 

altyd van daai goed as belting gepraat. Wat dink jy? 

p. 117: Jy het kierieklapper vervang met bushwillow. Maar op pp. 33 en 58 word 

kierieklapper gebruik. Moet dit daar ook maar vervang word? Of maak dit nie saak nie? 

 Bush law: p. 126: Moet pre-colonial nie sonder die koppelteken gespel word nie? Is dit 

nie deesdae die tendens nie? Ek kry hom nie in die woordeboek nie, maar my kop sê vir 

my as premillennial een woord is, is precolonial seker ook? Of hoe? 

 The dog: p. 129: 'When I returned, the dog, who was growing fast . . .' Moet dit nie 

which wees nie? 

p. 130: 'The female members of Mike's circle of English friends were cute.' Dis darem nie 

'n lekker sin nie. Wat van 'The females among Mike's English friends were cute'. Of werk 

dit ook nie? 

p. 134: 'Stop talking shit, man!' Sal mens dit nie ook maar 'Stop talking kak, man!' maak 

nie? Daar's nog 'n shit op p. 135. 

 Experiment: p. 141: Daar's 'n agtergeblewe 'two-track road' wat verander moet word na 

'double-track'. 

p. 142: Ek dink ons pas die reël toe dat wanneer 'n volsin volg na 'n dubbelpunt, dit met 

'n hoofletter moet begin. Kyk dan asb. na: 'It's true what they say: they are stronger than 

we are'. Hoofletter? Sien ook die eerste sin op p. 154. Ook p. 178: 'Then I saw them for 

the first time: under the tamarisk . . .' Ook die laaste reël p. 215. Ook p. 241: 'Actually it 

was easy: gravity did the work'. En p. 255: 'The vet reported: the boerboel's tooth . . .'. 

Dalk is daar nog wat ek misgekyk het.  

 Gatvol: p. 145: 'a 375 BRNO' – op pp. 11 en 75 word dit Brno gespel. 

 A dog without a master is a dead dog: p. 156: 'He must have been there that he picked 

up the rabies.' Verander na It. 

 Ecotone: p. 158: Hier pla die tenses my. 'This place was neither bush nor desert./ It was 

true. My boss was right. This is a transition area between bushveld and desert.' En dan 

sê die volgende paragraaf: 'It was a modest wilderness.' Dit klink vir my inkonsekwent. 

Moet daardie is nie ook maar was wees nie? 

 Rainy season: p. 162: Januarie moet January wees. 
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 Gemsbok near Ogamsfontein: p. 169: 'Until very recently, perhaps even the day before . 

. .' Moet dit nie eerder yesterday wees nie? Ek redeneer myself so in 'n hoek met hierdie 

goed dat ek soms regtig nie weet nie. 

 Ozohavera: p. 171: Verkeerde spelling – househould ipv household. 

p. 172: somber – spelling moet sombre wees? 

 Magic safari: p. 176: ' . . . his Walvis Bay tugboat that was wrecked there . . .' Eerder 

'wrecked here'? 

p. 177: 'In the setting late afternoon sun . . .' klink darem nou vir my aaklig. Kan mens nie 

volstaan met 'In the setting sun' nie? 

 The Etendeka mountains: p. 188: 'In these forsaken regions of the Kaokoland . . .' moet 

seker net 'Kaokoland' wees, sonder die the? 

p. 190: 'They fall upon my neck, sobbing.' Eerder 'They fall upon me, sobbing'? 

 Steppenwolf: p. 193: 'From early evening on their boisterous laughter . . .' Kan on nie 

liewer weggelaat word nie? 

p. 195: Ek het gesê sand boards word onder die wiele gesit. Christiaan het gesê dis 

sandplates. Ek kry dit wel so wanneer ek google, maar dit lyk vir my dit word as twee 

woorde gespel. 

 Afrikaans must stop: p. 196: '. . . you have to speak English, or else they feel excluded'. 

