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EEN VERTALER IN DE REGISSEURSSTOEL 
 

 
 

Door Elly de Koning 

 

Stel, je ziet op LinkedIn de trailer van een korte film voorbijkomen die door een 
collega-vertaler is gemaakt, en je complimenteert hem met zijn veelzijdigheid. Als hij 
dan reageert: "Voor vertalen en films regisseren heb je dezelfde eigenschappen 
nodig", wil je natuurlijk meteen weten welke eigenschappen dat dan zijn. José Bibian 
legt het uit. José Bibian (60) is geboren en getogen in Spanje, maar na zijn studie 
Spaans aan de Universiteit van Amsterdam is hij in Nederland gebleven. Inmiddels 
is hij hier alweer zo'n 35 jaar werkzaam als vertaler Spaans. Hij heeft ook als 
vertaaldocent Spaans voor een paar vertaalopleidingen gewerkt en diverse 
bestuursfuncties vervuld. José heeft daarnaast zijn eigen videoproductiebedrijf, 
BL Producties. Hij maakt deels films in opdracht, maar vooral ook voor zichzelf. Met 
zijn korte filmpjes (van één minuut) heeft hij meerdere (inter)nationale prijzen 
gewonnen. 

 

José, om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat zijn diezelfde 
eigenschappen dan die je zowel voor vertalen als films regisseren nodig hebt? Bij 
vertalen zet je de teksten en ideeën van iemand anders om in een andere taal. Bij 
filmen doe je iets soortgelijks. Soms gaat het om een idee van jezelf, soms van 
iemand anders. Alleen heb je bij een film primair te maken met beeld en geluid. 
Daarnaast kan geschreven tekst ook een rol spelen, namelijk in de vorm van 
ondertiteling. Een andere overeenkomst is dat je urenlang achter de computer zit. Bij 
juridische vertalingen bijvoorbeeld heb je vaak te maken met hele lange zinnen. Die 
vertaal je eerst grofweg, zodat het inhoudelijk klopt. Dan heb je, zeg maar, een 
vertaling à la Google Translate. Daarna ga je puzzelen om er een goed lopende, 
prettig leesbare zin van te maken. Bij filmen werkt dat niet anders. Door een bepaald 
beeld op een andere plaats te zetten kun je dat meer of minder nadruk geven. 

 

  



Je maakt deels films in opdracht en deels voor jezelf. Kom je bij je 
werkzaamheden als vertaler weleens op ideeën voor een nieuwe film? Ik heb op 
mijn telefoon een app waarin ik ideeën noteer die komen opborrelen. De ene keer 
raak ik geïnspireerd door een gesprek met iemand, een ander keer door de 
actualiteit, wat ik op televisie zie. Ik maak het liefst films met een boodschap, dus als 
ik iets hoor of zie wat me aanspreekt, noteer ik dat. Ik kan niet met zekerheid zeggen 
of mijn vertaalwerk me weleens op ideeën voor een video heeft gebracht, maar dat 
zou best kunnen.  

 

Vertalen is geen beroep dat je vaak op het grote witte doek terugziet. Voor de 
hand liggende titels zijn Lost in Translation (2003) en The Interpreter (2005), 
maar die hebben er maar heel zijdelings mee te maken. Heb je zelf de ambitie 
of ideeën om ooit een film te maken waarin vertalen een belangrijke rol speelt? 
Ik heb lang geleden een speciaal filmpje gemaakt als inleiding voor een bijeenkomst 
van vertalers Spaans. Dat ging niet specifiek over vertalen of taal, maar over 
tarieven, omgaan met klanten en dergelijke. Maar dat is alweer lang geleden. Mijn 
werk als vertaler staat eigenlijk los van mijn werk als filmmaker. Ik zou best een film 
willen maken waarin vertalen, tolken of taal in het algemeen centraal staat, maar dan 
moet ik eerst een goed idee hebben. Dus wie weet. Ik weet trouwens nog een grote 
film waarin een tolk een grote rol speelt: The Killing Fields (1984). 

