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Abstract

The foreign in translation: A polyconfrontative analysis of realia  
in the translation of De donkere kamer van Damokles into German and Polish

This article discusses the translation of culture-specific elements that can be seen as potential 
carriers of foreignness. For this purpose, Willem Frederik Hermans’s novel De donkere kamer 
van Damokles along with its translations into German and Polish are being scrutinised. The 
translations into German by Waltraud Hüsmert and into Polish by Andrzej Dąbrówka are 
taken into account. The analysis seeks to outline which translation techniques were used to 
represent the culture-specific elements in the target languages. Consequently, it will be pos-
sible to indicate a tendency with regard to the translation strategies that were applied.
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1. Inleiding
Vertaling wordt tegenwoordig gezien als een manier waarop culturen met el-
kaar in contact komen en daardoor elkaar beïnvloeden (Tryczyńska 2010: 159v.; 
2016b: 220). Dit bevestigen talrijke vertaalwetenschappelijke bijdragen en pu-
blicaties, waarin veel belangstelling wordt getoond voor culturele kwesties (vgl. 
Katan 1999, Wolf 2002, House 2014). In het onderhavige artikel wordt de pro-
blematiek van het vertalen van cultuurgebonden elementen besproken, die als 
potentiële dragers van vreemdheid beschouwd kunnen worden. Daarbij worden 
de roman van Willem Frederik Hermans De donkere kamer van Damokles en zijn 
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vertalingen naar het Duits en Pools onder de loep genomen. In dit onderzoek 
worden de vertalingen naar het Duits door Waltraud Hüsmert en die naar het 
Pools door Andrzej Dąbrówka besproken. De analyse zal antwoorden op de vraag 
welke vertaaltechnieken gebruikt werden om de in de roman voorkomende cul-
tuurgebonden elementen weer te geven in de doeltalen. Bijgevolg zal een tendens 
aangetoond kunnen worden omtrent de gebruikte vertaaltechnieken, d.w.z. of er 
eerder sprake is van de naturaliserende of exotiserende1 vertaling.

2. Opzet en uitvoering
De analyse wordt uitgevoerd op basis van de aanpak van Grit (2010). De uit de 
roman geselecteerde cultuurgebonden elementen worden in vijf groepen2 inge-
deeld volgens de typologie van Grit (vgl. 2010: 189). Vanwege de beperkte ruimte 
worden enkel die cultuurgebonden elementen uitgekozen die in beide taalversies 
werden vertaald met behulp van verschillende vertaaltechnieken. In elke groep 
worden eerst de voorbeelden in de brontaal getoond, vervolgens in de doeltalen: 
het Duits en Pools, inclusief de nodige context. Onderaan wordt becommenta-
rieerd met behulp van welke vertaaltechnieken3 de besproken elementen in de 
doeltalen werden weergegeven. Het doel van deze analyse is te laten zien of de 
vertalers eerder “het vreemde” door “het bekende” of “het eigene” vervingen of 
juist “het vreemde” in hun vertalingen behielden.

3. Inhoud en plaatsing van het werk
De donkere kamer van Damokles is een roman van Willem Frederik Hermans, die 
met Harry Mulisch en Gerard Reve tot “De Grote Drie” wordt gerekend, d.w.z. 
de drie belangrijkste auteurs in de naoorlogse Nederlandse literatuur. Hij werd 
geboren in 1921 en beleefde zodoende de moeilijke tijden van de Tweede Wereld-
oorlog. Aan deze periode van de geschiedenis besteedt Hermans vaak aandacht, 
onder andere in de novelle Het behouden huis (1952)4, of in de romans De tranen 
der acacia’s (1949) en De donkere kamer van Damokles (1958). Deze laatste bracht 
hem nationale erkenning (Bork/Verkruijsse 1985: 266). In 1963 verscheen naar 
deze roman de film Als twee druppels water onder de regie van Fons Rademakers 
(Janssen 1976: 15).

In de roman ontmoet het hoofdpersonage Henri Osewoudt de Nederland-
se luitenant Dorbeck die qua uiterlijk op Henri lijkt, maar qua karakter Henri’s 

1| Meer daarover in het vierde hoofdstuk.
2| De aanpak van Grit wordt nader uitgelegd in het vierde hoofdstuk: Theoretisch kader.
3| Daarbij wordt de door Grit voorgestelde typologie van vertaalstrategieën gebruikt.
4| De uitgavedata van de aangegeven werken staan tussen haakjes.
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tegenpool is. Henri raakt door zijn dubbelganger Dorbeck betrokken in het verzet 
tegen de Duitse bezetter. Hij krijgt van Dorbeck opdrachten om landverraders 
te vermoorden. Na de oorlog wordt Henri gearresteerd en zelf van landverraad 
beschuldigd. Om zich te verdedigen beroept zich Henri op zijn dubbelganger 
Dorbeck, die plots onvindbaar is. Vanwege gegevens en documenten die tegen 
hem gebruikt worden, slaagt Henri er niet in zijn onschuld te bewijzen.

