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1. INLEIDING 

Het dagboek dat het joodse meisje Anne Frank bijhield tijdens haar onderduikperiode in de 

Tweede Wereldoorlog en dat in 1947 werd gepubliceerd onder de titel Het Achterhuis, is 

wereldwijd het meest vertaalde Nederlandse boek: het verscheen in 70 vertalingen, die 

uitgebracht werden in meer dan 60 landen. Ogenschijnlijk is Het Achterhuis een boek met 

een eenduidige vorm, maar het hele proces vanaf de aantekeningen die Anne maakte tot de 

verschillende uitgaven die achtereenvolgens in de loop van de tijd verschenen kenmerkt zich 

door een ingewikkelde versiegeschiedenis; een aspect van het boek dat hier verder buiten 

beschouwing blijft, omdat het voor het gekozen onderzoeksthema niet relevant is.  

Wie nu de Nederlandstalige uitgave van het dagboek leest, zal al gauw geneigd zijn om de 

taal van het boek als “ouderwets” te classificeren. Los van de historische context, die als 

vanzelf maakt, dat de lezer het boek in een bepaald tijdperk plaatst, ervaart de lezer tal van 

woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen als achterhaald. Deze leeservaring is een 

gevolg van het redactionele beleid dat met betrekking tot de Nederlandse editie gevoerd 

wordt. Alle Nederlandse uitgaven die sinds de eerste editie in 1947 zijn verschenen volgen 

namelijk in principe de authentieke tekst van Anne, wijzigingen in verband met de 

versiegeschiedenis en een heel beperkt aantal andere veranderingen daargelaten. Omdat de 

tekst statisch blijft, zullen de huidige en toekomstige lezers het lexicon1 van het boek steeds 

meer als niet-courant, als obsoleet ervaren. Naarmate de tijd verstrijkt zal de afstand tussen 

de (Nederlandse) lezer en het (Nederlandstalige) boek in taalkundig opzicht steeds groter 

worden. 

Men kan zich de vraag stellen, of dit ook geldt voor de vertaalde edities van Het Achterhuis. 

Wordt in vertalingen van het werk ook het behoud van tijdgebonden lexicon nagestreefd, of 

treedt in vertalingen juist modernisering op? Hebben niet-Nederlanders, die het werk in hun 

eigen moedertaal lezen, het idee dat zij een zeventig jaar oud boek lezen, of komt die 

gedachte in ieder geval niet op basis van het gehanteerde taalgebruik bij hen op? Deze 

vragen wil ik proberen te beantwoorden voor de Italiaanse vertalingen van Het Achterhuis. 

2. ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESE 

De onderzoeksvraag luidt: vinden archaïsche woorden, woordcombinaties en korte 

uitdrukkingen in de brontekst (de Nederlandse tekst van Het Achterhuis) hun 

archaïsch evenbeeld in de meest recente Italiaanse vertaling van het werk, of vindt in 

die vertaling in vergelijk met de brontekst modernisering van minder of niet langer 

gangbaar lexicon plaats?  

Bij deze onderzoeksvraag heb ik twee veronderstellingen: 

1) Een vertaler is als het ware van nature geneigd om gedateerde taaluitingen in de 

brontekst om te zetten in taal, die naar de maatstaven van de doeltaal als courant kan 

worden beschouwd, tenzij er uitdrukkelijk een specifieke reden is om te kiezen voor een 

andere vertaalstrategie.  

Toelichting: het transformeren van woorden, die in de brontaal als archaïsch kunnen worden 

beschouwd, naar archaïsche equivalenten in de doeltaal (in de vertaalkunde ook historiseren 

                                                           
1
 Het begrip lexicon kent vele definities. Het wordt in dit rapport gebruikt in de eenvoudige betekenis van 

“verzameling van woorden”. 
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genoemd) is moeilijker en kost meer tijd dan een transformatie waarbij modernisering 

plaatsvindt. Bovendien zit de gemiddelde lezer niet te wachten op een vertaling die gevat is 

in ouderwetse vormen van zijn eigen taal. Een vertaler zal daarom alleen voor een 

historiserende benadering kiezen als daar een bijzondere reden toe is. Zo’n reden zou, in het 

geval van het dagboek van Anne Frank, kunnen bestaan uit een richtlijn of conventie die 

gebiedt, dat het werk zo historiserend mogelijk moet worden vertaald. Dat zou immers in 

overeenstemming zijn met de Nederlandse gedragslijn, gericht als die is op behoud van de 

authentieke tekst. Er is echter niets dat op het bestaan van zo’n richtlijn of conventie wijst. 

2) Tweede veronderstelling is, dat het Italiaans in het algemeen gesproken duurzamer is dan 

het Nederlands. Hiermee bedoel ik, dat de levenscyclus van woorden in de Italiaanse taal 

over het algemeen langer is dan die van Nederlandse woorden. Anders gezegd: Italiaanse 

woorden zijn minder tijdgebonden, minder veranderlijk en “gaan langer mee”. Voor vertaalde 

werken zou dat betekenen, dat (vertaalde) woorden ook na langere tijd nog als gangbaar 

kunnen worden beschouwd, terwijl de oorspronkelijke Nederlandse tegenhanger inmiddels in 

meerdere of mindere mate versleten is geraakt. Vanuit het perspectief van de lezer: na X tijd 

komt een Italiaanse tekst minder gedateerd over op de Italiaanse lezer dan een Nederlandse 

tekst op de Nederlandse lezer.  

