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SAMENVATTING G 

VANVAN WERELD TOT WERELD. 
EENEEN INSTRUMENTARIUM VOOR DE STUDIE 
VANVAN POËTISCHE TEKSTEN IN VERTALING 

Inn dit proefschrift wordt een instrumentarium en procedure gepresen-
teerdd ten behoeve van de vergelijkende beschrijving van poëtische 
tekstenn en hun vertaling. Belangrijkste oogmerk bij de toepassing van 
ditt instrumentarium is het zichtbaar maken van de 'vertaalinterpre-
tatie',, van de interpretatie van de brontekst, zoals die door middel van 
vergelijkingg met de doeltekst geconstrueerd kan worden. 

Inn het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het vertaalwe-
tenschappelijkk kader waarbinnen dit instrumentarium ontwikkeld 
wordt,, dat van de doelpoolgerichte benadering. De in dit bestek rele-
vantee uitgangspunten van deze benadering zijn dat vertaling moet 
wordenn gezien als een verschijnsel dat eerst en vooral functioneert 
binnenn de ontvangende cultuur en dat vertaalwetenschap beschrijvend 
enn historisch moet zijn. Aan de historische component van vertaai-
vergelijkingg wordt in het proefschrift wel aandacht besteed, maar de-
zee is niet geïntegreerd in het instrumentarium. Er wordt wel van uit-
gegaann dat de vertaalinterpretatie altijd cultureel en historisch ingeka-
derdd moet worden, maar in de gepresenteerde casussen wordt dat op 
eenn ad hoc wijze gedaan. Er vindt geen aansluiting plaats met de sys-
temischee en normgerichte aanpak van de doelpoolgerichte benade-
ring.. Gesteld wordt dat met de aandacht voor interpretatie een ver-
ruimingg van de doelpoolgerichte blik wordt beoogd. 

Centraall  theoretisch uitgangspunt bij de ontwikkeling van instru-
mentariumm en procedure is wat genoemd wordt de dubbele status van 
dee vertaling. De status van een (daadwerkelijk bestaande, in de cul-
tuurr functionerende) vertaling is altijd tweeledig: aan de ene kant is 
eenn vertaling een zelfstandige tekst, die binnen haar eigen culturele 
omgevingg op dezelfde wijze functioneert als andere teksten binnen 
diee omgeving, maar tegelijkertijd is een vertaling ook een afgeleide 
tekst,, een representatie, een reconstructie of een reproductie van een 
anderee tekst die niet binnen die omgeving functioneert. 
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Vervolgenss is er aandacht voor de gevolgen die de dubbele status 
heeftt voor het traditionele communicatieschema zoals geformuleerd 
doorr Jakobson. Gesteld wordt dat de hybride status van de vertaling 
eenn duplicatie tot gevolg heeft van de factoren die Jakobson binnen 
zijnn schema onderscheidt en dat deze duplicatie op haar beurt gevol-
genn heeft die de descriptieve studie van vertaling compliceren, omdat 
dee verschillende rollen die hierbij in het spel zijn (vertaler, oorspron-
kelijkk auteur en beschrijver) dubbele posities innemen. Zo is bijvoor-
beeldd de vertaler zowel doeltekstzender en brontekstontvanger, de 
auteurr zowel doeltekstzender en brontekstzender en wordt de positie 
vann doeltekstzender dus dubbel bezet: door zowel de vertaler als au-
teur. . 

Alss tweede centaal theoretisch uitgangspunt wordt het belang voor 
vertalingg van het begrip 'verschil' benadrukt. In navolging van Toury 
wordtt als wezenlijk onderdeel van het begrip vertaling beschouwd de 
transferr van elementen over semiotische grenzen. Uitgangspunt daar-
bijj  is de veronderstelde anisomorfie tussen taal- en cultuursystemen. 
Dee verschillen die russen vertalingen geconstateerd kunnen worden, 
wordenn dan beschouwd als oplossingen voor het overbruggen van de 
verschillenn tussen de in een specifieke vertaalhandeling betrokken 
systemen.. Voor de verschillen tussen de vertalingen wordt de term 
'verschuivingen'' gereserveerd. 