Het unieke aan de roman is dat hij op verschillende manieren gelezen kan 
worden. De donkere kamer van Damokles is niet alleen een spannend oorlogs-
avontuur, maar ook een psychologisch verhaal. De protagonist vergelijkt zichzelf 
met zijn dubbelganger, wat ertoe leidt dat hij moeite heeft om zichzelf een eigen 
identiteit toe te kennen. Bovendien kan de roman als symbolische, filosofische 
of ideeënroman beschouwd worden, die “de onkenbaarheid van de mens en zijn 
wereld demonstreert” (Janssen 1976: 41).

De roman behaalde niet alleen in Nederland veel succes, maar ook in het 
buitenland. De talrijke vertalingen naar verschillende talen, daaronder het Engels 
(1962), Frans (1962), Deens (1961), Noors (1962), Zweeds (1962) en Fins (1963), 
bevestigen dit (Janssen 1976: 15). Opmerkelijk is het feit dat de Duitse versie zo 
laat (2001) na het origineel verscheen, zeker als men dit met andere, perifere5 
talen vergelijkt, zoals het Deens of Zweeds. Ook de Poolse vertaling werd eerder 
uitgegeven, namelijk in het jaar 1994. Het Duits fungeerde bovendien een lange 
tijd als de enige centrale taal met een traditie om de Nederlandse literatuur te 
vertalen (Heilbron 1999: 437; vgl. Koch 1994: 114).

4. Theoretisch kader
In de huidige vertaalwetenschap is een tendens te zien waarbij van een linguïs-
tisch georiënteerde naar een cultureel georiënteerde aanpak wordt overgegaan. 
Er wordt benadrukt dat niet talen, maar culturen worden vertaald. Deze wending 
wordt als cultural turn beschouwd (vgl. House 2014: 7; Tryczyńska 2010: 160; 
Bachmann-Medick 2012: 280v.; Urbanek 2013: 156). Aldus wordt het maken van 
een vertaling als een cultureel proces gezien, waarbij “culturen met elkaar in con-
tact komen en daardoor elkaar verrijken” (Tryczyńska 2010: 159).

De taal zit verankerd in de cultuur en wordt beschouwd als “cultuurdragend 
medium […] omdat dit een weerspiegeling is van een gemeenschappelijke kennis 
van zijn gebruikers alsmede hun manier van waarneming van de buitentalige 
werkelijkheid” (Tryczyńska 2010: 160). De betekenis van een linguïstisch ele-
ment kan enkel juist begrepen worden in zijn culturele context. Bijgevolg kan een 
vertaling niet volledig worden begrepen buiten het culturele kader waarnaar zij 

5| De benamingen perifere en centrale talen werden ontleend aan de aanpak van Heilbron 
(2010: 2).
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verwijst (House 2014: 8). Omdat die culturele elementen in de vertaling buiten 
hun culturele context voorkomen, worden ze door de doeltekstlezers als vreemd 
waargenomen. Lewicki (2002: 46) ziet de vertaling als “een verschijnsel van de 
cultuur” en “een geheel van het eigene met het vreemde, wat samen een nieuw 
geheel van cultuur vormt”6. Bovendien beschouwt hij de vertaling als:

een tekst, waarvan bepaalde kenmerken en eenheden zich door een bijzondere 
eigenschap onderscheiden: ze hebben het vermogen om betekenissen in de tekst 
binnen te brengen, die bij de ontvanger – door hun bijzonderheid, onverenigbaar-
heid met zijn eigen ervaring – associaties oproept met vreemde landen, culturen 
en talen7 (Lewicki 2000: 112)[vertaald door M.G.].

Dit vermogen noemt hij connotatie van vreemdheid (konotacja obcości). 
Ze ontstaat omdat de vertaling voor een andere doelgroep in een andere cultuur 
bestemd is (vgl. Lewicki 2000: 112). De vertaler kan op twee manieren met deze 
vreemdheid omgaan. Indien hij ze als ongewenst ziet, kan hij ze proberen te ver-
mijden door het gebruik van equivalenten in de doeltaal, maar als hij ze wel als 
gewenst beschouwt, probeert hij ze in zijn vertaling binnen te brengen doordat 
hij de potentiële dragers van vreemdheid behoudt (Lewicki 2000: 133v.).