Toelichting: deze veronderstelling kan ik uitdrukkelijk niet onderbouwen. Ik ken geen enkel 

onderzoek naar verschillen in het tempo van slijtage van Italiaans en Nederlands. De 

veronderstelling berust enkel op mijn eigen (beperkte) leeservaring, waaruit ik denk te 

hebben opgemaakt, dat het woordencorpus in een Italiaanse tekst met een bepaalde 

ouderdom langer actueel blijft dan het woordencorpus in een even oude Nederlandse tekst. 

Het feit dat met name de tweede aanname puur speculatief is vind ik niet bezwaarlijk. Ik 

gebruik de twee veronderstellingen in combinatie met de onderzoeksvraag alleen om een 

hypothese te formuleren. Deze hypothese luidt: in tegenstelling tot de Nederlandstalige 

uitgave van Het Achterhuis kenmerkt de meest recente Italiaanse vertaling van dat 

werk zich door taalgebruik dat als eigentijds kan worden beschouwd. 

3. THEORETISCH KADER 

Om met de deur in huis te vallen: het theoretisch kader voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag en het toetsen van de hypothese is mager. 

Chesterman2 classificeert “moderniseren” niet als een aparte vertaaltransformatie. In de 

categorieën transformaties die hij onderscheidt komen uiteraard strategieën voor, die 

(tevens) een modernisering kunnen bewerkstelligen. Strategieën met een moderniserend 

effect kunnen zijn vooral in de categorieën ‘semantische transformaties” en “pragmatische 

transformaties” te vinden. Echter het gaat dan steeds om paradigma’s met een ander 

aangrijpingspunt dan modernisering. Meer fundamenteel zou mijns inziens hierover gezegd 

moeten worden, dat veel van de door Chesterman onderkende transformaties nauwelijks 

meer zijn dan etiketten. Als zodanig voegen ze iets toe aan begrip van wat een vertaler 

‘doet” en bieden ze gelegenheid om daarover te communiceren (metataal), maar met het 

plakken van etiketten levert men nog geen bewijs voor de bewering, dat transformatie A of B 

leidt tot resultaat X of Y; het resultaat “modernisering” bijvoorbeeld. Ik bedoel hiermee te 

zeggen, dat het labellen als zodanig geen onderbouwing oplevert van een uitspraak over het 

                                                           
2
 A. Chesterman, Memes of Translation, Amsterdam/Philadelphia 1997 
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resultaat dat de vertaler (bewust of onbewust) heeft nagestreefd of heeft bereikt. Die 

onderbouwing kan alleen volgen uit een verifieerbare methode, die op basis van eenduidige 

standaarden en normen de toekenning van etiket A of B aan een bepaalde transformatie 

legitimeert. Niet het etiket, maar de methode, het proces, is in staat om de geldigheid van de 

conclusie te valideren. Met de kennis die ik nu heb is mijn indruk, dat de vertaalkunde ons op 

dit punt nog behoorlijk in de steek laat. De theorie komt nog niet veel verder dan bewijzen uit 

het ongerijmde: ik zie A of B, ik geef er een naam aan die voor dat fenomeen is bedacht en 

“dus’ is A of B van toepassing. Om terug te keren naar Chesterman: met zijn overzicht van 

vertaaltransformaties schieten we in ieder geval voor het doel van dit onderzoek niet veel op.  

De soorten transformaties die Grit3 onderscheidt hebben vooral betrekking op de omgang 

met realia. In mijn onderzoek zijn realia bewust buiten beschouwing gelaten (zie hoofdstuk 

6). De classificatie van Grit kan daarom geen hulpmiddelen voor het onderzoek bieden. 

Langeveld4 hanteert het begrip “temporele stijlkenmerken”, een term die ik overigens in dit 

onderzoeksverslag niet gebruik. Hiermee doelt Langeveld op het gegeven, dat elk gebruik 

van taal geconditioneerd is door de tijd. “Talen veranderen in de loop der tijden. Woorden en 

uitdrukkingen komen en gaan, en zelfs, maar veel langzamer, verandert de grammatica.” 

Een vertaler ziet zich voor de taak gesteld om niet alleen culturele verschillen te 

overbruggen, maar ook temporele: een tekst uit een andere tijd moet voor de lezer van nu 

toegankelijk gemaakt worden.  

De praktijk wijst volgens Langeveld uit, dat vertalers in negen van de tien gevallen kiezen 

voor de stijl van hun tijd. “Daar is veel voor te zeggen, want ook de schrijvers van de 

originelen schreven meestal in de taal van hun eigen tijd. Er is dan ook geen reden om in de 

vertaling van oud werk meer archaïsche woorden te verwachten dan bij moderner werk.” 