 

Je maakt voornamelijk films in het Nederlands, maar dat is niet je moedertaal. 
Schakel je nog hulptroepen in om ervoor te zorgen dat correct Nederlands 
wordt gesproken? Ja. Ik woon hier al lang, maar ik weet dat mijn Nederlands niet 
100% is, dus doe ik altijd een beroep op anderen om ervoor te zorgen dat de teksten 
kloppen. Dat hoeft overigens niet eens een taalprofessional te zijn. Als ik 
bijvoorbeeld tekst voor een kind heb geschreven, vraag ik dat kind om het in zijn of 
haar eigen woorden te zeggen. Of ik laat het script door de moeder doorlezen om te 
zien of haar kind dat inderdaad zou kunnen zeggen. Zo nodig passen we de tekst 
aan, zodat het natuurlijker klinkt.  

 

Een aantal van je films hebben een prijs gewonnen, waarvan sommige 
internationaal. In dat laatste geval moeten ze toch sowieso in het Engels 
ondertiteld worden, anders begrijpen anderstaligen niet waar het over gaat? 
Mijn films die een internationale prijs hebben gewonnen, waren voornamelijk films 
van één minuut. Daar zit niet veel tekst in, dus dat vereist ook niet veel ondertiteling. 
Ik vraag meestal aan een bevriende collega-vertaler om die paar zinnen te vertalen. 
Verder probeer ik het beeld zoveel mogelijk voor zich te laten spreken, dus zonder 
tekst. 

 

José Bibian: "Met video kun je tegenwoordig veel bereiken. Let maar 
eens op de merkkleding die jongeren dragen. Dankzij reclamefilmpjes 
op sociale media kunnen bedrijven tegen relatief weinig kosten voor 
elkaar krijgen dat hun merk binnen de kortste keren een must-have 
wordt. Ik gebruik het medium film ook als manier om met mijn 
boodschap een breed publiek te bereiken. Ik kies vaak voor korte films, 
want die worden goed bekeken op platforms als Facebook; niemand zit 
daar op een film van een paar uur te wachten." 



 

Je vertaalt voornamelijk juridische teksten, waar weinig creativiteit aan te pas 
komt. Hoe rijm je dat met je werk als filmmaker? Is dat een uitlaatklep wellicht? 
Bij juridische teksten is het vaak een uitdaging om de inhoud zo goed en leesbaar 
mogelijk over te brengen. Dat vergt ook een bepaalde creativiteit, al is dat meer in 
taaltechnische zin. Verder mag je absoluut geen fouten maken, dus je moet heel 
geconcentreerd werken. Dan heb je aan het eind van de dag soms wel behoefte aan 
iets heel anders, dus je kunt mijn filmmakerij wel als een uitlaatklep zien, dat klopt.  

 

Vertaal je überhaupt weleens creatieve teksten, bijvoorbeeld op het gebied van 
marketing? Jawel, alleen momenteel niet zo veel. Mijn klantenbestand fluctueert 
ook in de loop der jaren, dat herkennen collega-vertalers vast wel. Je raakt eens een 
klant kwijt, je krijgt er een nieuwe bij. Dus dan is het maar net wat voor soort teksten 
op je weg komen. Zo heb ik een tijdje voor een museum vertaald. Daar gaat veel tijd 
in zitten, maar het is wel ontzettend leuk om te doen en je haalt er veel voldoening 
uit, zeker als je het eindresultaat toegestuurd krijgt en jouw naam staat erin.  

