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LISETTA STEMBOR OVERLEDEN

Zeer tot ons verdriet laten wij u hierbij weten dat Lisetta Stembor op 20 maart jl. op 90-jarige leeftijd
is overleden.
Met het overlijden van Lisetta verliezen wij een zeer gewaardeerd NGTV-lid en collega met een warm
hart voor haar werk. Lisetta was iemand die - zelfs al ging het fysiek soms moeilijk - altijd aanwezig
was om mensen te steunen. Het NGTV heeft dat gemerkt en veel leden hebben dat ook persoonlijk
ondervonden.
Wij wensen de familie en naasten van Odile heel veel sterkte en kracht toe met dit intense verdriet.
De Poolse Kring, de Stichting Nederland-Polen, de Poolse Ambassade en het bestuur zullen op
gepaste wijze aandacht besteden aan het overlijden van Lisetta.
In de Linguaan 2/2017 zal een uitgebreider in memoriam verschijnen.
Hieronder treft u de rouwkaart aan zodat ook de leden van het NGTV in de gelegenheid zijn naar het
afscheid te gaan of hier op een andere manier aandacht aan te besteden.

NGTV-LID KAROL LESMAN ONTVANGT NIJHOFF VERTAALPRIJS

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is toegekend aan Karol Lesman voor zijn “rijk en gevarieerd
vertaaloeuvre van werken uit de Poolse literatuur”. Hij vertaalde zo’n zestig titels, zowel proza als
poëzie, zowel van jonge auteurs als Olga Tokarzcuk, Andrzej Stasiuk en Tomek Tryzna als van
Nobelprijswinnares Wisława Szymborska, Wiesŀaw Mysliwśki en Zbigniew Herbert. Voor een groot
deel van die vertalingen ontving Lesman beurzen van het Letterenfonds. De Nijhoffprijs werd op
vrijdag 31 maart aan Lesman overhandigd ten huize van het Prins Bernhard Cultuurfonds in
Amsterdam.
Aan de prijs is een bedrag van € 35.000 en de Martinus Nijhoff Vertaalprijs Penning verbonden.
Het NGTV-bestuur feliciteert Karol – die al sinds 1993 lid is van het NGTV – van harte met deze
welverdiende prijs!
De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2017, die bestond uit Maarten Asscher, Wim Honselaar,
Cees Koster (voorzitter), Jan Kuijper, Hilde Pach en Marjolein van Tooren prijst de vertalingen van
Lesman als:
“creatief en treffend, zijn kunstzinnige identificatie met de auteurs die hij vertaalt is zeer groot: hij is
een echte “in de huid kruipende vertaler”, die in register en stijl zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst
van het origineel blijft zonder dat het Nederlands of de literaire kwaliteit van het origineel op de een
of andere manier geweld wordt aangedaan. Integendeel. Zijn vertalingen getuigen van een zeer
breed en subtiel stilistisch bereik, gedegen kennis van taal en cultuur, en van durf. Karol Lesman is een
zeer productieve en virtuoze vertaler met een rijk geschakeerd vertaaloeuvre”
Lesman werd eerder onder meer bekroond met de Letterenfonds Vertaalprijs 2009 voor de vertaler
als cultureel ambassadeur en met de Poolse Transatlantyk Award 2013. Bij de start van Schwob in
2011 leverde Lesman meteen een belangrijke bijdrage: op de Schwob-site introduceerde hij een van
zijn lievelingsboeken, de 19de-eeuwse roman De pop van Bolesław Prus, uitgeverij Atlas Contact
durfde het project aan en bracht in 2014 zijn Nederlandse vertaling van deze 700 pagina’s tellende
Poolse klassieker.
Ook is Lesman een van de kanshebbers op de Europese Literatuurprijs 2017, De laatste hand van
Wieslaw Myśliwski - een auteur die door hem en Uitgeverij Querido in Nederland werd
geïntroduceerd - staat op de longlist.