Langeveld rekent af met de soms gehoorde opvatting, dat een vertaling van een oude tekst 

in ouderwetse vormen van de doeltaal gesteld zou moeten worden. Wel moet de vertaler er 

bij zulke teksten voor waken om in de doeltaal al te modieuze, aan de eigen tijd gebonden 

woorden en uitdrukkingen te gebruiken. De raadzame strategie van de vertaler is volgens 

Langeveld: gebruik zo tijdloos mogelijke taal, vermijd modewoorden en beperk anderzijds het 

aantal archaïsmen tot het noodzakelijke minimum, dat wil zeggen tot het benoemen van die 

verschijnselen die alleen maar op archaïsche wijze te benoemen zijn.  

De zienswijze van Langeveld correspondeert met veronderstelling 1 bij de onderzoeksvraag. 

In de literatuur is voorts nog bekend het zogenaamde Kruis van Holmes. De twee assen van 

dit model vormen kwadranten die keuzes representeren met betrekking tot enerzijds 

moderniseren versus historiseren en anderzijds exotiseren versus naturaliseren. Dit model 

biedt weliswaar een conceptueel kader, maar geen praktische handvatten. Holmes vertelt 

ons niet, waar we in een concrete casus de kruisjes in een van zijn kwadranten moeten 

plaatsen en waarom, en komt zo op zijn manier niet verder dan Chesterman met diens 

etiketten.  

Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat er vanuit de theorie weinig concrete 

aanknopingspunten zijn voor onderzoek naar moderniserend vertalen. 

                                                           
3
 D. Grit, de vertaling van realia. In: Filter 4:4, 1997 

4
 A. Langeveld, Vertalen wat er staat, Amsterdam/Antwerpen, 1986 
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4. METHODES 

Er zijn tenminste twee voor de hand liggende onderzoeksmethoden met behulp waarvan met 

maat en getal antwoord gegeven kan worden op de vraag, of een concrete vertaling al dan 

niet moderniseert: enquête en desk-research.  

Via een enquête kunnen deelnemers bevraagd worden op hun oordeel aangaande de 

actualiteitswaard van woorden, woordcombinaties of uitdrukkingen. Het voordeel van een 

enquête is, dat men directe informatie krijgt van taalgebruikers. In dit geval zou men een 

Nederlands panel (dat wil zeggen, een panel dat is samengesteld uit personen die 

Nederlands als moedertaal hebben) kunnen enquêteren om informatie te verzamelen over 

items in de brontekst, om op basis daarvan een corpus van obsolete woorden samen te 

stellen en dit corpus vervolgens om te zetten naar de Italiaanse pendant. De items die tot het 

Italiaanse corpus behoren zouden daarna voorgelegd kunnen worden aan 

moedertaalsprekers van het Italiaans, die dan een waardering kunnen geven van de mate 

van “moderniteit” van de verschillende items. Als alternatief is denkbaar een vergelijkend 

onderzoek, waarbij het corpus tevoren wordt samengesteld en waarbij de itemparen aan 

beide panels worden voorgelegd: de moedertaalsprekers van het Nederlands beoordelen de 

items van de brontekst, de moedertaalsprekers van het Italiaans de corresponderende items 

van de vertaalde tekst. De verschillen zeggen dan iets over de vorm en de mate van 

transformatie. 

Desk-research komt er in dit geval op neer, dat in eerste instantie op basis van bepaalde 

selectiecriteria een geschikt corpus samengesteld wordt, waarna dat corpus via daarvoor 

geëigende methodes en met gebruikmaking van geschikte bronnen wordt geanalyseerd.  

Gegeven de onderzoeksvraag gaat mijn voorkeur zeker uit naar het middel van de enquête. 

Echter bij een verantwoorde enquête zijn zoveel randvoorwaarden in het geding, dat de 

haalbaarheid daarvan binnen de voor dit onderzoek beschikbare tijd uitgesloten is. Om die 

reden heb ik moeten kiezen voor de methode van desk-research.. 

5. DE PRIMAIRE BRONNEN 

In dit onderzoek zijn de volgende uitgaves van Het Achterhuis (in de Italiaanse versies: 

Diario) betrokken: 

1) Anne Frank, Het Achterhuis, Amsterdam/Antwerpen, 1947 

2) Anne Frank, Het Achterhuis, e-bookeditie beschikbaar gesteld voor de ITV-minor 

vertaaltheorie in praktijk 

3) Anna Frank, Diario, Turijn, 1954 

4) Anne Frank, Diario, Turijn, 1993 

 

De beide Italiaanse uitgaven zijn van het uitgevershuis Einaudi (Turijn).  

Over de respectieve vertalers is niet veel informatie te vinden. Arrigo Vita, de man die de 

eerste Italiaanse vertaling van het dagboek voor zijn rekening nam, verdiende zijn brood niet 

met vertalen, maar was oogarts. Degenen die hem aanzochten voor de vertaling van het 

boek dachten dat hij (behalve vertaler) tandarts was… Althans, deze anekdote komt uit het 

boek Libri e scrittori di via Biancamano, dat in 2009 werd uitgebracht ter gelegenheid van het 

75-jarig bestaan van uitgeverij Einaudi. De schrijfster Natalia Ginzburg, die via haar toen al 

overleden man (door de fascisten vermoord in 1944) gelieerd was aan het destijds sterk 
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politiek geëngageerde uitgevershuis, was in het begin van de jaren vijftig in Turijn op zoek 

naar iemand die het dagboek kon vertalen en kwam uit bij deze Arrigo Vita, die “Nederlands 

kende”. Verder is over Arrigo Vita helemaal niets te vinden op internet; ik zag wel dat hij ook 

een paar boeken uit het Duits vertaald heeft, als het tenminste om dezelfde man gaat. 