Inn het tweede hoofdstuk wordt de relatie tussen de begrippen 
'vertaling'' en 'interpretatie' onderzocht. Geconstateerd wordt dat 
binnenn semiotische, hermeneutische en vertaalwetenschappelijke be-
naderingenn de relatie zelden wordt geproblematiseerd en gethemati-
seerd,, maar eenvoudigweg wordt aangenomen. Wel kunnen twee per-
spectievenn op de relatie worden onderscheiden: vanuit het perspectief 
vann vertaling kan men stellen dat interpretatie onderdeel uitmaakt van 
hett proces dat er aan ten grondslag ligt, en vanuit het perspectief van 
interpretatiee kan gesteld worden dat vertaling als een van de mogelij-
kee verschijningsvormen ervan kan worden beschouwd. 

Inn aansluiting bij Holmes, die vanuit vertaalwetenschappelijke 
richtingg het probleem benadert, en Eco, die vanuit semiotische rich-
tingg het probleem benadert, wordt vervolgens gesteld dat een verta-
lingg (van literatuur) beschouwd kan worden als een kritische, semioti-
schee interpretatie, of daar althans op gebaseerd is. Belangrijk kenmerk 
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vann de 'vertaalinterpretatie' is daarbij dat zij impliciet in de doeltekst 
aanwezigg is. 

Dezee implicietheid wordt behandeld als een methodologisch pro-
bleem,, waarbij als belangrijkste theoretische probleem wordt gepos-
tuleerdd de wijze waarop de rol van de interpreterende vertaler zicht-
baarr gemaakt kan worden. 

Tenn behoeve hiervan wordt gekeken naar de wijze waarop de rol 
vann de vertaler begripsmatig kan worden ondergebracht in de onder-
scheidingg tussen binnen- en buitentekstuele concepties van de rollen 
vann zender en ontvanger in het communicatieschema. In aansluiting 
bijj  de bevindingen van Eco wordt aangenomen dat beide rollen aan-
wezigg zijn in een tekst als tekstuele strategieën, die in het proces van 
interpretatievee coöperatie expliciet gemaakt kunnen worden als mo-
dellezerr en modelauteur. Gesteld wordt dat de modellezer (als door de 
auteurr ingebrachte tekstuele strategie) niet zonder meer gelijk gesteld 
kann worden met de vertaler, zoals Eco suggereert. Het is zeker ge-
rechtvaardigdd te veronderstellen dat uit de vertaling in haar status van 
afzonderlijkee tekst een tekstuele strategie in termen van een modelle-
zerr geconstrueerd kan worden, maar deze strategie kan niet recht-
streekss in verband worden gebracht met de vertaler. Aan de andere 
kantt is het even gerechtvaardigd te stellen dat vertaling ingrijpt in de 
totstandbrengingg van de modellezer van de doeltekst. Per slot van re-
keningg kan de modellezer van de brontekst niet gelijk gesteld worden 
mett de modellezer van de doeltekst. Gepostuleerd wordt dan dat de 
vertalerr slechts latent aanwezig is in de doeltekst, en, in de hoedanig-
heid,, van geabstraheerde instantie, manifest aanwezig is in de ver-
schillenn tussen de bron- en doeltekst, in de verschuivingen. 

Bijgevolgg moet men aannemen dat de tekstuele aanwezigheid van 
dee vertaler niet een tekstuele eigenschap op zich is, maar het resultaat 
vann comparatieve analyse, een effect van de beslissing om te vergelij-
ken.. In de volgende hoofdstukken wordt dan ook enerzijds gezocht 
naarr een begrippenkader waarin die verschillen expliciet gemaakt 
kunnenn worden die indicatief kunnen zijn voor de vertaalinterpretatie 
enn wordt anderzijds gekeken naar welke vereisten, vanuit vertaal we-
tenschappelijkk perspectief, er aan een methode voor comparatieve 
analysee gesteld kunnen worden. 
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Nietteminn wordt erkend dat bij een volwaardige vergelijking de 
buitentekstuelee aspecten ook aan de orde dienen te komen in de vorm 
vann een historische en culturele contextuahsering, al wordt ook ge-
steldd dat de verhouding tussen buiten- en binnentekstuele analyse ui-
termatee problematisch is. De contextuahsering richt zich op zowel de 
instantiee van de vertaler, als op de status van de bron- en doeltekst. 
Dee analyse van deze aspecten vormt in dit proefschrift echter geen 
integraall  onderdeel van de procedure, maar is voorzien als een preli-
minairee analyse op ad hoc basis, die voorafgaat aan de eigenlijke ver-
gelijkingsprocedure.. Wel kan bij een poging tot het historisch of cul-
tureell  verklaren van de vertaalinterpretatie een beroep gedaan worden 
opp de gegevens die het resultaat zijn van de preliminaire analyse. 