Ek sou eerder wou sê '. . . or else they'll feel excluded'. Wat dink jy? 

p. 197: 'Here you had two Boere in a grave situation.' Is dit nodig dat boere hier met 'n 

hoofletter gespel word? 

p. 197: Jou sin: 'Then, too, the misty sea causes things to rust.' Dis nie vir my lekker nie. 

Eerder miskien 'Moreover, the misty sea causes things to rust'? 

p. 198: Moet Cronje 'n aksent kry? 

p. 199: Baie dankie vir die abakwassie wat jy hier en elders regmaak. Ek is vreeslik 

dankbaar, en verstom dat jy dit opgespoor het. Dankie ook vir die tenses hier en elders. 

Ek het geweet ek maak droog! 

 Detour: p. 200, laaste sin: 'The Italians were mad about me, just as they are on safari.' 

Eerder were? 

p. 201: 'I'd soon became well known.' Verander na become. 

p. 202: 'Can you love a place more than a person?' Eerder could? 
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p. 203: 'The government is not going to appoint me to build their dam.' Eerder 'to build 

its dam'? 

 The day of the cats: p. 206: Collins spel die woord aftereffects – sonder die koppelteken. 

p. 209: Ek het gesê 'He had a certain dignity' en jy't dit verander na 'He had a distinct 

dignity'. Ek dink dis miskien te sterk. Die Afrikaans sê 'Hy dra 'n waardigheid aan hom'. 

Wat van 'He had an aura of dignity . . .'? Aan die einde van die sin het jy gesê '. . . for a 

length of time'. Kan ons dit liewer maak 'for any length of time'? 

p. 211: 'Although they did live around here . . .' Miskien eerder 'Although they 

were/could be found around here . . .'? 

 Rhino watcher: p. 225: 'Between Mike and myself walked Emsie'. Moet dit nie eerder 

'Between Mike and me' wees nie? 

 Christmas in the desert: p.242: 'Emsie and he prepared meals in the kitchen and joked 

and bantered.' Eerder 'joked and exchanged banter'? 

p. 244: 'Mike's eldest brother was a banker and his youngest brother a businessman.' 

Moet dit nie elder en younger wees nie? 

 No-man's-land: p. 247: Ek dink calloused is reg gespel so. 

p. 251: 'With his spectacles and goatee he was something somewhere between Adolf 

Lüderitz and Emin Pasha'. Dis vir my 'n baie awkward sin. Kan mens die somewhere 

weglaat? 

 Moments: p. 264: 'Quite apart from being hunted relentlessly . . .' Kan ons daai quite 

liewer weglaat? 
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M6: Proefleser se kommentaar 

 

The text was so clean that there are hardly any corrections. These are the things that 

bothered me – I have just marked the relevant pages in pencil.  

 

p. 23: syringa is spelt with a y. 

p. 28: 'Warthog, impala and kudu fell inform of my rifle.' I think the expression is 'fell 

before'. 'in front of' implies that they fell directly in front of him – at his feet, as it were. 

p. 59: There is a query that I assume someone has already picked up – mentioning it just in 

case … 

p. 72: This may be nitpicking, and the sense is clear, but 'Two metres of brute force was 

fighting' – as it stands, the subject is 'two metres', not 'force', so strictly speaking it should 

be 'were fighting'. Perhaps it could be changed to 'Two meter's worth of brute force'. 

p. 76: 'larder' is a very English word – I don't think I have ever heard the word referring to a 

South African one – we would call it a pantry. 

p. 98: 'It was the first lions Burt and Jo had ever seen …' Either 'It was the first time they had 

seen lions ..' or 'They were the first lions'. 

p. 101: ' …join them in their travels' – perhaps 'on their travels'. 

pp112-122: 'Counsellor Tjavira' – This may be correct, I don't know, I'm just pointing it out 

for checking – could it be Councillor? A counsellor is an advisor, whereas a councillor is a 

member of a council. 

p. 118: 'a boere converstaion' – is the lower case b intentional? Elsewhere Boer has a capital 

letter. 

p. 182: 'all our efforts were made undone' – this sounds very clumsy, and in any case is not 

correct – just 'all our efforts were undone'. 

p. 236: 'Like before, he was alone.' I am nitpicking again, but this is a hobbyhorse of mine – 

the use of like and and. 'Like' is where you compare two things with one another, when you 

are comparing actions, it should be 'as'. So this should be 'As [he was] before, he was alone.'  