Ginzburg heeft overigens het voorwoord bij de uitgave van 1954 geschreven. 

Over de persoon van Laura Pignatti, de vertaalster van de uitgave van 1993, zijn evenmin 

veel gegevens te achterhalen. Zeker is wel, dat zij een gerenommeerde vertaalster is (was?). 

Ze heeft een imposant oeuvre van tientallen vertalingen op haar naam staan en werkte 

samen met vooraanstaande uitgevers. Pignatti vertaalt uit het Engels en uit het Nederlands. 

Nederlandse auteurs van wie zij werk vertaald heeft zijn onder meer Slauerhoff, Minco, 

Haasse, Hermans, Mulisch, Siebelink, Nooteboom, Van Dis en Buwalda.  

 

De uitgave 1954 bevat geen verantwoording van de vertaling. Editie 1994 wel, maar heel 

summier. De nota al testo zegt op pagina pag. XXV: “Bij de voorbereiding van deze nieuwe 

uitgave van het dagboek van Anne Frank is geprobeerd een zo getrouw mogelijke weergave 

van de stijl, de syntaxis en de taal van de geschriften van Anne te realiseren, ook in die 

passages die blijk geven van duidelijke lexicale onjuistheden, herhalingen of kinderlijke 

uitdrukkingsvormen. Waar de afstand tussen beide talen een letterlijke weergave niet 

mogelijk maakt, is gekozen voor een vertaling in correct Italiaans, ook als het jargon 

(groepstaal) betreft, en is nooit geprobeerd om fouten of tekortkomingen in de originele tekst 

te reproduceren.” Of dit ook zo is, moet nog blijken… 

 

6. AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

6.1 Het corpus in eerste aanleg 

In stap 1 heb ik een corpus aangelegd van circa 150 woorden, woordcombinaties en korte 

uitdrukkingen, die ontleend zijn willekeurig gekozen fragmenten van de Nederlandse versie 

van het dagboek. Die fragmenten beslaan tezamen ongeveer de helft van de totale tekst van 

het dagboek. De items zijn in dit stadium louter geselecteerd op basis van het eigen 

taalgevoel, met als filter de centrale vraag: gaat het hier om woorden et cetera die niet of 

nauwelijks nog gangbaar zijn in hedendaags Nederlands.  

6.2 Het corpus in tweede aanleg 

In stap 2 is dit ruwe corpus verder gescreend en teruggebracht naar 54 items. Om tot deze 

reductie te komen zijn de volgende uitsluitingscriteria gehanteerd: 

1) Germanismen. Voorbeelden: 

 het schoonste bewijs 

 verstaan (voor ‘begrijpen’) 

 jaarsgebeurtenissen  

 uitwerken (voor ‘oproepen’, ‘effect hebben’) 

Toelichting: germanismen zijn per definitie niet geschikt om te worden beoordeeld in termen 

van archaïsch respectievelijk modern Nederlands. Bovendien heeft een germanisme geen 

eenduidige relatie met het corresponderende item in de Italiaanse vertaling. Overigens ben ik 

geen expert ben in het onderkennen van germanismen en is het niet uitgesloten dat het 

resterende corpus nog germanismen bevat. 



8 
 

2) Realia. Voorbeelden: 

 mikpoppetje 

 beursspel 

 koninginne (iets voor in de soep) 

 diakenhuismannetje 

Toelichting: realia zijn (woorden voor) begrippen en verschijnselen die in vertalingen een 

heel specifieke problematiek met zich meebrengen en die in de analyse van transformatie 

een eigen referentiekader hebben. Ik heb realia daarom niet op één hoop willen gooien met 

niet-realia. 

3) Eigen bedenksels van Anne. Voorbeelden: 

 ouderkletsjes 

 balletfladderen 

 manierenreeksen  

4) Vormen van incorrect Nederlands. Voorbeelden: 

 aan het werk trekken (aan de slag gaan) 

 dwarrelen (in plaats van ‘duizelen’)  

 het naast staan (in plaats van ‘het meest nabij staan’) 

5) Woorden die in een bepaalde betekenis of in een bepaalde collocatie niet of nauwelijks 

meer voorkomen, maar in andere betekenissen (of liever gezegd: naar hun vorm) wel nog 

frequent zijn. Voorbeelden: 

 vernemen (voor ‘horen’) 

 opnemen (voor ‘oppakken’)  

 afluisteren (voor ‘beluisteren’) 

Toelichting: met deze uitsluiting heb ik geanticipeerd op interpretatieproblemen in de 

analysefase. Een woord dat nog een hoge frequentie heeft in het taalgebruik geeft “ruis’ als 

je op een specifieke obsolete betekenis wilt inzoomen. 

6) Puur grammaticale vormen. Voorbeeld: 

 met wien 

Toelichting: grammaticale vergelijkingen, als die al mogelijk zouden zijn, hebben hun eigen 

dimensie en zijn voor de onderzoeksvraag niet zo relevant.  