Inn het derde hoofdstuk wordt op basis van twee theorieën over het 
literairr discours een dergelijk begrippenkader opgesteld. De eerste 
theoriee is die van Halliday, in de interpretatie van Leech, waarbij 
wordtt uitgegaan van de stelling dat bij elke vorm van talige commu-
nicatiee sprake is van een uitwisseling op drie niveaus: het tekstuele, 
hett ideationele en het interpersoonlijke. In de opvatting van Leech be-
staatt er een instrumentele relatie tussen deze drie niveaus, waarbij elk 
niveauu de functie heeft van het doorgeven van het direct daarboven 
staandee niveau. Het discours op het interpersoonlijke niveau wordt 
doorgegevenn door de representatie op het ideationele niveau dat op 
haarr beurt wordt doorgegeven door de tekst. Het interpersoonlijke ni-
veauu van de communicatie wordt gelijk gesteld met de situationele 
context,, het ideationele niveau met de referentiële context. Gesteld 
wordtt dat, in het geval van literatuur, waar een specifiek verband be-
staatt tussen tekst en context - in de zin dat de zogeheten autotelische 
statuss van literaire teksten (de tekst kan worden beschouwd al een 
doell  op zichzelf in plaats van als een middel voor communicatie) 
maaktt dat een context niet gegeven is, maar geconstrueerd moet wor-
denn - de situationele context als een specifieke dimensie van de refe-
rentiëlee context beschouwd kan worden. 

Ditt uitgangspunt wordt vervolgens in verband gebracht met de 
theoriee van Paul Ricoeur met betrekking tot het mechanisme van de-
enn recontextualisering dat het gevolg is van de overgang van gespro-
kenn naar geschreven taal. Elke tekst, aldus Ricoeur, wordt in het pro-
cess van communicatie aanvankelijk gedecontextualiseerd, er zijn wel 
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verwijzingenn aanwezig naar een oorspronkelijke, geïntendeerde 
communicatievee situatie, maar deze verwijzingen worden opgeschort 
tott het moment waarop een lezer ze recontextualiseert. Deze recon-
textualiseringg is echter geen reconstructie van een oorspronkelijke 
bedoeling,, maar een activiteit van de lezer die aan de hand van de 
tekstt zelf een nieuwe context construeert, tot stand brengt. Recontex-
tualiseringg bestaat uit het construeren van een tekstwereld aan de 
handd van de tekst. Als relevante niveaus van context binnen de doel-
stellingg van dit proefschrift worden dan onderscheiden: de referentièle 
context,, met als specifieke dimensies de situatieve en de culturele 
context. . 

Hett begrip van tekstwereld dat in dit proefschrift wordt gehanteerd 
iss niet mimetisch, of referentieel, een tekstwereld wordt niet gezien 
alss verwijzend naar een al bestaande werkelijkheid, maar als een re-
presentatiee van een autonome, fictionele wereld. 

Ditt begrippenkader wordt vervolgens in verband gebracht met 
vertaling,, waarbij gesteld wordt dat een vertaling, in haar hoedanig-
heidd van afgeleide tekst, beschouwd kan worden als een recontextua-
liseringg van een brontekst en in haar status van zelfstandige tekst zelf 
ookk onderhevig is aan het mechanisme van de- en recontextualisering. 
Vervolgenss wordt aangenomen dat de vertaalinterpretatie zichtbaar 
gemaaktt kan worden door het vaststellen van de verschillen tussen de 
tekstwereldd van de brontekst en de tekstwereld van de doeltekst. Aan-
gezienn tekstwerelden beschouwd kunnen worden als constructen naar 
aanleidingg van tekstuele activiteit van de lezer, kan men verschillen 
tussenn tekstwerelden beschouwen als effecten van de verschillen tus-
senn teksten, verschillen zichtbaar op het tekstuele niveau. Het be-
schrijvenn van de vertaalinterpretatie kan dus plaatsvinden door middel 
vann het vaststellen van die verschillen op het tekstuele niveau tussen 
bron-- en doeltekst die hun weerslag hebben op de referentiële context. 

