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Signalementen

Johanna Bundschuh-van Duikeren. Bibliographie 
der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung. 
Band 2: Niederländische Literatur des 17. Jahrhunderts. 
Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2011. xxiv+880 
pp. isbn 978-3-11-022380-4. $ 249,00.

In de zeventiende eeuw werden zoals bekend in 
de Republiek vele duizenden Nederlandstalige 
teksten gedrukt. Ze werden ook over de grenzen 
verkocht én ze werden vertaald. De bibliografie van 
Duitse vertalingen van zeventiende-eeuwse Noord-
Nederlandse teksten die Johanna Bundschuh-van 
Duikeren heeft samengesteld, maakt voor het eerst 
precies zichtbaar hoe de cultural transfer naar het Duitse 
taalgebied verliep.In een korte inleiding lichten Jan 
Konst en Bettina Noak de selectiecriteria toe. De 
bibliografie bevat gedrukte Duitse vertalingen van 
oorspronkelijk Nederlandse en in het Nederlands 
vertaalde titels van auteurs die in de zeventiende 
eeuw hun carrière startten. Wie na 1700 nog schreef 
werd volledig opgenomen, wie voor 1600 gestorven 
was (zoals Coornhert) werd niet opgenomen, ook 
al verschenen in de zeventiende eeuw nog drukken. 
Handschriften en Neolatijnse teksten bleven buiten 
beschouwing. Bundschuh-van Duikeren beperkte 
zich niet tot literaire teksten – de Duitse titel is 
voor Nederlandse ogen wat misleidend, maar duidt 
simpelweg op het begrip ‘tekst’. Behalve literatuur 
vindt men ook politieke, religieuze, historiografi-
sche, natuurwetenschappelijke, medische en reistitels. 
Ook bijdragen in bloemlezingen, verzamelbundels 
en pamfletten zijn opgenomen. De selectie volgt de 
vertalingen vanaf verschijningsjaar door de eeuwen 

heen tot vandaag. Ook de belangrijke negentiende 
eeuw is dus meegenomen en via de in het Neder-
lands vertaalde titels bijvoorbeeld ook het Engelse 
piëtisme in Duitsland. Ook wanneer enkel secun-
daire studies hebben uitgewezen dat een tekst een 
vertaling is, is deze opgenomen. Anderzijds is de 
beperking tot het Nederlands serieus gehandhaafd 
en zijn dus bijvoorbeeld geen uit het Frans in het 
Duits vertaalde romans geselecteerd. In totaal kwam 
Bundschuh-van Duikeren via systematische bibli-
ografieën ongeveer 1400 vertalingen op het spoor, 
waarvan er ca. 660 zefstandig verschenen. Politieke 
pamfletten en religieuze literatuur vormden in de 
zeventiende eeuw samen 60% van de vertaalde 
teksten; daarna volgen medische teksten (10%), reis-
teksten (8%), literaire teksten (6%; met als toppers 
Daniel Heinsius en Jacob Cats) en tot slot geschiede-
nis en biografieën (5%). 

De ordening van de titels is alfabetisch op 
Nederlandse auteur; anonieme teksten staan apart, 
alfabetisch op titel. In de registers zijn schrijvers 
en vertalers (incl. initialen), Nederlandse en Duitse 
titels, drukkers en uitgevers, en plaatsen van druk en 
uitgave te vinden. Bij dit nuttige instrument blijft 
nog slechts één ding te wensen over: een door-
zoekbaar digitaal bestand.

Lia van Gemert

Christel Theunissen, Paul Maas, Jos Koldeweij 
(red.). De koorbanken van Oirschot en Aarschot gezien 
door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk. 
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