7) Randgevallen 

Toelichting: dit is de moeilijkste categorie. Wanneer kun je een woord of woordcombinatie 

bestempelen als ouderwets of archaïsch? Hier zijn geen regels of normen voor. Het 

achterhalen of formuleren van zulke regels of normen zou op zichzelf al voorwerp van 

onderzoek kunnen zijn. Natuurlijk, als een woord uit de woordenboeken is verdwenen kan 

het als uitgestorven worden beschouwd. Het feit echter dat een woord wél voorkomt in een 

woordenboek zegt nog niets over de status en het gebruik ervan, al is het wel zo dat 
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bepaalde woorden soms de kwalificatie “verouderd” meekrijgen in een woordenboek. Een 

woordenlijst zoals die van de Nederlandse Taalunie (het Groene Boekje) helpt ook niet; die 

heeft primair de correcte spelling als aangrijpingspunt en vermeldt keurig woorden als 

‘noodzakelijkheid’, ‘opgebruiken’, ‘oververtellen’, ‘uitredding’ en ‘toegenegenheid’, woorden 

die deel uitmaakten van het eerste ruwe corpus dat ik had samengesteld – maar zijn die 

gangbaar? En soms is een woord niet als zodanig ouderwets, maar wel in een bepaalde 

collocatie of als onderdeel van een zin. Context is dus ook belangrijk. “Vermaak” bijvoorbeeld 

is nog niet zo’n versleten woord, maar bij ‘voor vermaak dienende plaatsen’ denken we toch 

niet aan een actuele brochure van De Efteling. Verder zijn er ook woorden die een 

gedateerde indruk maken niet zozeer vanwege het woord zelf, maar vanwege het begrip of 

het object waarnaar het verwijst. Een nachtpot bijvoorbeeld is nogal in onbruik geraakt en 

waarschijnlijk is dat de reden waarom de spellingcontrole van Word erop aanslaat.  

Om in het ruwe corpus te snoeien heb ik ook gebruik gemaakt van internet. Op internet 

circuleren lijsten van zogenaamde ouderwetse woorden, bijvoorbeeld op 

www.belegenwoorden.nl en www.onzetaal.nl. De waarde daarvan voor dit onderzoek bleek 

erg beperkt. Je hoeft maar een blik op dergelijke lijsten te werpen om te beseffen hoe 

betrekkelijk het begrip ‘ouderwets” is. Daarentegen heb ik wel veel gebruik gemaakt van de 

algemene zoekfunctie van Google. Door een woord als zoekterm in te geven kun je op basis 

van het aantal resultaten een indruk krijgen van de omvang van het gebruik (de frequentie) 

van dat woord. Op het eerste gezicht lijkt dit een aantrekkelijke methode om woordfrequentie 

te meten, maar er zijn allerlei complicaties aan verbonden: 

1) Absolute getallen zeggen weinig.  Een evident obsoleet woord als “verbeid” krijgt 14.000 

hits. Daarentegen levert het toch ook zo goed als uitgestorven woord “onderwijl” 

verrassenderwijs 166.000 resultaten. In zo’n geval kan het inzicht vergroot worden door een 

score in perspectief te plaatsen, namelijk via een vergelijking met een modern synoniem. 

“Intussen” (voor “onderwijl”) bijvoorbeeld heeft 4,7 miljoen resultaten.  

2) Homoniemen en polysemen zijn lastig, omdat de machine uiteraard niet uit eigen 

beweging differentieert naar verschillende betekenissen. Door een of meer woorden toe te 

voegen en daarmee irrelevante betekenissen uit te sluiten is het mogelijk om het resultaat te 

verfijnen, maar het is dan wel zo dat de toegevoegde woorden meewegen in het resultaat. 

Het effect daarvan vormt een onbekende factor. 

3) Het is verstandig om niet louter af te gaan op het resultaat van de rekensom van de 

machine, maar ook de vondsten zelf even te scannen. Er is soms veel storende bijvangst, 

bijvoorbeeld van Zuid-Afrikaanse woorden. Ook komt het voor, dat een onverwacht groot 

aantal resultaten beïnvloed wordt door een oververtegenwoordiging van een bepaald type 

documenten, bijvoorbeeld oude en/of religieuze geschriften.  

Al met al vormen ook de internethulpmiddelen een terrein vol voetangels en klemmen. Per 

saldo zijn intuïtie en eigen inzicht toch dominante factoren geweest bij het samenstellen van 

het uiteindelijke corpus. Erg bezwaarlijk hoeft dat niet te zijn: het gaat in dit onderzoek 

immers niet zozeer om het corpus zelf, maar om de vergelijking met de Italiaanstalige 

tegenhanger. 

 

 

http://www.belegenwoorden.nl/
http://www.onzetaal.nl/
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6.3 Verificatie met de eerste Nederlandse uitgave 

Omdat bij de samenstelling van het corpus gebruik is gemaakt van een recente editie van 

Het Achterhuis is in stap 3 geverifieerd, of de geselecteerde items exact overeenkomen met 

de tekst van de eerste uitgave (1947). Dit bleek in alle gevallen zo te zijn.  

6.4 Aanvulling van het corpus 

Stap 4 betrof de aanvulling van het corpus met het corresponderende Italiaanse materiaal. 