Tot de dragers van vreemdheid worden vooral cultuurgebonden elementen 
gerekend die tegelijkertijd dragers van cultuur zijn. Zij verankeren teksten in een 
bepaalde cultuur en daarom vormen zij een bron van problemen bij het verta-
len, “pas als ze los worden gemaakt van de cultuur waartoe ze behoren en als de 
vertaler een uitdrukking ervan moet geven in een taal waar er geen direct equi-
valent van bestaat” (Tryczyńska 2010: 163; vgl. Tryczyńska 2016b: 217). De cul-
tuurgebonden elementen worden vaak met de term realia benoemd. Grit (2010: 
189) definieert ze als “concrete, unieke verschijnselen of categoriale begrippen die 
specifiek zijn voor een bepaald land of cultuurgebied en die elders geen of hoog-
uit een gedeeltelijk equivalent kennen”, maar ook “de voor deze verschijnselen/
begrippen gebruikte termen”. Florin (1993: 123) geeft een bredere betekenis van 
de tweede door Grit voorgestelde verschijningsvorm van het begrip realia aan. 
Onder de term realia begrijpt hij woorden en woordverbindingen die objecten en 
concepten benoemen met betrekking tot levenswijze, cultuur, sociale en histori-
sche ontwikkeling, die kenmerkend zijn voor één natie en vreemd voor andere 
naties. Grit (2010: 189) deelt de realia in zes groepen in:

ӹӹ historische begrippen;
ӹӹ geografische begrippen;
ӹӹ particulier-institutionele begrippen;

6| „kompleks tego, co własne, z tym co obce, a co razem tworzy nowy, kompleks kultury”
7| „tekstem, którego pewne cechy i jednostki odznaczają się szczególną właściwością: mają zdol-

ność wprowadzania do tekstu sensów wywołujących u odbiorcy – przez swą niezwykłość, 
niezgodność z jego doświadczeniem – skojarzenia z obcymi krajami, kulturami i językami.”
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ӹӹ publiek-institutionele begrippen;
ӹӹ eenheidsbegrippen;
ӹӹ sociaal-culturele begrippen.

De vertaler staat voor een moeilijke taak om de culturele elementen die 
vreemd zijn voor de doeltekstlezers in de doeltekst op een voor hen begrijpelijke 
manier weer te geven (Tryczyńska 2016a: 116). Er wordt vaak benadrukt dat de 
vertalers de rol van culturele bemiddelaars in het vertaalproces vervullen (vgl. 
Urbanek 2011: 121). Zij “dienen […] beslissingen te nemen met betrekking tot 
de informatie die ze door middel van de vertaling met het beoogde leespubliek 
willen delen, op welke manier dat moet plaatsvinden en welke eventuele accent-
verschuivingen aanvaardbaar lijken te zijn” (Tryczyńska 2016a: 117; vgl. Tryczyń-
ska 2016b: 220). Er staan verschillende vertaaltechnieken ter beschikking van de 
vertalers. Grit (2010: 192v.)8 stelt er zeven voor, met behulp waarvan culturele 
elementen vertaald kunnen worden:

 ӹ handhaving, waarbij “de brontaaluitdrukking in de doeltaal ongewijzigd” 
blijft;

 ӹ leenvertaling – hier wordt “de brontaaluitdrukking woordelijk vertaald”;
 ӹ benadering – er wordt een uitdrukking gebruikt die min of meer overeen-

komt met een uitdrukking in de brontaal;
 ӹ omschrijving of definiëring in de doeltaal, waarbij de uitdrukking in de 

doeltaal wordt omschreven of gedefinieerd;
 ӹ kernvertaling – hier wordt “slechts de kern van de betekenis” weergegeven;
 ӹ adaptatie – waarbij in de doeltaal een equivalent gebruikt wordt dat de 

functie van de brontaaluitdrukking weergeeft;
 ӹ weglating – de uitdrukkingen die in de brontekst voorkomen, worden in 

de doeltaal weggelaten.
Grit (2010: 193v.) laat nog combinaties van bovenvermelde vertaaltechnieken 

toe, waarbij meerdere technieken tegelijkertijd worden gebruikt, zoals handha-
ving en omschrijving, leenvertaling en omschrijving enz.

Door de analyse van de gebruikte vertaaltechnieken is het mogelijk om een 
vertaalstrategie te bepalen. Holmes (1988: 47v.) onderscheidt tussen het exoti-
seren en naturaliseren. Onder het exotiseren begrijpt hij het behouden van de 
vreemde elementen (Holmes 1988: 47), onder het naturaliseren daarentegen de 
vervanging door een element dat min of meer overeenkomt met het vreemde 
element in de doeltaal (Holmes 1988: 48). Deze dichotomie correspondeert met 
de aanpak van Venuti (2008) die, steunend op Schleiermacher (1969 [1813]), de 

8| Grit (2010: 191) beschouwt ze als vertaalstrategieën, maar omdat een vertaalstrategie be-
trekking heeft op het globale handelen van de vertaler ten opzichte van de uitgangstekst, 
wordt in dit geval de term vertaaltechniek gebruikt. Dit volgt uit het feit dat Grit hier be-
naderingsmethodes bedoelt met betrekking tot concrete elementen van de uitgangstekst, 
om equivalentie te behouden (vgl. Schreiber 1997: 219).
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vervreemdende (foreignizing) en de domesticerende (domesticating) vertaling 
onderscheidt. Deze strategieën weerspiegelen de houding van de vertaler tegen-
over de vreemde tekstcultuur (Venuti 2008: 19). Venuti (2008: 50) onderstreept 
dat de domesticerende strategie vooral van toepassing zou zijn in het geval van 
naties die geen gelijkaardige sociaal-historische ervaringen en culturele achter-
grond delen. Daardoor wint de vertaling aan vlotheid en duidelijkheid.