'thousand yards stare' – should be 'thousand-yard stare', like, for example, a two-mile hike, 

or a six-foot drop. 
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p. 250: Another hobbyhorse – 'paralysed on one side of his body after having been 

wounded'. This is a bit of a tautology. You can say 'after being wounded', or 'having been 

wounded', but not both together. 

p. 260: 'He was … the one who was there because he wanted to, …' Should be 'because he 

wanted to be'. 

p. 272: ecstasy is spelt with an s, not two cs. 

p. 294: close up the space between rainy and season – (not one word, but just once space 

between them). Also the spacing of the potbrood line. 

p. 295: if you say 'such as', there is no need for 'etc' as well.  

 

I am also puzzled by the caption for the photograph on p. 4, top left – there appears to me 

to be only one person in the picture, where is Venomambo? 

 

Then there are the colons. A great many of them still bother me.  

 

Here is [the translator's] rationale: If what follows after the colon COMPLETES the line of 

thought, then I do not use a capital letter. If, however, the colon is followed by a SERIES 

of sentences or phrases that are ALL still a continuation of the line of thought of what comes 

before the colon, each one obviously starting with a capital letter, then I let the one 

immediately after the colon also start with a capital letter. 

I understand her use on pages 171, 260, 268, 273 and 286. 

But the following do not seem to conform to this: pages 60, 80, 142, 179, 195, 215, 222, 

225, 231, 261, 264, 272, 280, 281, 287, 289, 290. Also in the photograph captions on pp 5 

and 6. 
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M7: Skrywer se laaste nota 

 

Hallo Alida 

 

Mag die nuwe jaar geweldig voorspoedig verloop.Hier volg n paar laaste verstellings op die 

manuskrip. 

 

Die Osjihimba vir woning is ONGANDA. Dit is die korrekte spelling. 

bl.53 Thomas Dwasha – nie Thomas Dwastia 

bl.61 Northwest — nie Northeast 

bl. 67 Crevice – drukfout 

bl 79 Lessermasked weavers NIE yellow weaver 

bl 90 Thermals NIE air currents 

bl 107 Turning point – A month later I reached Mwanza NIE after spending a day at 

Mwanza… 

bl 108 Went into a coffee shop NIE back to the hostel. Verder ondertoe staan – I 

accompanied them to the hostel where I was staying 

bl 108 Started walking back NIE returned 

bl 121 Themba NIE Dhimba 

bl 122 1998 NIE 1988 

bl 140 Verwyder die sin: The Ovambos don't want to be reminded that their women went 

about topless less than a hundred years ago. Dis nie respekvol nie 

bl 144 Once they had cornered him NIE he had cornered them 

bl 211 Bat eared fox NIE bat eared jackal 

bl 212 Cape fur seals NIE furry seals 

bl 244 Kapoi Kasaona 

bl 270 Hauptmann Von Estorff NIE Von Estdorff 

  

Ek is tevrede met die eerste keuse van die fotos. Los die fotos van die teenstroper eenheid 

en die luiperd uit. Hou die oorspronklike fotos. 
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Bylaag N: Hoe word boeke by ons gebore? 
(Boeke-Insig web-eksklusief 2008) 

Hoe word boeke by ons gebore? 

Onderhoude | Desember 2008 

  

'n Paar plaaslike redakteurs en skrywers vertel oor die redigering van boeke, na aanleiding 

van Danie Marais se artikel, "Carver en sy Kerwer" in die nuutste Somer-uitgawe van Boeke-

Insig. 

 

Wat sê die redakteurs? 

