'Plagiarists never do it once' (Sheenah Pugh)
Toelichting VII bij klacht m.b.t. proefschrift dr. A.P.M. van Liempt
Door Bart FM Droog, versie 1.2, 13 november 2019

Uit eerder plagiaatonderzoek is gebleken dat plagiatoren vrijwel altijd veelplegers zijn. Die wetenschap, plus de kennis opgedaan bij het ontrafelen van het
plagiaat op Engelse vertalingen van gedichten van Rutger Kopland in 2015,
maakten het mogelijk het bedrog in Ad van Liempts proefschrift op te sporen en
te bewijzen.
Want net als bij vertalingen van gedichten denken veel mensen bij geschiedkundige werken dat alle verschillende vertaalde versies van één poëem en alle
boeken over één historisch onderwerp wel op elkaar moeten lijken, omdat het
uitgangspunt hetzelfde is. Wat absoluut niet het geval is.
Elke bona fide vertaling van één gedicht zal sterk van de andere verschillen.
Simpelweg omdat elke vertaler een gedicht anders interpreteert. Lijken twee
vertalingen van één gedicht sterk op elkaar, dan kan je er gif op innemen dat de
ene vertaler de andere vertaler bestolen heeft. Dat is goed te zien aan deze door
professionele vertalers gemaakte vertaalde beginregels van Marsmans bekende
gedicht 'Herinnering aan Holland':
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan, (...)

Thinking of Holland
I see wide-flowing rivers
slowly traversing
infinite plains, (...)

H. Marsman (1899-1940) Paul Vincent, 2006

Thinking of Holland
I see broad lazy rivers
flowing through infinite
low-lying land, (...)

Thinking of Holland
I see broad rivers going
a slow pace through
endless low land, (...)

Renée Delhez, 2006

Jean Hellwig, 2006

De eerste regel is bij allen hetzelfde, maar daarna begint elke vertaling steeds
meer van de andere versies te verschillen. Precies hetzelfde doet zich voor in
historische werken. Zo zal elke verschillende biografie over één persoon sterk
van de andere verschillen, omdat elke biograaf de persoon anders interpreteert
en andere keuzes maakt. Als twee biografieën over een persoon heel sterk op
elkaar lijken, dan ligt het voor de hand dat de ene, en in dit geval altijd de latere,
een voorganger geplagieerd heeft. En precies dat doet zich in Ad van Liempts
proefschrift voor.
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[Oddly enough, this article is basically a case of plagiarism on its own, when compared with
the article written by Jonathan Bailey, 01-02-2016).
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Marc Montgomery. Respected Quebed poet accused of plagiarism. RCInet.ca, 12-09-2017.
https://www.rcinet.ca/en/2017/09/12/respected-quebec-poet-accused-of-plagiarism/
Gerenommeerd Franstalig Canadees dichter blijkt na zijn dood Engelstalige gedichten geplagieerd te hebben. De
postume verdediging was: a long-time worker at the publishing house said the poet suffered from a degenerative
brain disorder in his final years and may have been confused when he submitted work he thought was his own.”

Jaap van den Born & Bart FM Droog. Bloemen van het bedrog. De Reactor, 22-04-2017;

https://www.dereactor.org/teksten/bloemen-van-het-bedrog
Het eerste gedeelte gaat over de gedichten in het boek; het tweede gedeelte, vanaf ‘Het witwassen van
plagiaat’gaat ook over het plagiaat in de begeleidende teksten.
Het hele verhaal staat op: http://www.bartfmdroog.com/droog/dd/
Van de pers, die aanvankelijk in 2016 het boek kritiekloos bejubelde, rectificeerde slechts een zeer beperkt aantal
kranten in 2017 de eerdere berichtgeving, en dan alleen nog over de vermeende Hitlergedichten. Zie:
http://www.bartfmdroog.com/droog/dd/media.html
Achtergrondartikel daarbij: http://www.bartfmdroog.com/droog/dd/journalistiek.html
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