5. Analyse
5.1. Geografische begrippen
De eerste groep van begrippen die hier worden behandeld, behoren volgens de 
indeling van Grit tot de geografische begrippen. Het gaat hier om de namen van 
straten. In de vertalingen naar het Duits of Pools worden de meeste straatnamen 
gehandhaafd, zoals in volgend voorbeeld (1).

(1) NL: – Deze straat ook 
niet hè? zei Selderhorst 
en hij gaf meer gas, sloeg 
rechtsaf de Rijnstraat in 
waar zij al geweest waren 
en zo kwamen zij op de 
Hoge Woerd (Hermans 
1990: 279).

DE: – Diese Straße auch 
nicht, oder? sagte Selder-
horst und gab mehr Gas, 
bog nach rechts in die 
Rijnstraat ab, wo sie bereits 
gewesen waren, und so ka-
men sie auf die Hoge Woerd 
(Hermans 2001: 340).

PL: – Ta też nie, co? – po-
wiedział Selderhorst i do-
dał gazu, skręcił w prawo 
w Rijnstraat, gdzie już byli 
i tak trafili na Hoge Woerd 
(Hermans 1994: 333).

De Poolse vertaler koos bij het vertalen van sommige straatnamen voor een 
andere vertaaltechniek, zoals in onderstaande voorbeelden:

(2) NL: Hij pakte haar 
elleboog en nam haar mee, 
de halte af en langs de 
bloemkwekerij op de hoek 
van de Prinses Marianne-
laan (Hermans 1990: 47).

DE: Er ergriff sie am 
Ellebogen und zog sie mit, 
weg von der Haltestelle und 
an der Gärtnerei, Ecke der 
Prinses Mariannelaan vor-
bei (Hermans 2001: 56).

PL: Wziął ją pod rękę, 
poszli z przystanku wzdłuż 
gospodarstwa kwiatowego 
na rogu Alei Księżniczki 
Marianny (Hermans 1994: 
57).

 (3) NL: De Zoeter-
woudsesingel had geen 
zijde met even nummers 
en een andere met oneven 
nummers, maar de huizen 
waren doorlopend genum-
merd: 70, 71, 72 (Hermans 
1990: 80).

DE: Die Häuser am Zoeter-
woudsesingel hatten nicht 
auf der einen Seite gerade 
und auf der anderen unge-
rade Nummern, sondern 
waren fortlaufend numme-
riert: 70, 71, 72. (Hermans 
2001: 95).

PL: Ulica nad kanałem 
nie miała strony parzystej, 
tylko jedną z numerami 
nieparzystymi, ale domy 
były ponumerowane ko-
lejno: 70, 71, 72 (Hermans 
1994: 96).
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In de Duitse vertaling is in deze gevallen ook de handhaving te vinden, maar 
de Poolse vertaler maakt gebruik van leenvertaling in voorbeeld (2) – Aleja Księż-
niczki Marianny en in voorbeeld (3) van omschrijving: ulica nad kanałem [een 
straat aan een singel] zonder de straatnaam aan te geven. Dit kan liggen aan het 
feit dat de Poolse lezer niet zozeer met de Nederlandse taal vertrouwd is en dat hij 
deze termen gewoon niet kan lezen, wat de lectuur van het werk zal bemoeilijken. 
Aan de andere kant verliest de tekst aan zijn couleur locale.

5.2. Particulier-institutionele begrippen
Het volgende begrip, N.S.B.’er, behoort tot de groep van particulier-institutione-
le begrippen, d.w.z. begrippen die met particuliere organisaties en instellingen 
samenhangen. Onder deze afkorting wordt een aanhanger of een lid van Natio-
naal-Socialistische Beweging verstaan. De onderstaande voorbeelden laten zien 
dat dit begrip problematisch was voor de vertalers en dat zij er op verschillende 
manieren probeerden mee om te gaan.

(4) NL: De zoon van de 
drogist die schuin tegen-
over mij woont, is een 
N.S.B.’er (Hermans 1990: 
34).

DE: Der Sohn des Drogis-
ten, der schräg gegenüber 
von mir wohnt, ist in der 
NSB (Hermans 2001: 41).

PL: Syn drogisty, który 
mieszka naprzeciwko 
mnie, jest w partii faszy-
stowskiej (Hermans 1994: 
42).