Alvorenss het begrip tekstwereld operationeel te maken aan de 
handd van een aantal concrete descriptieve parameters, wordt in de 
hoofdstukkenn 4, 5 en 6 vanuit vertaalwetenschappelijk gezichtspunt 
aandachtt besteed aan descriptieve procedures voor het vaststellen van 
verschuivingenn en aan de verschillende typologische onderscheidin-
genn die op dat gebied gemaakt worden. 
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Inn Hoofdstuk 4 wordt een studie ondernomen naar een aantal be-
staandee beschrijvingsmethoden, waarbij de aandacht met name uit-
gaatt naar de wijze waarop het vaststellen van verschuivingen theore-
tischh wordt gerechtvaardigd. Belangrijkste punten van discussie hier-
bijj  zijn de wijze waarop het begrip is verbonden met het tertium com-
parationisparationis dat de vergelijking stuurt, de wijze waarop de keuze van 
eenn tertium volgt uit de theoretische aannames waarop de procedure 
iss gegrondvest en de vergelijkingseenheid aan de hand waarvan de 
vergelijkingg daadwerkelijk plaatsvindt. 

Err worden vier procedures onder de loep genomen: het methodo-
logischh construct van de Adequate Vertaling van Toury en de later 
doorr deze als vervanging van de eerste gepresenteerde vergelijkings-
methodee van het 'wederzijds verbonden paar van oplossing en pro-
bleem'.. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vergelij-
kingsmethodee voor narratieve teksten van Kitty van Leuven-Zwart en 
vann de transfer-georiënteerde methodologische overwegingen van 
Arminn Paul Frank. 

Bijj  deze vergelijking van methodes en procedures komen als be-
langrijkstee conceptuele onderscheidingen naar voren: brontekst- te-
genoverr doeltekstgenchtheid, waarbij de vraag is of het methodologi-
schee uitgangspunt van een vergelijking tussen bron- en doeltekst de 
eerstee of de laatste dient te zijn; microstructuur en macrostructuur, 
waarbijj  de vraag is of een procedure bottum-up of top-down moet zijn 
georiënteerdd (of deze de macrostructuur, de tekst als geheel, als me-
thodologischh vertrekpunt moet nemen of de microstructuur, de onder-
scheidbaree elementen); tweedegraads vergelijking (vergelijking na 
beschrijving)) tegenover directe vergelijking; en analyse van kenmer-
kendee teksteigenschappen tegenover analyse door middel van een re-
pertoriumm methode, waarbij de vraag is of de vergelijking dient te 
verlopenn door middel van een ad hoc analyse van de tekstkenmerken 
vann beide teksten, of aan de hand van een a-priori vastgesteld reperto-
riumm van te vergelijken elementen. 

Hoofdstukk 5 behelst een theoretische studie van het begrip ver-
schuivingg op zich. Gesteld wordt dat de vraag of een bepaald doel-
tekstelementt als verschuiving kan worden aangemerkt alleen beant-
woordd kan worden als van te voren duidelijk is welk aspect als invari-
antt van de vergelijking, als tertium comparationis gebruikt wordt. 
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Eénn enkel tekstueel element dat op één specifiek niveau als verschui-
vingg beschouwd kan worden, vormt niet noodzakelijkerwijs op een 
anderr niveau ook een verschuiving. Tijdens een vergelijking, zo luidt 
dann de conclusie, dient men altijd expliciet aan te geven op welk tek-
stueel,, linguïstisch of cultureel niveau de invariant wordt gesteld. 

Daarnaastt wordt een aantal typologische onderscheidingen be-
sproken,, die in de literatuur met betrekking tot het begrip verschui-
vingg gemaakt worden: de constitutieve versus de individuele ver-
schuiving,, de optionele versus de obligatoire verschuiving en de for-
melee versus de substantiële verschuiving. 