 

1. Hoe sien jy jou rol in die publikasieproses? 

 

Hettie Scholtz (HS): As beskikbare metgesel op dié Via Dolorosa, enigiets van klankbord tot 

vroedvrou. Dit vra tyd en gekonsentreerde aandag. 

 

Jeannette Ferreira (JF): Die skrywer is so betrokke by die teks dat hy/sy nie altyd kan oordeel 

oor onduidelike stelwyse, herhaling en feitefoute nie en 'n eerlike redakteur sal die skrywer 

van sulke verleentheid red. 

'n Simpatieke maar ferm redakteur is 'n bate, nie die skrywer se opponent in 'n strafsaak 

nie. Só 'n redakteur ken en verstaan die skrywer se werk so goed dat sy bruikbare 

aanbevelings kan maak oor verfyning van 'n manuskrip. As skrywer het ek nog net baat 

gevind by die redakteurs en keurders se insette. Meestal was ek bitter ontevrede oor die 

wysigings wat ek moes aanbring en meestal was die redakteur reg. 

Taalversorging is myns insiens die redakteur se taak, nie dié van 'n medewerker nie maar dit 

is nie meer haalbaar nie. Die omset wat deesdae van 'n redakteur verwag word, het van 

redakteurs projekbestuurders gemaak. Die "ou redakteur" wat saam met die skrywer kan 

gaan sit en praat en oorweeg en heroorweeg, is nou op pensioen. As uitgeweryhoof kan ek 

nie meer so baie manuskripte as voorheen hanteer nie maar ek is dankbaar dat Protea 

Boekhuis vir my die ruimte skep om met die manuskripte wat ek wel hanteer soos 'n ou 
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redakteur te handel. En ook omdat ek so oud geword het dat ek nog onthou hoe die oues 

gewerk het. 

Veral met fiksie, is dit dikwels die redakteur se taak om die skrywer te oortuig van 'n omslag 

wat vir die bemarkingspan aanvaarbaar is. Mens het begrip vir die outeur se idee oor hoe 

die omslag moet lyk maar dit is ook so dat die meeste outeurs nie bemarkers is nie. Laat my 

dadelik bysê bemarkers is nie almal ewe goed nie. 'n Ingeligte bemarkingspan en 'n sterk 

redakteur wat vertroud is met die potensiële lesergehoor van 'n boek, is egter 'n 

wenkombinasie. En is skaars. 'n Goeie redakteur herken 'n belowende debutant se werk. 'n 

Goeie redakteur kan vir 'n gevestigde skrywer sê hierdie manuskrip doen nie sy/haar 

reputasie eer aan nie. 

Die redakteur se rol is nie dié van 'n besige skrywer se administratiewe beampte nie. 

 

Frederik de Jager (FdJ): Eers bespieder dan bevryder van potensiaal, en bewaker teen 

ontsporing. 

 

Danie Botha (DB): Sedert my uittrede is my rol enigsins anders. As vryskut loop ek nie meer 

die hele pad met die skrywer soos vroeër nie – werwing van en aanmoediging met 'n teks, 

vriendskaplike verhoudings kweek, keuring, aanbevelings, redigering, proeflees, klapteks 

skryf, onderhandelinge met ontwerpers, bemarkers en hoofbestuur, openbare optredes by 

boekbekendstellings, media-onderhoude en onderskraging met negatiewe resensies en 

jubilasies oor die positiewes. 

Ek dra veral nie meer die uiteindelike finansiële verantwoordelikheid nie. Toe laasgenoemde 

van my verwag is naas die ure se geestelike inspanning met bv. teksversorging, het ek in 

2000 vervroeg afgetree. Ek kry deesdae opdragte vir keuring (gee aanbeveling; uitgewer 

besluit), redigering (waarvan aanbevelings vir die skrywer deel is) en lees proewe. 