BESTUURSLEDEN EN VOORZITTER GEZOCHT
Welke tolk of vertaler durft de uitdaging aan en stelt zich kandidaat voor het bestuur van het NGTV?
Kandidaatstelling deze week kan nog leiden tot benoeming door de Algemene Ledenvergadering op 8
april!
Sinds begin september vorig jaar werkt het nieuwe bestuur hard aan de transitie van het NGTV. Er
wordt voortvarend invulling gegeven aan het beleids- en werkplan 2017 dat de ALV december vorig
jaar heeft vastgesteld. Wat nog niet is bereikt, is een bestuur bestaande uit 7 leden; er zijn op dit
moment 5 bestuursleden. Ook zijn we hard op zoek naar een voorzitter want Huib van Dis vertrekt –
zoals hij bij zijn benoeming al had aangegeven - per 1 september a.s. Klik hier voor het
bestuursprofiel. Kandidaten die een eerste oriënterend (telefonisch) gesprek met één van de
bestuursleden of Mirjam van Dootingh willen, kunnen een bericht sturen naar bestuur@ngtv.nl.
Tolken en/of vertalers die zich kandidaat stellen en geen lid zijn van het NGTV worden geacht lid te
worden als zij zich kandideren. Daarnaast is er echter ook belangstelling voor externe kandidaten die
geen tolk of vertaler zijn.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 APRIL 2017
Heeft u zich al opgegeven voor de Algemene Ledenvergadering van 8 april of een collega gemachtigd
als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan?
NGTV-LEDEN JOOSJE VAN LOEN EN JACK MAZOR WORDEN GEINTERVIEWD DOOR RADIO 5

Voor het NPO Radio 5 programma ‘Bert op5’ worden NGTV-leden Joosje van Loen (links) en Jack
Mazor (rechts) geïnterviewd over hun beroep van respectievelijk vertaler en tolk. In het segment
‘Wat een Vak’ vertellen ze over “Wat is nou het leukste aan dat beroep, is het altijd al je droom
geweest, hoe wordt je dat, etc.”

NEDERLAND VERTAALT 7 - GROTE VERTAALDAG

Voor de zevende keer organiseert Verstegen & Stigter in samenwerking met NRC de
vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt. Nederland Vertaalt omvat een vertaalwedstrijd en een Grote
Vertaaldag in Utrecht.
De Grote Vertaaldag vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017 in het Academiegebouw in Utrecht. Het
programma is van 10.30 - 18.00 uur en omvat lezingen, werkgroepen, lunch en een afsluitende
borrel. In de werkgroepen worden de inzendingen van de vertaalwedstrijd besproken en worden
nieuwe vertaalopgaven aangeboden. De werkgroepen staan onder leiding van de juryleden die de
inzendingen hebben beoordeeld.
Voor het volledige programma van de Vertaaldag klik hier.
Een uitgebreide omschrijving van alle sprekers en juryleden vindt u hier.
Lezingen en werkgroepen staan open voor alle belangstellenden.
Deelnemers aan de vertaalwedstrijd kunnen zich aanmelden voor de werkgroep van hun taal, maar
zij kunnen er ook voor kiezen het lezingenprogramma te volgen dat parallel aan de werkgroepen
plaatsvindt.
Toegangskaarten voor de Vertaaldag kosten € 60,-. De eerste 10 NGTV-leden die zich aanmelden
krijgen korting en betalen € 45. Vermeld bij de bij de betaling de kortingscode NV7NGTV. De
toegangsprijs omvat het programma (10.30 – 17.15 uur), koffie, thee, lunch en een uitgebreide
borrel. AANMELDEN VOOR DE VERTAALDAG
MENTOR GEZOCHT
Gevraagd: mentor die introverte stijl van ondernemen en vakinhoudelijke kennis als vertaler
Engels / revisor (en eventueel tekstschrijver) wil delen.
Beste leden van het Genootschap,
Mijn naam is Joyce van Gog, aspirant-lid van het NGTV.
Afgelopen jaar heb ik mij gekwalificeerd als bachelor vertaler Engels en
ben daarna bezig geweest met het opzetten van (en het coprogrammeren van de website voor) mijn freelancebedrijf in Rotterdam:
Quiett, een i-service in vertalen, schrijven en redigeren. De gebieden
waarin ik mij specialiseer, zijn (personal, social, wellness, spiritual en life)
coaching, zelfontplooiing, psychologie, introversie, hoogsensitiviteit,
wellness en spiritualiteit. Ik ben een introvert mens en kersvers
freelancer die zich wil ontwikkelen richting volwaardig lidmaatschap van
het Genootschap.
Met dat doel in gedachten vraag ik u als vakkundig en ervaren freelance vertaler / tekstschrijver /
revisor: wilt u daarbij mijn mentor zijn? Ik zou het natuurlijk helemaal treffen als u ook uw kennis wilt
delen waar het gaat om succesvol ondernemen als introvert persoon in een veelal extraverte