Alle items die vanuit de brontekst zijn geselecteerd werden gecomplementeerd met de 

overeenkomstige passages in respectievelijk de eerste Italiaanse vertaling uit 1954 en de 

tweede, tevens meest recente vertaling uit 1993.  

Toelichting: hoewel het onderzoek zich primair richt op de transformatie van de brontekst 

naar de vertaling uit 1993 is ook de eerste vertaling in de beschouwing betrokken. Daardoor 

zijn de volgende vergelijkingen mogelijk: 

1) tussen de brontekst en de eerste Italiaanse vertaling 

2) tussen de brontekst en de tweede, meest recente Italiaanse vertaling 

3) tussen de beide Italiaanse vertalingen onderling. 

 
Het kruiselings vergelijken is nuttig bij de analyse van de items. Door de bruggetjes van 

brontekst naar eerste vertaling en van eerste naar tweede vertaling bij de analyse te 

betrekken kun je vaak een beter beeld krijgen van de omzetting van de brontekst naar de 

tweede vertaling. Bovendien vergemakkelijkt deze benaderingswijze uitspraken over de 

vraag, in hoeverre de eerste Italiaanse vertaling ook vandaag de dag nog voor modern kan 

doorgaan. Dit laatste aspect heb ik nadrukkelijk betrokken bij de analyse en bij de 

conclusies. 

6.5 Analyse van de items 

In stap 5 zijn de items geanalyseerd. Hierbij is op het niveau van de afzonderlijke items 

onderzocht in hoeverre de tweede Italiaanse vertaling kan worden opgevat als een 

modernisering van de obsolete pendant in het Nederlands.  

Toelichting: ook in dit stadium manifesteert zich het gemis van de beschikbaarheid van harde 

methoden om modernisering te meten. Hoe evalueer je een omzetting van woord A in de 

ene taal naar woord B in de andere taal in termen van modernisering (of juist historisering) 

en hoe kun je onderbouwde uitspraken daarover doen? In de literatuur is over dit vraagstuk 

niets te vinden. Daarom heb ik, bij gebrek aan andere mogelijkheden, besloten om mij in de 

analyse te beperken tot het meten van de frequentie van de betrokken woorden met behulp 

van internet.  

Om te beginnen is, op een wijze die vergelijkbaar is met stap 2, gebruik gemaakt van de 

algemene zoekfunctie van Google. De kerngedachte daarbij is, dat ouderwetse woorden 

(omdat ze niet meer gangbaar zijn, of minder gangbaar) minder frequent zijn en dus een 

relatief laag aantal hits genereren, terwijl voor moderne woorden het omgekeerde geldt. Op 

zichzelf beschouwd is deze redenering erg grofmazig. Immers elke taal bevat heel veel 

woorden die weinig frequent gebruikt worden (die zijn zelfs ver in de meerderheid), maar 

daarom zijn ze nog niet ouderwets. Toch is in dit geval het meten van frequentie niet 

onzinnig. Als vertrekpunt fungeert immers een woordencorpus waarvan met wat slagen om 
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de arm kan worden gezegd, dat het obsolete woorden (in de brontaal) bevat. In het geval dat 

een woord historiserend wordt vertaald mag je voor dat gehistoriseerde woord een klein 

aantal hits verwachten en is de conclusie, dat het ook in de doeltaal om een obsoleet woord 

gaat, redelijk plausibel. In geval van een moderniserende vertaling mag je juist een groter 

aantal zoekresultaten verwachten. Waterdicht is deze redenering natuurlijk niet, en 

bovendien doen zich bij deze manier van meten dezelfde beperkingen voor als eerder bij 

stap 2 uiteengezet. 

Verder heb ik in de analysefase veel gebruik gemaakt van Ngram Viewer, een applicatie van 

Google Books. Deze toepassing kende ik eerder niet en kwam ik pas tegen op de zoektocht 

naar geschikte hulpmiddelen. De applicatie is heel simpel te gebruiken: door een woord, een 

woordcombinatie of een korte zin in te voeren in het zoekscherm krijg je een grafische 

weergave te zien van de frequentie van die zoekterm in corpora van boeken. Dit is mogelijk 

voor verschillende talen, waaronder Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Een 

Nederlands corpus ontbreekt helaas nog. De grafische weergave kan ingesteld op een 

tijdvak naar eigen keuze, vanaf 1800. Je ziet dus de ontwikkeling van de frequentie in de tijd. 

Daarnaast is het mogelijk om diverse zoektermen tegelijk in te geven, zodat niet alleen de 

verschillen in frequentie van die termen zichtbaar worden, maar ook de 

frequentieontwikkeling in de tijd vergeleken kan worden. Dit alles is het best te zien op de 

website zelf, https://books.google.com/ngrams/info 

Natuurlijk heeft ook Ngram Viewer zijn specifieke gebruiksaanwijzing; er zijn in principe 

dezelfde kanttekeningen bij te plaatsen als bij de algemene zoekmachine van Google. Ook is 

het zaak om te letten op de waarden die worden weergegeven op de verticale as: de 

verdeling past zich namelijk aan de gevonden frequentie aan. Met al deze mitsen en maren 

is het toch is het een verrassend, bruikbaar hulpmiddel.  