 

2. Het jy al gevoel dat jou bydrae as redakteur ná publikasie misken is? 

 

HS: Nee, wat. Mens is eerder soms bang jy’t iemand die verkeerde pad aangedui! 'n Skrywer 

het buitendien sy eie voorkop en vere en dis sy naam op die buiteblad, nie die redakteur s'n 

nie. 
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JF: In al die jare wat ek by uitgewerye betrokke was, het ek saam met twee skrywers gewerk 

wat vandag nie meer my vriende is nie. Maar ek kan sowaar nie kla nie want ek het 

erkenning deur baie meer skrywers ontvang – nie omdat ek beter geweet het nie maar 

omdat ek bereid was om die pad saam met hulle te loop. 'n Redakteur word misken as sy 

ure bestee het om byvoorbeeld feite te kontroleer en dan nie 'n dankie van die skrywer kry 

nie maar: "Nou ja, goed, verander dan maar as dit moet." 

 

FdJ: Dit mag dalk gebeur het, maar ek het nooit misken gevoel nie. Wanneer die boek eers 

bestaan, is die bydrae van die redakteur ewe ontersaaklik as die skrywer se interpretasie 

van die boek. Dit maak 'n goeie redakteur nie onbelangrik nie, ook nie onbelangrik vir 'n 

uitgewershuis om "ster"-redakteurs te hê nie, maar dit lê op 'n ander vlak as die 

woordkunswerk daar in jou hande. 

 

DB: Nee, dit was in die ses-en-dertig jaar tot nou nie 'n probleem nie. As junior is jou 

aandeel weliswaar dikwels by 'n bekendstelling of selfs prysoorhandiging verswyg deur die 

hoofbestuur en/of skrywer, maar met verloop van jare het jy die vertroue gewen van meer 

en meer skrywers en het erkenning beslis in verskeie vorme voorgekom. 

Resensente en die publiek het tot dan in die meeste gevalle nie geweet wie die "stille 

werker" is nie. Vir hulle is dit die boek en die skrywer wat van belang is. Hulle weet nie in 

hoe 'n mate jy, in samewerking met die skrywer en jou kollega, swakhede vir hulle gespaar 

het nie, hoe jy wonderlikhede help versterk het nie. Jy durf nie dink aan besluite van jou en 

ander wat 'n teks moontlik juis verswak het nie. 

 

Etienne Bloemhof (EB): Aan sommige boeke werk jy nou maar eenmaal harder as aan ander, 

maar as jy jou persoonlik bydrae aan die groot klok wil hang, is jy duidelik in die verkeerde 

bedryf. Dis die skrywer se naam voorop die boek. 

 

3. Wanneer oorskry 'n redakteur sy bevoegdhede en word 'n medeskrywer? 

 

HS: So iets gebeur nie maklik sonder 'n skrywer wat sy sout werd is, se toestemming nie. 

Hats off vir die redakteur wat dit wel regkry om oortuigend in 'n "instrumentbaba" se styl 
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voorstelle vir redigering te maak. 

 

JF: Wanneer die redakteur aan styl torring. Wanneer die redakteur nie die potensiële leser 

van die betrokke manuskrip herken nie en dan iets anders van die teks wil maak as wat dit 

ten doel het. 

Wanneer 'n redakteur weet hierdie manuskrip is nie goed genoeg vir publikasie nie en dan 

self herskryf om tog net nog 'n titel op haar publikasielys te kry want sy moet geld maak. 

Wanneer 'n redakteur nie ontvanklik is nie vir 'n sienswyse wat van hare verskil. Wanneer 'n 

redakteur die skrywer vra om iets te herformuleer en dié laat weet "verander maar" en die 

redakteur te lamsakkig is om te sê: "Nee, dis jou manuskrip. Jy moet dit doen." 

 

FdJ: Wanneer styl en substansie verander word. Maar dit is ook so dat daar hoogs geslaagde 

boeke is wat dit nie sou gewees het as die redakteur nie medeskrywer geword het nie. 

 

DB: Ek vermoed dat ons in die ou dae baie gedoen het om maar iets wat enigsins 

publiseerbaar is, te "red" en daarom ruimskoots ingeklim het met die redigering. Dit was 

veral die geval met verstrooiingswerk waar daar 'n verstandhouding met die skrywer was 

dat hy/sy die storie vertel en ons sorg vir afronding met oorskrywing. 