(5) NL: Ik ben maar een 
knoeier op illegaal gebied, 
dacht hij, ik heb het smoel 
van een N.S.B.’er die bij de 
Duitsers als rechercheur in 
dienst is (Hermans 1990: 
70).

DE: Ich bin nur ein Stüm-
per in der Widerstands-
arbeit, dachte er, ich habe 
eine Visage wie ein Nazi, 
der bei den Deutschen als 
Kriminalbeamter in Dienst 
ist (Hermans 2001: 83v.).

PL: Jestem jednak pętak, 
jeśli chodzi o podziemną 
robotę, pomyślał, mam gębę 
faszystowskiego kolabo-
ranta, który poszedł na 
służbę do Niemców jako 
tajniak (Hermans 1994: 85).

(6) NL: Zij leefde met de 
zoon van een buurman, 
een N.S.B.-er (Hermans 
1990: 264).

DE: Sie hat mit dem Sohn 
eines Nachbarn zusam-
mengelebt, einem Nazi 
(Hermans 2001: 322).

PL: Żyła z synem sąsiada, 
faszysty (Hermans 1994: 
314).

(7) NL: Deze vrouw had 
een verhouding met een 
N.S.B.-er, Turlings (Her-
mans 1990: 310).

DE: Die Frau hatte ein 
Verhältnis mit einem 
NSB-Mann namens Turlings 
[…] (Hermans 2001: 379).

PL: Kobieta owa żyła z fa-
szystą Turlingsem (Her-
mans 1994: 371).

De Duitse vertaalster koos of voor handhaving, zoals in voorbeeld (4) met 
een kleine syntactische verandering (7), of voor adaptatie door het gebruik van 
het begrip Nazi zoals in voorbeelden (5) en (6). Interessant om op te merken is 
dat in de Duitse vertaling het begrip NSB in de opmerkingen aan het eind van 
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het boek uitgelegd wordt (vgl. Hermans 2001: 409). De Poolse vertaler maakte 
ook gebruik van adaptatie. In voorbeelden (6) en (7) werd N.S.B.’er als faszysta 
[fascist] vertaald, in (5) als faszystowski kolaborant [een fascistisch collabora-
teur]. In voorbeeld (4) worden syntactische veranderingen ondernomen, zoals 
in de Duitse vertaling het geval was, zodat de zoon van de drogist niet langer een 
N.S.B.’er is, maar een lid van de fascistische partij.

5.3. Publiek-institutionele begrippen
Volgende voorbeelden kunnen tot de groep van publiek-institutionele begrippen 
gerekend worden, d.w.z. begrippen die publieke instituties benoemen, zoals na-
men van scholen, cultuurinstellingen of openbaar bestuur.

(8) NL: Toen hij nog op de 
H.B.S. was, had hij ook wel 
eens een filmpje ontwik-
keld (Hermans 1990: 27).

DE: Als er noch auf der 
Oberschule war, hatte er 
gelegentlich Filme entwi-
ckelt (Hermans 2001: 33).

PL: Kiedy jeszcze był 
w liceum, zdarzyło mu się 
czasem wywołać jakiś film 
(Hermans 1994: 34).

H.B.S. [hogere burgerschool] was een tussen de jaren 1863 en 1974 bestaan-
de onderwijsvorm voor voortgezet middelbaar onderwijs. De Duitse vertaalster 
koos voor een kernvertaling – Oberschule, die de kern van de betekenis weergeeft. 
De Poolse vertaler daarentegen koos voor benadering. Hij maakt gebruik van een 
bestaand Pools begrip liceum, dat met het Nederlandse begrip qua betekenis min 
of meer overeenkomt.

(9) NL: Hij wist dat hij zich 
in het Binnenhof bevond, 
hoewel hij zich niet herin-
nerde wanneer hij daar eer-
der geweest was (Hermans 
1990: 154).

DE: Er wußte, daß er sich 
in Den Haag im Binnen-
hof befand, obwohl er sich 
nicht daran erinnern konn-
te, wann er dort früher 
schon einmal gewesen war 
(Hermans 2001: 186).

PL: Choć nie przypominał 
sobie, kiedy już tam był, 
wiedział, że się znajduje na 
zamku Binnenhof, w sie-
dzibie Parlamentu, zajętej 
teraz przez niemiecką poli-
cję (Hermans 1994: 183).

Bij het vertalen van het begrip Binnenhof (9) maakten de vertalers gebruik 
van een combinatie van vertaaltechnieken. In de Duitse vertaling werd het begrip 
gehandhaafd, maar de vertaalster voegde nog de plaatsbepaling van het Binnen-
hof toe, namelijk: in Den Haag. Zoals bij het begrip NSB het geval was, wordt 
het begrip Binnenhof in de opmerkingen uitgelegd (vgl. Hermans 2001: 409). In 
de Poolse vertaling werd het begrip ook gehandhaafd, maar maakte de vertaler 
gebruik van definiëring, na zamku [in het kasteel], en adaptatie, w siedzibie Par-
lamentu [in de zetel van het parlement]. Deze technieken hebben tot doel om een 
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voorstelling van deze plek te geven aan de Poolse of Duitse recipiënt, die vermoe-
delijk niet weet wat er zich achter het begrip Binnenhof verbergt.