De resultaten van alle stappen 1 tot en met 5 heb ik neergelegd in een werkdocument, dat 

als bijlage bij dit rapport is gevoegd. Dit werkdocument heeft kolomsgewijs de volgende 

opmaak: 

dag itemnr. omschrijving bijzonderheid check Ned. 1947 It. 1954 It. 1993 bevindingen 

         

 

6.6 Rubricering van de bevindingen 

 

In stap 6 tenslotte zijn de uitkomsten van de analyses op een hoger aggregatieniveau 

gebracht. De vraag hierbij was, hoe de gedetailleerde informatie op itemniveau om te zetten 

naar algemene conclusies. Om die stap te kunnen maken heb ik vijf sjablonen ontwikkeld. 

Met sjablonen bedoel ik categorieën waarbinnen de uitkomsten van de specifieke analyses 

per item kunnen worden ingepast. De beschrijving van deze categorieën luidt als volgt: 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com/ngrams/info
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 Categorie 1: een oordeel is niet goed mogelijk, hetzij omdat de beschikbare 

informatie geen onderbouwde uitspraak toelaat, hetzij omdat een vergelijking op 

woordniveau niet mogelijk is. 

 Categorie 2: het item ontbreekt geheel en al in de vertaling. 

 Categorie 3: in de vertaling is sprake van modernisering; deze categorie valt uiteen in 

twee subcategorieën: 

- 3a: de vertaling 1993 is moderniserend, terwijl de vertaling 1954 vandaag de dag 

ook nog voor modern kan doorgaan; 

- 3b: overige gevallen waarin de vertaling 1993 een moderniserend resultaat laat 

zien. 

 Categorie 4: de vertaling 1993 is historiserend. 

 

In het werkdocument is met kleuren weergegeven, welke categorie op het betrokken item 

van toepassing is. 

 

 categorie 1 oordeel niet mogelijk 

rode 

tekst 

categorie 2 item ontbreekt in vertaling 

 categorie 3a moderniserend, vertaling 1954 is ook nog als modern op te vatten 

 categorie 3b overig moderniserend 

 categorie 4 historiserend 

 

7. RESULTATEN VAN DE ANALYSE 

 

De scores voor de verschillende categorieën zijn hieronder schematisch weergegeven. 

 

aantal items 

categorie 1 oordeel niet mogelijk 5 

categorie 2 item ontbreekt in vertaling 3 

categorie 3a moderniserend, vertaling 1954 is ook nog als modern op te vatten 32 

categorie 3b overig moderniserend 10 

categorie 4 historiserend 4 

totaal aantal items  54 

 

Toelichting: 

 

Ad categorie 1: in drie gevallen (items 16, 18, 40) is een vergelijking op woordniveau niet 

mogelijk, in twee gevallen (items 48 en 54) doe ik geen uitspraak. 

 

Ad categorie 2: in drie gevallen (items 6, 30 en 32) laat de vertaling 1993 een stuk van de 

brontekst weg. Twee keer betreft het een hele zin, een keer een bijzin. De redenen van deze 

weglatingen zijn niet duidelijk. Ik vind drie weglatingen op een aantal van 54 items een hoog 

aantal. Onwillekeurig ga je je afvragen wat er allemaal nog meer geschrapt is in de vertaling. 

Overigens wijzen de tekstvergelijkingen ook uit, dat de vertaalster er soms (zonder reden) 

iets bij verzint of in de vertaling eigen interpretaties neerlegt die betekenisverschil opleveren.  
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Ad categorie 3: uiteraard vormen 3a en 3b samen één categorie “moderniserend”. De 

toebedeling aan de ene dan wel de andere subcategorie moet niet absoluut opgevat worden. 

De inschatting “vertaling 1954 is ook nog als modern op te vatten” is soms, bij gebrek aan 

harde toetsingsmogelijkheden, niet meer dan een best guess. Andersom kan niet steeds met 

zekerheid vastgesteld worden, dat in de items die aan subcategorie 3b zijn toegerekend 

sprake is van woordgebruik dat de Italiaan vandaag de dag als ouderwets zou ervaren. 

 

Ad categorie 4: dit betreft de items 42, 43, 44 en 47.  

 

8. CONCLUSIES 

 

1) In tenminste 42 van de 54 gevallen moderniseert de Italiaanse vertaling uit 1993 ten 

opzichte van de Nederlandse brontekst. In overwegende mate is dus sprake van 

modernisering.  

 

2)  Opvallend is, dat in 32 van deze 42 gevallen de vertaling uit 1954 ook kan doorgaan voor 

modern Italiaans. Deze bevinding zou kunnen verleiden tot de conclusie, dat de Italiaanse 

lezer van nu de inmiddels meer dan zestig jaar oude eerste vertaling van Het Achterhuis als 

een modern boek ervaart. Dat is echter niet zonder meer het geval. Er zijn wel degelijk 

verschillen tussen de vertalingen uit 1954 en 1993. De tweede vertaling laat zich 

gemakkelijker lezen en komt vlotter over. Het verschil zit vooral in de syntaxis. 

Terughoudendheid bij eerdergenoemde conclusie is temeer aangewezen, omdat het 

onderzoek betrekking heeft op een beperkt aantal items, die ook nog eens geselecteerd zijn 

vanuit de Nederlandse tekst. Niet onderzocht is, in hoeverre in de eerste Italiaanse vertaling 

woorden voorkomen die niet meer gangbaar zijn en die eventueel zijn vervangen in de 

tweede vertaling.  