Glo dit geld vandag nog. Destyds het ek 'n spanningsverhaal in die geheel oorgeskakel van 

die ondramatiese verlede tyd na die historiese presens – omdat die skrywer intussen verlam 

geraak het! In die tyd voor die rekenaar het ek 'n roman letterlik in flentertjies opgeknip en 

geplak (Alet Viljoen se Gister se môre). 

Die eindproduk het lof van André P. Brink gekry. Vandag sub ek deurgaans elektronies. Dit is 

dan baie maklik om in 'n sekere kleur op die teks vrae te vra en voorstelle te maak. Jy 

oorweeg dinge deeglik, jy probeer om so na as moontlik aan die skrywer se woorde en 

stelwyse te bly. Die skrywer keur goed of bring veranderings onder jou lastigvallery op die 

teks aan. 

Ek bly verstom oor hoe 'n skrywer se veranderings byna deurgaans opwindend en die beste 

is. Jy probeer te alle tye diplomaties wees; jy vermy frustrasie van die skrywer deur die 

boekmaakproses nie 'n ewigheid te laat duur nie. Die gevaar is dat jy moeg na siel en 

liggaam raak en dan sarkasties en opstandig in jou aantekeninge raak, veral as jy en skrywer 
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al dekades lank saamwerk. Dan begin dool jy oornag in die bitter landskap van 

vervreemding. 

 

EB: As jy jou eie styl aan 'n skrywer probeer opdwing, bestaan die moontlikheid – veral as jy 

'n gewoontemisdadiger is – dat 'n hele paar skrywerstemme eners gaan klink. (En die poel is 

juis nie so groot nie ...) 

 

4. Sou jy graag wou sien dat die naam van die redakteur voor in 'n boek vermeld word? 

 

HS: Dis vir my 'n onding, veral omdat skrywers die laaste sê het oor inhoud. As 'n redakteur 

so graag sy naam op 'n boek wil sien, moet hy maar die SPRONG MAAK EN SELF BEGIN 

SKRYF, MAAR EERS FIKS WORD, né? Langafstand-atleet is 'n goeie opsie – én sorg dat hy die 

naam van 'n goeie chiropraktisyn byderhand het, veral as die begeerte daarna is om na tyd 

en dae met die Groot Afrikaanse Roman vorendag te kom... 

 

JF: By Protea Boekhuis kan 'n redakteur kies of sy haar naam wil vermeld. 'n Publikasie is 

immers 'n produk van die redakteur se bevoegdheid. 

 

FdJ: Nee. Die dood is in die pot as 'n redakteur met 'n skrywer om erkenning begin meeding. 

En sou so 'n vermelde redakteur ewe gretig wees om pa te staan vir foute in die boek? 

 

DB: In my tyd het die redakteur erkenning gekry wanneer die redaksiehoof of 

hoofbestuurder aanbeveel dat jou naam onderaan die klapteks verskyn. Wat 'n eer! Ja, ons 

het soms gefrons oor die gebruik dat boekontwerpers en omslagkunstenaars altyd 

vermelding kry en ons nie. 

Sommige uitgewers begin tans daarmee, maar nou kan jou reputasie en selfvertroue skade 

aangedoen word as 'n resensent jou op jou naam noem en sy lysie foute direk in die 

openbaar voor jou deur lê. 

(Daardie lysies… Die resensent weet nie hoeveel verbeterings jy reeds aangebring het nie. 

Weet nie al die oorwegings nie, van die skrywer se wense nie. Die skrywer en die proefleser 

is ook aandadig. Jy kan ook dikwels aantoon hoe ongegrond 'n klagte is. Maar in 'n boek is 'n 
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fout 'n fout, en jy hoop op 'n groter graad van volmaaktheid volgende keer.) As vryskut is ek 

al genoem saam met die proefleser en die verantwoordelike uitgewersredakteur. Dan lyk dit 

asof een van ons nie hard genoeg gewerk het nie en die skrywer darem werklik brouwerk 

gelewer het. Nee, ek trek maar kleinkoppie en sê nee vir die naam voorin. 