Dee eerste onderscheiding, constitutief versus individueel, heeft 
betrekkingg op het onderscheid tussen enerzijds de verschuivingen die 
kunnenn worden toegeschreven aan de verschillen tussen de talen die 
inn de specifieke vertaaldaad betrokken zijn, of de twee poëtische sys-
temenn of de onderscheiden stijlen van bron- en doeltekst (die kunnen 
constitutieff  geacht worden voor vertaling als verschijnsel op zich) en 
anderzijdss de verschuivingen die kunnen worden toegeschreven aan 
dee expressieve neigingen van de vertaler en diens subjectieve idiolect. 
Hett onderscheid tussen optionele en obligatoire verschuivingen ligt in 
dezelfdee lijn, maar heeft betrekking op een beperkter domein. Bij 
Touryy duiden deze begrippen op het onderscheid tussen verschuivin-
genn die kunnen worden toegeschreven aan taalregels (obligatoir) en 
verschuivingenn die kunnen worden toegeschreven aan taainormen 
(optioneel).. Bij Van Leuven-Zwart wordt het onderscheid geformu-
leerdd als taalgebonden (obligatoir) tegenover vertalergebonden 
(optioneel)) verschuivingen. De zin van beide onderscheidingen is ge-
legenn in de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen ver-
schuivingenn die iets over het gedrag van de vertaler kunnen zeggen, 
enn dus indicatief kunnen zijn voor normatieve of strategische overwe-
gingenn van de vertaler, en verschuivingen die dat niet kunnen. Zowel 
Touryy als Van Leuven-Zwart benadrukken dat in de praktijk van de 
vertaalvergelijkingg het onderscheid problematisch is. Voor Toury is 
datt reden om in de invariant al rekening te houden met het verschil 
tussenn talen, voor Van Leuven-Zwart is het reden om het beantwoor-
denn van de vraag of een verschuiving optioneel is of obligatoir, op te 
schortenn tot na het moment waarop de macrostructurele effecten van 
microstructurelee verschuivingen bepaald kunnen worden. Voor de 
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doeleindenn van dit proefschrift wordt de onderscheiding tussen obli-
gatoirr en optioneel geïncorporeerd in die tussen constitutief en indivi-
dueel.. Onderscheiden worden verschuivingen die aan het verschil tus-
senn de systemen kunnen worden toegeschreven (constitutieve ver-
schuivingen)) en verschuivingen die aan keuzes van de vertaler kun-
nenn worden toegeschreven (individuele verschuivingen); deze typolo-
giee wordt aangevuld met de niveaus waarop systemische relaties kun-
nenn bestaan: de niveaus van de linguïstische, tekstuele en culturele 
systemen. . 

Hett onderscheid tussen constitutief en individueel wordt echter 
ondergeschiktt gemaakt aan dat tussen substantiële en formele ver-
schuivingen.. Dit onderscheid heeft betrekking op de wijze waarop een 
microstructurelee verschuiving invloed heeft op de macrostructuur. 
Formelee verschuivingen hebben geen of nauwelijks invloed op het ni-
veauu van de macrostructuur, substantiële verschuivingen hebben dat 
wel.. Gesteld wordt dat substantialiteit gerelateerd dient te worden aan 
dee doelstelling van de procedure. In dit proefschrift wordt de substan-
tiëlee verschuiving dan ook geformuleerd als die verschuiving die van 
invloedd is op de realisatie van de tekstwereld. Formele verschuivin-
genn zijn daarop niet van invloed en hoeven dan ook niet in aanmer-
kingg genomen te worden bij het vaststellen van de vertaalinterpretatie. 

Hoofdstukk 6 behelst een evaluatie van de bevindingen uit de twee 
voorgaandee hoofdstukken, met als doel te komen tot een aantal basis-
voorwaardenn waaraan de voorgestelde procedure dient te voldoen. De 
eerstee conceptuele onderscheiding die aan de orde komt is die tussen 
brontekst-- en doeltekstgerichtheid, met name in verband met het pro-
bleemm van de normativiteit bij vergelijkende vertaalbeschouwing. Er 
wordenn twee soorten normativiteit onderscheiden. De eerste, niet 
vermijdbare,, vorm is inherent aan het interpretatieve karakter van 
vertaalvergelijkingg op zich. Dit interpretatieve karakter wordt met 
namee toegeschreven aan de omstandigheid dat het vaststellen van ver-
schuivingenn altijd met zich meebrengt het afzetten van een daadwer-
kelijkee vertaalkeuze in de vertaling tegen de mogelijke vertaalkeuzes. 
Inn het bepalen van de grenzen van het mogelijke ligt het onvermijde-
lijk ee interpretatieve moment. De tweede vorm van normativiteit die 
wordtt onderscheiden behelst het gelijkstellen, door de beschrijver, 
vann een mogelijke keuze met een gewenste keuze, waarbij de bron-
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tekstt als enige criterium geldt voor het bepalen van de gewenstheid. 
Dee methodologische verankering van deze vorm van normativiteit 
wordtt ongewenst geacht, daar deze tot een eenzijdige brontekstge-
richtheidd leidt. 

Vervolgenss wordt gekeken naar de onderscheiding tussen vergelij-
kingg door middel van een ad hoc analyse van tekstkenmerken van 
beidee teksten en vergelijking door middel van een a-priori vastgesteld 
repertoriumm van te vergelijken elementen. De repertorium-methode 
wordtt verkozen boven de ad hoe-methode, met name op grond van 
praktischee overwegingen. De principiële keuze voor een repertori-
ummethodee heeft tot gevolg dat voor elk analyseniveau dat binnen het 
repertoriumm wordt onderscheiden geldt dat dit als tertium compara-
tionistionis fungeert, waarmee ook een initiële keuze wordt gemaakt voor 
directee vergelijking. Binnen elk onderscheiden niveau kan echter ook 
sprakee zijn vergelijking in de tweede graad. 