 

Niettemin is categorie 3a intrigerend. Hoe komt het, dat zoveel woorden die in het 

Nederlands nu voor obsoleet doorgaan pakweg tien jaar later een Italiaans equivalent 

hebben gekregen, dat niet of in veel mindere mate versleten is? Het is lastig om die vraag 

van een gefundeerd antwoord te voorzien; daarvoor zou breder en dieper onderzoek nodig 

zijn. Echter het lijkt er wel op, dat Italiaanse woorden in het algemeen duurzamer zijn, een 

langere levensduur hebben, dan Nederlandse. Op grond daarvan zou gezegd kunnen 

worden, dat het Italiaans in lexicaal opzicht minder veranderlijk is dan het Nederlands. Tegen 

die achtergrond valt ook op, dat de tweede vertaling in vijftien gevallen kiest voor een 

oplossing die identiek is aan de eerste vertaling, terwijl in 17 andere gevallen in de tweede 

vertaling sprake lijkt te zijn van een min of meer geforceerd alternatief, dus van een exercitie 

waarbij vervanging door een equivalent uitsluitend een doel op zichzelf lijkt te zijn. Dat kan ik 

niet bewijzen, maar de stellige indruk heb ik wel.  

 

3)  In vier gevallen lijkt sprake van een historiserende vertaling. Deze uitkomst weet ik niet 

goed te rijmen met de conclusie, dat de vertaling over de hele linie overwegend 

moderniseert. Waarom lijkt de vertaalster in een beperkt aantal gevallen een voorkeur te 

hebben voor een oplossing die tegen de door haarzelf gekozen strategie ingaat? In de 

casuïstiek zelf kan ik daarvoor geen reden ontdekken. De enige verklaring die ik kan 

bedenken is, dat de vertaalster mogelijk te ver is doorgeschoten in haar eerder 

gememoreerde drift om per se op de proppen te komen met alternatieven voor de vertaling 
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uit 1954; echter voor twee van de vier items (die in beide vertalingen identiek zijn) kan dat 

dan weer niet gelden.  

Merkwaardig is overigens, dat drie van de vier gevallen in de volgorde van het boek heel 

dicht bij elkaar liggen, maar dat kan natuurlijk toeval zijn. 

 

4)  De zeven items die bij de samenstelling van het corpus de aantekening “randgeval” 

meekregen geven geen afwijkend beeld te zien: vier van die items vallen in categorie 3a, 

twee in 3b en een in 4. 

 

Het geheel van de conclusies overziende meen ik, dat de onderzoekshypothese bevestigend 

kan worden beantwoord. Op zichzelf is dit geen schokkende ontdekking, maar het betekent 

wel, dat de Italiaanse lezer een “ander” Achterhuis leest dan de Nederlandse lezer, namelijk 

een boek dat in eigentijdse taal is geschreven. Over de andere 70 vertalingen wereldwijd kan 

ik geen uitspraken doen, maar het is redelijk waarschijnlijk dat in het algemeen 

moderniserend vertaald wordt, met als gevolg dat de authentieke Nederlandse tekst steeds 

meer alleen komt te staan. Je kunt je dus afvragen, of het conservatieve beleid ten aanzien 

van de Nederlandse tekst wel zinnig is op de schaal waarop Het Achterhuis wereldwijd 

verspreid wordt.  

 

9. REFLECTIE 

 

Wat mij betreft was dit onderzoek vooral een ontdekkingsreis in het land van het “niet weten”; 

een verkenning van de huidige grenzen van de vertaalkunde. Er is, ook op het terrein van de 

vertaalkunde, heel veel wat “we” denken en zeggen te weten, maar als het erop aankomt om 

uitspraken te onderbouwen blijkt dat best lastig. Iedereen die Nederlands en Italiaans 

behoorlijk beheerst kan na een kwartier lezen in de brontekst en in de Italiaanse vertaling op 

geleide van taalkennis en taalgevoel concluderen, dat de Italiaanse vertaling moderniseert 

ten opzichte van de Nederlandse oerversie. Het onderbouwen van die conclusie op een 

betrouwbare, transparante en methodische wijze blijkt echter een moeizame opgave, en bij 

de interpretatie van de informatie die beschikbaar is blijven inschattingen die nauwelijks te 

objectiveren en te valideren zijn een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek komt dan ook 

zeker niet in aanmerking voor het predicaat “wetenschappelijk verantwoord”. 

 

De belangrijkste obstakels waarop ik tijdens het onderzoek stuitte: 

1) het theoretische kader voor onderzoek naar historisering c.q. modernisering (en wat mij 

betreft voor vertaaltransformaties in zijn algemeenheid) is erg diffuus. 

2) de begrippen waarmee gewerkt moet worden zijn nauwelijks gedefinieerd en moeilijk 

operationeel te maken 

3) voor het identificeren en meten van vertaaltransformaties zijn weinig methoden 

beschikbaar; in het bijzonder voor historiserende en moderniserende transformaties geldt, 

dat veranderingen moeilijk te vangen zijn in maat en getal.   

 

 