 

EB: Nee. Jy sou dit óf konsekwent moes doen, óf glad nie. In sommige gevalle behartig ek 

die redigering grotendeels self, en in ander gevalle is daar (soms heelwat) medewerkers 

betrokke. 

 

5. Hoe gemaak as 'n redakteur en 'n skrywer vassit? 

 

HS: In Trompie-terme: Dit hang af waar die kêsh is. As 'n sekere lyn oorskry word, moet die 

skrywer (of redakteur) liefs groener weiveld soek. 

 

JF: Dis nag! "Te besig om my bladproewe te lees" / "Het nie tyd om weer deur my hele 

manuskrip te werk nie" / "Wat weet die AWS nou" / "Ek spel dit nog altyd só" / "My 

verwysingsmetode is die korrekte" (Red.: Uniek soos dit weliswaar daar uitsien.) / "Dit is my 

styl en ek weier om dit te verander." (Red.: Los nou maar dat slordigheid en styl nie 

dieselfde saak is nie.) 

As dit 'n gevestigde skrywer is, laat jy hom/haar begaan. Maar dan vermeld jy natuurlik nie 

jou naam as redakteur nie. 

Wedersydse respek bring mens ver. Ek dink 'n redakteur behoort moeite te doen om nie die 

skrywer te vervreem nie. Daardie moeilike skrywer is in die eerste plek 'n mens en bittere 

verwyte strek verder as 'n professionele aangeleentheid. 

 

FdJ: Goeie kompromie: as albei ontevrede is. Swak kompromie: as net een van die twee 

tevrede is. Geen kompromie: 'n ander redakteur of 'n ander uitgewer. 

 

DB: Sien ook vraag 3 vanaf "Die gevaar is…" Gewoonlik onttrek die skrywer sy werk of gee 

luid te kenne dat 'n bepaalde redakteur nooit weer losgelaat moet word op sy werk nie. 

Heling van verhoudinge het gelukkig in my geval nog altyd na verloop van tyd – 'n week, 
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maande, jare – gekom, gewoonlik met die tussenkoms van ander. Dan raak ons tussen 

dassies versoen in die laatmiddaglig op Tafelberg, of ek kry 'n prenteboek van 'n panda in 

die pos, Panda synde die skrywer se bynaam vir my. 

Een verhoudingversteuring het 'n lang aanloop gehad volgens my dagboeke. Hy het 'n paar 

blokke van my gewoon en daar was 'n poskantoor tussen ons. Hy was sonder e-pos-geriewe; 

daarom het hy per fakse geveg, selfs in nanagure. Maar dit het beteken dat ek met hom 

moes práát en vra dat hy sy faksmasjien moet aanskakel vir my teenaanval. 

Voordat ek dít sou doen, het ek in die suidooster by die poskantoor 'n brief gaan versend! 

Oneindig groot was die verligting toe ons 'n paar maande later weer oor die telefoon gesels 

het. 'n Ander groot gees het verskriklik baie eise gestel, was soms gewoon onbillik, maar ek 

het hom nooit opponeer nie en dit was 'n kuns om altyd gehoor te gee en vooruit te dink. Ek 

het myself herinner aan die groot werk wat hy verrig het en dat ek sake vir hom moet 

vergemaklik. 

 

Wat sê ons skrywers? 

1. Waarna soek jy in 'n redakteur? 

 

Ingrid Winterbach (IW): Ek soek iemand wie se oordeel ek vertrou (byna soveel soos my eie) 

– d.w.s iemand wat self 'n voorgelegde manuskrip kan beoordeel en wat die aanvoeling het 

om in elke fase verantwoordelik daarmee om te gaan. 

Ook iemand op wie ek honderd persent kan vertrou om die manuskrip uiteindelik 

persgereed te kry, wat my slordighede en inkonsekwenthede sal onderskep – puntenerig en 

presies to a fault. 