(10) NL: Waar was de 
Eerste Kamer? En waar de 
Tweede Kamer? (Hermans 
1990: 154)

DE: Wo war die Erste 
Kammer? Und wo die 
Zweite Kammer? (Her-
mans 2001: 186)

PL: Gdzie była Pierwsza 
Izba? A gdzie Druga Izba? 
(Hermans 1994: 183)

In het geval van de vertaling van de begrippen Eerste Kamer en Tweede Kamer 
(10) kozen beide vertalers voor een leenvertaling. Het gebruik van deze techniek 
is begrijpelijk omdat zowel in Duitsland als ook in Polen het tweekamerstelsel 
voorkomt.

5.4. Eenheidsbegrippen
De volgende potentiële dragers van vreemdheid die hier worden besproken, zijn 
de typisch Nederlandse benamingen van munten – dubbeltje en kwartje, die vol-
gens Grits indeling tot de groep van eenheidsbegrippen gerekend worden. Zowel 
de Duitse vertaalster als ook de Poolse vertaler kozen bij het vertalen van deze 
realia voor omschrijvingen om de denotatie van deze begrippen in de vertaling 
weer te geven.

(11) NL: Osewoudt gaf 
hem een zinken dubbeltje 
fooi. De conducteur liep 
verder (Hermans 1990: 52).

DE: Osewoudt gab ihm ein 
Zehncentstück aus Zink 
als Trinkgeld. Der Schaff-
ner ging weiter (Hermans 
2001: 61).

PL: Osewoudt dał mu 
cynkową dziesięciocen-
tówkę napiwku. Konduktor 
przeszedł dalej. (Hermans 
1994: 62).

(12) NL: Zij keerde het 
tasje om op het bed. Er 
kwamen negentien zilveren 
guldens uit, drie zinken 
kwartjes, twee zinken 
centen, zes bonkaarten 
voor levensmiddelen, vijf 
nieuwe biljetten van hon-
derd gulden en tien nieuwe 
biljetten van honderd 
Reichsmark (Hermans 
1990: 58).

DE: Sie drehte die Ta-
sche über dem Bett um. 
Neunzehn silberne Gulden 
fielen heraus, drei Viertel-
gulden und zwei Ein-
centstücke aus Zink, sechs 
Lebensmittelkarten, fünf 
neue Hundertguldenschei-
ne und zehn neue Scheine 
von hundert Reichsmark. 
(Hermans 2001: 69v.)

PL: Wywróciła torbę na 
łóżko. Wypadło dziewięt-
naście srebrnych guldenów, 
trzy cynkowe ćwierćgulde-
nówki, sześć kartek żyw-
nościowych, pięć nowych 
banknotów po sto gul-
denów i dziesięć nowych 
banknotów stumarkowych. 
(Hermans 1994: 70)

In het geval van het begrip dubbeltje (11) gebruikten de vertalers samenstellin-
gen Zehncentstück en dziesięciocentówka om aan te geven dat het om het muntje 
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van tien cent gaat. Een gelijkaardige techniek is te zien bij het vertalen van het 
begrip kwartje (12), waar de vertalers gebruik maken van samenstellingen Vier-
telgulden en ćwierćguldenówka om de denotatie van een kwartje weer te geven, 
waaronder een munt van 25 cent, dus een kwart gulden, wordt begrepen.

Een nadeel van het gebruik van dergelijke samenstellingen is dat zij onlees-
baar kunnen zijn, zoals in het onderstaande voorbeeld van de Duitse vertaling.

(13) NL: Met een klap 
legde hij het pistool op 
tafel, naast het lege tasje, 
een poederdoos, een lip-
penstift, zinken dubbeltjes 
en kwartjes, een in elkaar 
gefrommeld zakdoekje 
(Hermans 1990: 182).

DE: Er knallte die Pistole 
auf den Tisch, neben die 
leere Tasche, eine Puderdo-
se, einen Lippenstift, Zehn- 
und Fünfundzwanzig-
centmünzen aus Zink, ein 
zerknülltes Taschentuch 
(Hermans 2001: 221).

PL: Położył ze stuknię-
ciem pistolet na stół, obok 
pustej torebki, puderniczki, 
szminki, drobnych pienię-
dzy, pomiętej chusteczki 
(Hermans 1994: 217).

Hier werden dubbeltjes en kwartjes (13) als Zehn- und Fünfundzwanzigcent-
münzen vertaald, wat veel aandacht van de lezer vereist. Een interessante oplos-
sing is de Poolse vertaling, waar dubbeltjes en kwartjes met behulp van de kern-
vertaling drobne pieniądze [kleingeld] werden weergegeven. Het gebruik van deze 
techniek is begrijpelijk, omdat het niet van groot belang is welke munten precies 
er in de tas aanwezig waren; belangrijker is dat het kleingeld was.

