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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

Giannozzo Manetti’s New 
Testament 

Translation Theory and Practice in Fifteenth-Century Italy 

van 

Annet den Haan 

1. Manetti’s vertaalproject laat zien dat kritiek op de Vulgaat in de 

vijftiende eeuw binnen het Vaticaan mogelijk was 

2. Manetti’s vertaling van het Nieuwe Testament is aantoonbaar 

beïnvloed door het werk van Lorenzo Valla (hoofdstuk 2) 

3. Het vertaalproces van Manetti’s Nieuwe Testament laat een 

ontwikkeling zien van ingrepen op woordniveau ingrepen op het 

niveau van syntaxis en woordvolgorde. Daarnaast blijkt dat hij 

steeds meer streefde naar concordantie (hoofdstuk 2) 

4. Manetti baseerde zijn tekstkritische beslissingen op zijn 

handschriften en niet op het werk van andere bijbelcritici 

(hoofdstuk 3) 

5. In Manetti’s vertaaltheorie ligt de nadruk op het getrouw 

weergeven van het origineel en niet op het herscheppen van of 

wedijveren met de brontekst  (hoofdstuk 5) 

6. Manetti’s vertaaltheorie bevat argumenten en terminologie die aan 

eerdere voorbeelden zijn ontleend, maar deze voorbeelden 

worden op originele wijze verwerkt in de argumentatieve structuur 

van zijn traktaat Apologeticus (hoofdstuk 5) 

7. Manetti gebruikte andere argumenten dan Hiëronymus en Valla 

om zijn vertaalwerk te legitimeren, maar aan zijn betoog ligt een 

vergelijkbare visie op het vertalen van de bijbel ten grondslag 

(hoofdstuk 5)  



8. De vertaalmethode die Manetti volgde in zijn Nieuwe Testament 

komt overeen met zijn opvattingen over correct vertalen zoals hij 

die uiteenzet in Apologeticus (hoofdstuk 6) 

9. Wie naar Groningen verhuist, leert haar echte vrienden kennen. 

10. De universiteit die haar promovendus verbiedt God te danken in 

een voorwoord maakt een ongeoorloofde inbreuk op de 

gewetensvrijheid. 

11. De voorliefde voor ogenschijnlijk nutteloze bezigheden terwijl ‘we 

wel iets beters te doen hebben’ is niet voorbehouden aan 

geesteswetenschappers, maar ten diepste eigen aan alle mensen: 

‘[t]hey propound mathematical theorems in beleagered cities, 

conduct metaphysical arguments in condemned cells, make jokes 

on scaffolds, and comb their hair at Thermopylae. This is not 

panache; it is our nature.’ (C.S. Lewis, Learning in War Time) 

 