Ek soek 'n vroedvrou wat my rug vryf en op my asemhaling let en sê wanneer ek moet druk 

en wanneer ek moet terughou, en wat weet wanneer om die laggas nader te trek. Iemand 

wat weet hoe broos en behoeftig die skrywersego is en hoe irrasioneel en kinderlik die 

verwagtings. 

 

Eben Venter (EV): Ek het hoë verwagtinge van my redakteur. Hy/sy moet in die eerste 

instansie 'n grondige kennis dra van klassieke en hedendaagse prosa. Die klein, uitgesoekte 

groep mense wat my tot dusver met my romans gehelp het, het navolgenswaardige raad 
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gegee oor aspekte soos karakter, verveligheidselement wat hier of daar intree, 'n tekort aan 

dieptegang en so aan. 

Niemand het nog ooit vir my gesê nie (ek verwys spesifiek na Begeerte): kyk man, daardie 

struktuur is te lineêr. Dis ouderwets. Stories word lank nie meer so vertel nie. (JM Coetzee 

doen dit wel met groot sukses tot en met Disgrace). 

Lidewijde Paris, vroeër redakteur en uitgewer by Querido, Amsterdam en tans by Ailantis, 

het een keer opgemerk dat g'n Suid-Afrikaanse of Afrikaanse redakteur so werk nie; d.w.s. 

struktuur-aanbevelings maak nie. Natuurlik, d.w.s. volgens sy ware natuur, moet die skrywer 

self op die hoogte bly van wat toe en tans geskryf is. En hoe dit gedoen word. Maar mens 

kan iets mis. Jy kan pens-en-breins vasgevang wees in jou eie storie en die 

arendsperspektief miskyk. 

 

2. Watter raad sou jy aan 'n jong skrywer gee wat baie gretig is om te publiseer, maar voel 

dat 'n redakteur te ingrypend aan sy werk wil sny of verander? 

 

IW: My raad is: Lê die werk voor, kyk watter veranderings voorgestel word, en kyk of jy 

daarmee kan saamgaan. 'n Goeie eerste oefeninkie in die fleks van die allerbelangrike eie 

oordeel-spier. (Die één spier wat die skrywer altyd in goeie kondisie moet hou.) 

 

EV: Glo in jou eie, oorspronklike skeppingsvermoë, maar moenie kleinserig wees vir 

aanbevelings nie. As jy baie hedendaagse prosa lees en dit is net so noodsaaklik soos 'n 

daaglikse skryfsessie (jy móét in oefening bly), sal jou hubris outomaties krimp. 

 

3. Het jy al ooit gevoel dat die redaksionele proses jou integriteit as skrywer bedreig? 

 

IW: Nee, dit het ek nog nooit gevoel nie. Ek het dit gelukkig getref met redakteurs. Toe ek vir 

die eerste keer gepubliseer het, het my uitgewers/redakteurs (die Taurusgroep – John 

Miles, Ampie Coetzee, Gerrit Olivier, Ernst Lindenberg) my miskien 'n bietjie te veel op my 

eie laat voortdonder, maar Taurus se styl tóé was ánders as dié van Human & Rousseau nou, 

byvoorbeeld. En hulle het hulle oog nie so ferm op die mark gehad as wat nou oral en 

allerweë die geval is nie. Miskien is dié soort vrye teuels goed vir 'n beginnende skrywer – ek 
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weet nie. 

 

EV: Nee. Ek onthou die fyn aanvoeling wat Frederik de Jager destyds gehad het met my 

eerste twee romans. Die man het geweet wat ek wou sê in die gevalle waar ek dit nie mooi 

genoeg gesê het nie. Wat betref my laaste, Trencherman, het Riana Barnard 'n besondere 

vermoë gehad om alle fassette van die boek (die vertaling, redigering, tipografie, omslag en 

so aan) op deurdagte, afgemete wyse deur te voer en uiteindelik saam te voeg. 
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