5.5. Sociaal-culturele begrippen
De volgende groep bestaat uit sociaal-culturele begrippen, d.w.z. begrippen die 
nauw verbonden zijn met het sociale en culturele leven van een volk, zoals bij-
voorbeeld namen van feestdagen of dranken.

(14) NL: Hij hangt op Ko-
ninginnedag de vlag uit, 
hij is een belastingbetaler 
en stembusganger gewor-
den net als iedereen […] 
(Hermans 1990: 11).

DE: Am Geburtstag der 
Königin hängt er die Fah-
ne heraus, er zahlt Steuern 
und geht zur Wahl wie alle 
anderen […] (Hermans 
2001: 13).

PL: Wywiesza flagę na 
urodziny królowej, stał się 
takim samym podatnikiem 
i wyborcą jak każdy inny 
(Hermans 1994: 13).

Bij het vertalen van het begrip Koninginnedag (14) werd zowel in de Duitse als 
ook in de Poolse vertaling adaptatie gebruikt – Geburtstag der Königin en urodzi-
ny królowej [de verjaardag van de koningin]. Hier bestaat echter het gevaar dat 
deze equivalenten niet dezelfde associaties bij de doeltekstlezers oproepen, d.w.z. 
die van een nationale feestdag in Nederland.
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(15) NL: Ebernuss is gaan 
zitten, er is jenever gedron-
ken (Hermans 1990: 273).

DE: Ebernuss hat sich hinge-
setzt, es wurde Genever ge-
trunken (Hermans 2001: 335).

PL: Ebernuss usiadł, pili-
śmy jenevera (Hermans 
1994: 326).

(16) NL: – Gauw een slok je-
never! (Hermans 1990: 216)

DE: – Schnell einen Schluck 
Genever! (Hermans 2001: 263)

PL: – Prędko przepijmy! 
(Hermans 1994: 257)

In de Duitse vertaling van het begrip jenever maakte de vertaalster consequent 
gebruik van de handhaving. Het begrip wordt wel aangepast aan de Duitse spel-
ling. De Poolse vertaler gebruikt verschillende vertaaltechnieken. In voorbeeld 
(15) is handhaving te vinden, in (16) weglating. Een betere oplossing lijkt hier 
benadering te zijn. In het Pools kent men het begrip jałowcówka, een soort alco-
hol vervaardigd door toevoeging van jeneverbessen. Dit blijkt minder vreemd te 
zijn voor een Poolse lezer dan het gehandhaafde begrip jenever.

Het is interessant dat de Duitse vertaalster ook consequent het begrip Genever 
gebruikt als in de brontekst een merknaam van jenever voorkomt – Bols. In dit geval 
is er sprake van kernvertaling. In de Poolse vertaling werd het begrip gehandhaafd.

(17) NL: Ebernuss had een 
kruik Bols onder zijn arm 
en in zijn hand een stuk 
worst in een vetvrij papier 
(Hermans 1990: 193).

DE: Ebernuss hatte eine 
Steingutflasche Genever un-
term Arm und in der Hand 
ein Stück Wurst, das in 
Butterbrotpapier gewickelt 
war (Hermans 2001: 234).

PL: Niósł pod ręką flaszkę 
Bolsa, a w ręku kawałek 
kiełbasy w pergaminie 
(Hermans 1994: 229).

5.6. Andere begrippen
In deze sectie worden begrippen behandeld die zich moeilijk in de door Grit voor-
gestelde typologie laten ordenen. Het betreft aanspreekvormen, die niet als realia 
beschouwd kunnen worden, maar wel cultuurgebonden zijn. Ze kunnen fungeren 
als potentiële dragers van vreemdheid, zoals in onderstaande voorbeelden:

(18) NL: – Mevrouw, weet 
u ook of er veel slachtoffers 
zijn geweest?
– Twaalf mensen dood, 
meneer. De hele familie 
Jagtman die op drie hoog 
woonde is omgekomen. En 
dan nog de oude mevrouw 
Sevensma en … (Hermans 
1994: 40).

DE: – Mevrouw, können 
Sie mir vielleicht sagen, ob 
es viele Opfer gegeben hat?
– Zwölf Menschen tot, 
Meneer. Die ganze Familie 
Jagtman vom dritten Stock 
ist umgekommen. Und 
dann noch die alte Frau 
Sevensma und … (Her-
mans 2001: 47).