Mett betrekking tot de vergelijkmgseenheid wordt als voordeel van 
dee repertorium-methode aangemerkt dat deze niet is gebonden aan 
éénn specifieke vergelijkmgseenheid, maar dat elk onderdeel van het 
repertoriumm zijn eigen vergelijkmgseenheid met zich meebrengt. In 
eerstee instantie fungeert elk onderscheiden niveau op zichzelf als een 
globaall  tertium comparationis, daarbinnen kan op ad hoc basis geke-
kenn worden naar voor de specifieke beschrijving relevante vergelij-
kingseenheden. . 

Bijj  het vaststellen van het repertorium dient het doel van de proce-
duree uitgangspunt te zijn. Uitgangspunt bij de inrichting van de hier 
gepresenteerdee vergelijkingsprocedure is het zichtbaar maken van de 
vertaall  interpretatie aan de hand van het begrip tekstwereld. In eerste 
instantiee geldt dit begrip dus als tertium comparationis. De geschikt-
heidd hiervoor van dit begrip wordt gerechtvaardigd met het postulaat 
datt waar een tekst is de mogelijkheid bestaat een tekstwereld te con-
strueren. . 

Binnenn de hier voorgestelde procedure worden als niveaus die po-
tentieell  relevant zijn voor de beschrijving en vergelijking van poëti-
schee tekstwerelden aangemerkt: de traditionele niveaus van linguïsti-
schee en tekstuele analyse (fonologie, morfologie, syntaxis, lexis, se-
mantiekk en pragmatiek), het genrespecifieke niveau van de prosodie, 
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enn de vanuit het literaire oogpunt potentieel relevante niveaus van 
retorischh taalgebruik en intertekstualiteit. 

Inn Hoofdstuk 7 worden deze principes praktisch toegepast en ver-
werktt tot een coherente vergelijkingsprocedure. Ten behoeve van het 
descriptievee apparaat worden aan de theorie van Werth de volgende 
bouwelementenn als parameters van de tekstwereld ontleend: tijd, 
plaats,, subjecten, objecten en elke relevante relatie tussen deze ele-
menten.. Er wordt uitgegaan van de volgende representatie van het 
interpretatieproces:: interpretatie vindt plaats door middel van de 
identificatiee van expressies die verwijzen naar entiteiten (subjecten en 
objecten),, door middel van de spatio-temporele situering van deze 
entiteiten,, door middel van het toeschrijven van eigenschappen aan 
diee entiteiten en door middel van het vaststellen van de relaties ertus-
sen.. Bijgevolg kan men een tekst analyseren in termen van de wijze 
waaropp tekstuele elementen in verband kunnen worden gebracht met 
dee bouwelementen van de tekstwereld en met de relaties ertussen. 
Hoewell  er in sommige gevallen een vaste verhouding kan bestaan 
tussenn bepaalde linguïstische categorieën en de vijf elementen die als 
analytischee parameters functioneren is het niet mogelijk om hieraan 
eenn gefixeerde vergel ij kingseenheid te ontlenen. 

Dee niveaus van vergelijking die het meest direct met de 
(macrostructurele)) notie van tekstwereld in verband staan, zijn de ni-
veauss van semantiek en pragmatiek. Deze beide niveaus staan in een 
bijzonderee verhouding tot de andere niveaus, omdat zij de niveaus 
vormenn waarop de effecten van de verschuivingen op de andere ni-
veauss worden uitgedrukt. Met betrekking tot de vraag of de procedure 
bottom-upp of top-down dient te zijn georiënteerd wordt een midden-
wegg gekozen, vanuit de overweging dat een circulaire oriëntering be-
terr past bij het hermeneutische karakter van de procedure. De analyse 
richtt zich in eerste instantie op het niveau van de macrostructuur, ver-
volgenss op dat van de microstructuur en uiteindelijk weer op dat van 
dee macrostructuur. 

