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COLLEGA-VERTALERS?

Dit is het vijfde deel in de serie over vertaalopleidingen in Nederland en

Vlaanderen. Ook dit keer komen weer een student en een docent aan het

woord, nu van de Vertalersvakschool, academie voor literair vertalen in

Amsterdam en Antwerpen.

Tekst: Anna Dieleman, Niek Miedema en Christy de 
Back

Anna Dieleman, Student van de
Vertalersvakschool
“De gedachte dat je helemaal in een boek – in het verhaal, de 
personages, de taal – mag kruipen, sprak me ook altijd erg aan.”

In 2014 ben ik aan de slag gegaan als zelfstandig vertaler, onder de vlag Anna Vertaalt. Ik
vertaal Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, vooral op het gebied van muziek,
cultuur en onderwijs, maar ook regelmatig in de richting van marketing (van
consultancybureaus tot voetbalschoenen). Ik doe dat met heel veel plezier, maar het idee
van fictie vertalen, en de gedachte dat je helemaal in een boek – in het verhaal, de
personages, de taal – mag kruipen, sprak me ook altijd erg aan.

Horizon verbreden
De Vertalersvakschool is een specialistische opleiding: je wordt geacht al te kunnen 
vertalen en een goede kennis te hebben van de taal waaruit je wilt vertalen, van het 
Nederlands, en van literatuur in het algemeen. Bij de open avond had ik het gevoel dat ik 
hier precies op de goede plek was: ik was al vertaler en kon zo mijn horizon verbreden.

Huisband
De vertaalopleiding van de Vertalersvakschool duurt twee jaar. Elk jaar bestaat uit drie 
blokken van acht bijeenkomsten; elk blok wordt gegeven door een andere docent. Aan 
het eind van het eerste jaar vindt er een selectieronde plaats, en aan het eind van het 
tweede jaar wordt aan de hand van een eindvertaling beslist of je mag afstuderen. Er zijn 
per jaar ook een stuk of wat zaterdagen waarop alle studenten lezingen of workshops 
bijwonen rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld poëzie, liedjes vertalen (die 
vervolgens door de huisband worden uitgevoerd), toneel vertalen, of professionalisering.

Je persoonlijke vertaalstijl
De docenten, zelf ervaren literair vertalers, hebben allemaal hun eigen kijk op vertalen. 
De ene stijl ligt je natuurlijk beter dan de andere, maar het is heel leerzaam om het vak zo 
steeds op een andere manier te benaderen. Ook word je je zo steeds meer bewust van je 
eigen overtuigingen en ontwikkel je je persoonlijke vertaalstijl.

Niek Miedema, docent aan de
Vertalersvakschool

Ik ben docent van Anna aan de Vertalersvakschool. Ik geef 
daar al les van voordat de school bestond. Ja, echt, want we 
hebben vóór de opleiding in 2007 officieel van start ging al een 
pilot gedaan met een tiental proefkonijnen. Die hebben bijna 
allemaal de kerst gehaald, en de meesten ook de zomer.

Daarna zijn we gestart met workshops voor een groot aantal talen
(Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch), die overigens
niet allemaal elk jaar worden gegeven. Dat hangt af van het
aantal aanmeldingen en het niveau van de proefvertalingen, want
je mag niet zonder meer beginnen.

Selectie aan de poort
Er is geen geëigende vooropleiding voor de VertalersVakschool
Amsterdam. De selectie vindt dus plaats aan de poort. Aspirant-
studenten maken een proefvertaling en motiveren hun inschrijving
schriftelijk. Werk en motivatie worden door docenten beoordeeld.
Wel is duidelijk dat een academisch werk- en denkniveau vereist
is om de opleiding succesvol te doorlopen.

Vertalen is geen beschermd beroep en om het beroep van literair
vertaler uit te kunnen oefenen is geen speciale diplomering nodig.
Het certificaat dat de student ontvangt nadat hij de opleiding
afsluit heeft dan ook geen formele status. Wel geeft het uitgevers,
subsidieverstrekkers en andere personen en instellingen in de
literaire wereld de zekerheid dat de student de basisvaardigheden
van het vak beheerst.

Ambachtelijke vaardigheid
De Vertalersvakschool heeft ongeveer vijftig docenten voor de
verschillende talen, stuk voor stuk ervaren literair vertalers. Wij
hopen dan ook dat de kracht van de opleiding is gelegen in het
ambachtelijke element, het feit dat de docenten allemaal kunnen
putten uit een lange praktijk, met het bijbehorende gevarieerde
aanbod aan stokpaardjes.

Mijn lievelingsmomenten als
docent zijn dan ook die waarop
ik grijnzend achterover leun en
de groep onderling in discussie
is.
Zoals Anna al zei is de wisselwerking tussen de studenten voor
ons heel belangrijk. Je krijgt later zelden nog de kans om wekelijks
zo intensief samen met anderen met een tekst bezig te zijn,
zonder dat er de druk van een deadline achter zit. We kunnen
mogelijkheden afwegen, uitproberen en bespreken. Mijn
lievelingsmomenten als docent zijn dan ook die waarop ik
grijnzend achterover leun en de groep onderling in discussie is.
Iedereen neemt zijn of eigen haar achtergrond en ervaring mee,
en dat leidt vaak tot boeiende vergelijkingen over bijvoorbeeld de
gevoelswaarde van woorden, registers, betekenisnuances of
gebruik. (‘Bij ons in de buurt zeiden zeiden ze altijd…’).

Liefde voor literatuur
De leeftijden van de studenten loopt sterk uiteen, van twintigers tot 
zeer late roepingen. We hebben zelfs ooit een heer van 87 gehad 
die de cursus Duits met goed gevolg voltooide. Die uiteenlopende 
leeftijden en achtergronden brengen uiteraard gevarieerde, vaak 
heel nuttige kennis met zich mee. En het mooie is, dat datgene 
wat iedereen verbindt dan de liefde voor literatuur is.”De 
VertalersVakschool Amsterdam geeft de lessen op vrijdagavonden 
in het gebouw van De Nieuwe School, aan de Herengracht 274 te 
Amsterdam. Sinds 2017 is er ook een Vlaamse afdeling, die huist 
in het gebouw van het Vlaams Letterenfonds in Antwerpen.

Niek: “Het blijkt voor Vlaamse vertalers vaak lastiger om
opdrachten te krijgen bij Nederlandse uitgevers omdat hun
vertalingen, hoe zuiver of levendig ook, toch vaak als niet
voldoende Nederlands worden gezien. We hopen op termijn die
pijnlijke kloof wat te kunnen helpen dichten.”

OPROEP!

Wilt u ook een vertaalopleiding onder de aandacht brengen van alle NGTV-
leden? Omdat u daar zelf lesgeeft of daar student bent geweest? Schrijf

een artikel voor deze serie en stuur dit met foto's (rechtenvrij) naar
info@christydeback.nl

Christy de Back

Christy de Back is zelfstandig ondernemer en vertaalster Engels, notaristolk en taaltrainer Engels. Ze geeft 

werkcolleges aan de LEI en de EUR en Business English bij Fox-IT in Delft. Samen met een team van 

ervaren vertalers werkt ze voor ongeveer 30 opdrachtgevers in allerlei sectoren.

Christy de Back Professionals, www.christydeback.nl
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