PL: – Przepraszam panią, 
nie wie pani, czy było dużo 
ofiar?
– Dwunastu zabitych, 
proszę pana. Zginęła cała 
rodzina Jagtmanów, którzy 
mieszkali na trzecim pię-
trze. A jeszcze stara pani 
Sevensma i … (Hermans 
1994: 48).
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De begrippen mevrouw en meneer werden in de Duitse vertaling gehand-
haafd, maar alleen als ze als aanspreekvormen worden gebruikt. Indien ze naar 
andere personen verwijzen, werden ze door Duitse equivalenten vervangen, zo-
als in voorbeeld (18) die alte Frau Sevensma. Door het gebruik van de gehand-
haafde begrippen mevrouw en meneer bracht de vertaalster onnodig vreemde 
elementen in, waardoor het gesprek kunstmatig schijnt te zijn. Een betere op-
lossing zou zijn deze termen gewoon weg te laten. De Poolse vertaler maakte 
gebruik van benadering, doordat hij Poolse functionele equivalenten gebruikte: 
przepraszam panią of proszę pana. Opmerkelijk is het feit dat de Duitse vertaal-
ster niet consequent met de aanspreekvormen handelt. Dit geldt voor juffrouw 
in de Duitse vertaling, dat niet gehandhaafd werd, in tegenstelling tot boven 
vermelde aanspreekvormen. In dit geval gebruikte de vertaalster een Duits equi-
valent Fräulein, zoals in voorbeeld (19). In de Poolse vertaling werd de aan-
spreekvorm juffrouw weggelaten.

(19) NL: – Hallo meneer?
– Ja juffrouw?
– Dat nummer is niet aan-
gesloten, meneer (Hermans 
1990: 112).

DE: – Hallo, Meneer?
– Ja, Fräulein?
– Die Nummer ist nicht 
ans Telefonnetz ange-
schlossen, Meneer (Her-
mans 2001: 134).

PL: – Halo, proszę pana?
– Tak, słucham?
– Ten numer nie jest 
podłączony, proszę pana 
(Hermans 1994: 133).

6. Besluit
De uitgevoerde analyse laat zien hoe problematisch het vertalen van cultuurge-
bonden elementen kan zijn. De vertalers stonden voor de moeilijke taak deze 
elementen naar hun talen om te zetten. Uit de analyse blijkt dat ze in de Duitse 
vertaling meestal gehandhaafd werden, waarbij de couleur locale werd behouden. 
De Poolse vertaler maakte vooral gebruik van omschrijving en adaptatie. Een mo-
gelijke reden is dat de Duitsers meer vertrouwd zijn met de Nederlandse cultuur 
dan de Polen. Er wordt in Duitsland ook meer Nederlandse literatuur vertaald 
dan in Polen, waarop Andrzej Dąbrówka in het nawoord van zijn vertaling van 
De Donkere kamer van Damokles attent maakt (vgl. Hermans 1994: 401). Boven-
dien mag niet buiten beschouwing gelaten worden dat ook de verwantschap van 
de Nederlandse en Duitse taal invloed heeft op de receptie van vreemde elemen-
ten in de vertaling. Voor een Poolse lezer blijven dergelijke elementen vreemd en 
onbekend, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vertaling van aanspreekvormen. In de 
Duitse versie was handhaving van deze elementen mogelijk vanwege de gelijkenis 
tussen deze vormen in het Duits en het Nederlands. In de Poolse versie zou het 
behouden van dergelijke elementen de tekst onnodig vervreemden en bovendien 
ook onduidelijk maken voor de Poolse lezer.



Het vreemde in vertaling… •191

Op basis van de analyse kan geconstateerd worden dat de twee geanalyseerde 
vertalingen substantieel van elkaar verschillen. De vertalers probeerden op ver-
scheidene manieren met de cultuurgebonden elementen om te gaan. De Poolse 
vertaler probeerde het vreemde aan de doelcultuur aan te passen en bekwam zo een 
naturaliserende vertaling. De Duitse vertaalster daarentegen koos voor een exoti-
serende vertaling, d.w.z. ze “vervreemdde” haar vertaling door elementen te hand-
haven. De handhaving van de Nederlandse elementen in de Duitse vertaling was 
mogelijk o.a. doordat de vertaalster gebruik maakte van extratekstuele toelichtingen 
aan het einde van het boek. In het glossarium worden vooral elementen verklaard 
waarbij een intratekstuele toelichting in de vorm van een omschrijving, lastig zou 
zijn en de leesbaarheid zou bemoeilijken. Dit geldt bv. voor het element Binnenhof 
waarbij wordt uitgelegd welke rol deze plaats tijdens de Duitse bezetting vervulde, 
wat van groot belang is voor de receptie van de roman. Niet in alle gevallen was het 
mogelijk om de vreemde elementen te handhaven. Het moeilijkst te behouden blij-
ken de eenheidsbegrippen, zowel in de Duitse als ook in de Poolse versie. Om ze te 
handhaven zou de vertaler in het glossarium een toelichting in vorm van een voet-
noot of verklaring moeten toevoegen. Dit zou de leesbaarheid kunnen beïnvloeden.
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