Dee eerste fase van de analyse richt zich dan ook op het vaststellen 
vann een zogeheten 'semantisch-pragmatisch geraamte' van de doel-
tekst,, waarbij het gaat om het identificeren van de subjecten en de 
objectenn die in de tekstwereld figureren, de spatio-temporele lokalise-
ringg hiervan, de belangrijkste relaties die hiertussen bestaan en om het 
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identificerenn van het deiktische centrum van het discours, het nulpunt 
tenn opzichte waarvan subjecten, objecten, tijd en plaats kunnen wor-
denn gelokaliseerd. 

Hett semantisch-pragmatisch geraamte heeft een tweeledige func-
tie.. Enerzijds fungeert het, in de hoedanigheid van initiële analyse, 
alss een referentiekader waaraan de analyse van de microstructurele 
niveauss gerelateerd kan worden. Daarnaast dient het semantisch-
pragmatischh geraamte te functioneren als een globaal tertium. Tijdens 
dee analyse moet de beschrijver in staat zijn om de microstructurele 
elementenn van de brontekst te relateren aan de tekstwereld van de 
brontekstt en om de microstructurele elementen van de doeltekst te 
relaterenn aan de tekstwereld van de doeltekst. Bijgevolg dient het se-
mantisch-pragmatischh geraamte als invariant van de vergelijking te 
kunnenn fungeren. Een tweede stap in de procedure is dan ook het na-
gaann of het semantisch-pragmatisch geraamte van de doeltekst van 
toepassingg is op de brontekst. Indien dat in eerste instantie niet het 
gevall  is, dan zal het geraamte zodanig aangepast moeten worden, al-
gemenerr gemaakt moeten worden, dat deze wel als globaal tertium 
kann functioneren. 

Dee volgende fase in de procedure richt zich op de analyse van de 
niveauss van syntaxis en lexis. Deze beide niveaus onderscheiden zich 
vann de overige overgebleven niveaus (prosodie, retorisch taalgebruik 
enn intertekstualiteit) doordat zij voornamelijk betrekking hebben op 
dee microstructurele aspecten en de analyse ervan dient dan ook vooraf 
tee gaan aan de analyse van de overige niveaus, omdat zij de instru-
mentenn daarvoor verschaft. 

Opp deze niveaus kunnen verschillende vergelijkingseenheden rele-
vantt zijn. Voor het lexicale niveau zijn dat het lexeem, het para-
lexeemm en reeksen van semantisch verwante (para)lexemen, voor het 
syntactischee niveau kan elke grammaticale eenheid hoger dan het 
woord,, tot en met de zin als potentiële vergelijkingseenheid gelden. 

Uitt praktische overwegingen wordt in deze fase als initiële verge-
lijkingseenheidd de grammaticale constituent gekozen, omdat die zich 
tussenn het niveau van woord en zin bevindt, waardoor men zich bij 
hett vaststellen van niveaus van invariantie makkelijk naar boven of 
benedenn kan bewegen. Voor beide teksten in de vergelijking wordt 
dann een inventarisatie gemaakt van nominale, verbale, adverbiale, 
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adjectief-- en voorzetselconstituenten. Elk van deze constituenten 
wordtt dan vervolgens gemarkeerd met betrekking tot syntactische 
functiee en tekstwereldelement waar hij naar verwijst. Daarnaast is het 
zinvoll  om de tekst te analyseren aan de hand van het onderscheid tus-
senn lexicale en grammaticale woorden en de lexicale woorden verder 
onderr te verdelen in substantieven, werkwoorden, adjectieven en bij-
woorden. . 

Inn principe vormen deze lijsten, waartussen altijd een zekere 
overlapp zal bestaan, de instrumenten voor de daadwerkelijke vergelij-
king.. Corresponderende doel- en bronlijsten kunnen vervolgens met 
elkaarr vergeleken worden ter vaststelling van verdere overeenkom-
stenn en verschillen tussen de lijsten of elementen van de lijsten en ter 
vaststellingg van de mate waarin een eventuele verschuiving gevolgen 
heeftt voor de realisatie van de tekstwereld. Indien noodzakelijk, kun-
nenn de lijsten verder worden ontleed volgens elk relevant criterium, in 
termenn van de wijze waarop de elementen bijdragen aan de realise-
ringg van de tekstwereld. 

Voorr de overige niveaus van analyse geldt dat zij, naast boven-
staandee lijsten, elk hun eigen vergelijkingseenheden met zich mee-
brengen,, afhankelijk van de theorieën waar een beroep op wordt ge-
daann bij het onderscheiden ervan. Bij prosodie gelden als initiële ter-
tiatia de genrespecifieke, typografische en fonologische verschijnselen 
alss poëtische vorm, tekstsegmentering, enjambement, rijm en klank, 
enn ritme en metrum. De semantische waarde van deze elementen 
wordtt gerechtvaardigd met behulp van het begrip iconiciteit. 