wereld. De tijd die een mentorschap met zich meebrengt, ben ik graag bereid te compenseren door u
bijvoorbeeld bij uw revisie-, vertaal- of schrijfwerk te ondersteunen.
Om een indruk van mij te krijgen, kijk op mijn website: www.quiett.nl en/of op mijn Linkedin-profiel:
https://www.linkedin.com/in/joyce-van-gog-at-Quiett/. Of mail of bel mij gerust. Overigens ben ik op
8 april a.s. ook aanwezig bij de ALV, misschien een goede gelegenheid om kennis met elkaar te
maken als u dit mentorschap overweegt?
Vriendelijke groet,

Joyce van Gog
jvangog@quiett.nl / 06 – 419 616 19

KOM MEE IN BEELD MET DE LANGUAGE INDUSTRY AWARDS

Dit jaar geen galaceremonie of pop-up show zoals de voorbije jaren, maar een echte countdown
show: de LIAs Top 100 Live van 10 tot 14 april, elke dag van 12 tot 14 uur. Live in Gent met een
levend publiek én op Facebook Live.

Er wordt afgeteld van 100 naar 1 en het beste van het beste uit alle hoeken en uithoeken van de
taalsector zijn te zien en te horen met enthousiaste gebruikers van alle mogelijke taaloplossingen. Zij
komen gepassioneerd vertellen hoe ze waarde creëren met het taalwerk, de taalexpertise, de
taaldienst of het taalproduct dat ze gebruiken. Er kan ook gestemd worden ...
De LIAs kwamen vorig jaar bij 250.000 mensen in beeld. Dit jaar willen we minstens een half miljoen
mensen bereiken. Hoe? Door vooral samen veel lawaai te maken natuurlijk. Samen op de kar van de
LIAs maken we veel meer lawaai dan ieder voor zich op zijn karretje. Samen zijn we beter zichtbaar
en komen we eerlijk gezegd ook veel aantrekkelijker in beeld dan ieder op zijn eigen fotootje. Het is
dus de LIAs Top 100 Live.
De LIAs zijn het meest zichtbare event in de taalsector. Wie met de LIAs mee in beeld komt als
partner, zegt eigenlijk aan zijn klanten: "Ik speel mee in de sector. Ik sta achter mijn sector." Bij veel
klanten komt dat als een belangrijk kwaliteitssignaal binnen. Het geeft vertrouwen. Het schept
geloofwaardigheid.

Zo komt u in beeld als partner: stuur een mail naar Shauni Bollaert
(info@languageindustryawards.eu), zeg in één zin dat u als partner in beeld wilt komen (of in twee
zinnen hoe u in beeld wilt komen) en u krijgt van haar meteen alle info toegestuurd die u nodig hebt
om snel en goed te beslissen. Of bel +32 9 269 04 66.
Of klik hier om een standaardoverzichtje van mogelijkheden te downloaden (Engels document).

SOCIAL MEDIA NGTV

Op de voet volgen wat er binnen het NGTV gebeurt? Meld je dan aan voor onze social media.
VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET
BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@ngtv.nl.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden
berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.