Bijj  het niveau van intertekstualiteit wordt gebruik gemaakt van 
eenn beperkte invulling van het begrip. Onderscheiden worden citaten 
enn allusies, al naar gelang de intertekstuele verwijzing grafisch of 
niet-grafischh wordt gerealiseerd. De tekst waarin het verwijzende 
elementt is opgenomen wordt de fenotekst genoemd, de tekst waarnaar 
verwezenn wordt de architekst. Er worden zes mogelijke relaties on-
derscheidenn tussen bron- en doeltekst op dit niveau. In gevallen 
waarinn de intertekstuele verwijzingen in zowel bron- als doeltekst 
wordenn gerealiseerd: relaties waarbij architeksten een perifere positie 
hebbenn in de doelcultuur maar een centrale in de broncultuur; relaties 
waarbijj  de architekst zowel in bron- als in doelcultuur een centrale 
positiee heeft; relaties waarbij de architekst zowel in bron- als in doel-
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cultuurr een perifere positie heeft; relaties waarbij architeksten een pe-
riferee positie hebben in de broncultuur maar een centrale in de doel-
cultuur.. Daarnaast kunnen ook toevoegingen (geen verwijzing in 
brontekst,, wel in doeltekst) en weglatingen (wel verwijzing in bron-
tekst,, geen in doeltekst) worden onderscheiden. 

Bijj  de vergelijking op het gebied van retorisch taalgebruik wordt 
teruggegrepenn op de theorie van Rice & Schofer, hoewel wordt ge-
steldd dat in principe van elke theorie gebruik gemaakt kan worden, 
zolangg die theorie maar in staat is onderscheidbare vergelijkingseen-
hedenn te leveren. Naar Rice & Schofer worden onderscheiden als de 
belangrijkstee tropen: metafoor, metoniem en synecdoche. Ook op dit 
niveauu geldt dat voor beide teksten, als basis voor de vergelijking, een 
inventariss van deze elementen gemaakt kan worden. 

Opp elk niveau van vergelijking speelt telkens de vraag wat de con-
sequentiess zijn van eventuele verschuivingen op de realisering van de 
tekstwereldd van de doeltekst ten opzichte van die van de tekstwereld 
vann de brontekst. Uiteindelijk vormen de uitspraken over die conse-
quentiess de basis voor de afrondende evaluatie van de vergelijking in 
termenn van de vertaalinterpretatie, in termen van de interpretatie van 
dee brontekst die aan de doeltekst'ten grondslag heeft gelegen. De 
vertaalinterpretatiee kan vervolgens historisch of cultureel verklaard 
wordenn op basis van de gegevens die in de preliminaire fase zijn ge-
vondenn (zie bij Hoofdstuk 2). 

Inn Hoofdstuk 8 wordt deze procedure toegepast in een op zichzelf 
staandee case study, waarin de vertalingen door Paul Celan van de 
sonnettenn van William Shakespeare centraal staan. 

Inn Hoofdstuk 9 wordt een afsluitend, evaluatief betoog gehouden 
waarinn wordt ingegaan op twee theoretische vraagstukken die als pro-
blematischh ervaren kunnen worden: de methodologische status van de 
proceduree en de verhouding tussen de analyse van historisch-culturele 
buitentekstuelee aspecten van de vertalingen en de tekstuele analyse. 

Mett betrekking tot het eerste punt wordt gesteld dat de hier voor-
gesteldee procedure, het instrumentarium, in bijna alle in Hoofdstuk 4 
behandeldee conceptuele onderscheidingen een middenweg kiest. Be-
langrijkstee aandachtspunt daarbij was methodologische flexibiliteit en 
praktischee toepasbaarheid. 
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Mett betrekking tot het tweede punt, de historische dimensie, wordt 
gesteldd dat het betrekken op elkaar van deze analyses theoretisch 
moeilijkk te grondvesten is vanwege de verschillende geaardheid van 
dee disciplines waarin deze soorten analyses van oudsher zijn ingebed. 

Inn zijn algemeenheid wordt gestipuleerd dat waar op deze punten 
theoretischee problemen aanleiding gaven voor vertwijfeling, deze is 
overwonnenn door de erkenning van de methodologische grenzen van 
dee vertaalbeschrijving en door het kiezen van pragmatische oplossin-
genn voor deze problemen. 
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