 

Bij vertalen heb je niet alleen met de taal te maken, maar ook met de cultuur 
e.d. van een land. Dat geldt natuurlijk ook voor films. Je hebt in 2015 een 
internationale prijs gewonnen met Haat, een filmpje van één minuut over een 
typisch Nederlands onderwerp: Duitsers en de Tweede Wereldoorlog. Hoe 
zorg je ervoor dat zo'n cultuurgebonden thema overkomt in het buitenland? 
Dat is inderdaad lastig en soms komt iets gewoon niet over. Een film als Haat is 
bijvoorbeeld voor Spanjaarden lastig te begrijpen. Spanje heeft niet meegedaan aan 
de Tweede Wereldoorlog en ze snappen daar de (vroegere) haatgevoelens van 
Nederlanders jegens Duitsers niet. Het tegenovergestelde maakte ik mee in Kroatië. 
Ook daar was iedereen vol lof over Haat, maar toch wonnen we geen enkele prijs. 
Later bleek dat het te dicht raakte aan hun eigen recentere oorlogsgeschiedenis. 
Overigens komt de boodschap van mijn films ook binnen de landsgrenzen niet altijd 
over. In een van mijn video's komt een grapje voor over Petrus bij de hemelpoort. 
Niet iedereen in het Nederlandse publiek snapte het grapje, simpelweg omdat ze 
niet wisten wie Petrus was.  

 

Spelen je Spaanse wortels nog een rol bij je keuze voor het thema voor een 
film? Nee, niet echt. Ik schrijf mijn films primair voor een Nederlands publiek, dus ga 
ik ook uit van de Nederlandse cultuur en geschiedenis, de manier waarop 
Nederlanders tegen de wereld aan kijken. Alleen als ik denk dat een film 
internationale potentie heeft, kan het gebeuren dat ik een iets andere benadering 
kies, om de kans te vergroten dat mijn boodschap ook in het buitenland overkomt. 

 

Tot slot nog even terug naar de aanleiding van dit artikel, je korte speelfilm Het 
meisje uit het niets. De trailer staat al online, maar de film zelf moet nog 
officieel in première gaan, het liefst in de bioscoop. Heb je er al zicht op 
wanneer dit gaat gebeuren? Het Meisje uit het niets was vorig jaar al af en ligt 
sindsdien op de plank. De première zou gelijk opgaan met die van de nieuwste 
James Bond-film, maar die is nog steeds niet uit. Inmiddels weet ik dat er op 26 juni 
een vertoning van mijn film in een zaaltje gepland staat. Het is echter nog de vraag 
of daar publiek bij mag zijn. Zo niet, dan moeten we uitwijken naar een vertoning 
online. Dat zou jammer zijn, want ik maak zelden zo'n lange film (van een half uur) 



en een mooie productie als deze verdient beter. We duimen met je mee dat deze 
film in de bioscoop mag worden vertoond! 

 

José Bibian is al bijna 35 jaar lid van het NGTV. Hij is een aantal jaren bestuurslid 
geweest. Hij is in 2004 lid geworden van het College van Advies en vervult daarin 
sinds 2013 de rol van voorzitter.  

• Met de korte film Haat van José Bibian heeft Nederland in 2015 voor het eerst de 
Unica World Minute Movie Cup gewonnen.  

• Wil je nog meer films van José Bibian zien? Zoek dan op YouTube of kijk op de 
website van BL Producties. 

 

 

  



TOLKEN TERUG IN DE ZORG, ALSTUBLIEFT 

Een campagne met als uitgangspunt: ieder mens heeft 
recht op goede zorg. 

 

 
 

door Mariëlle Moonen, beëdigd tolk/vertaler en docente Spaans 

 

Medische tolken in gesprek met de campagneleider  
Vrijdag 19 februari jl. namen zo’n tien tolken deel aan de eerste online-sessie van de 
medische tolksectie van NGTV, over tolken in de zorg. Simone Goosen, 
campagneleider bij de Johannes Wier Stichting (JWS), lichtte toe dat zij al meerdere 
jaren strijdt voor professionele tolken in de zorg. De aanwezige tolken gingen 
hierover met haar in gesprek. Na dit gesprek hebben diverse vervolggesprekken 
plaatsgevonden over een eventuele samenwerking tussen de medische tolksectie 
van NGTV en Simone Goosen van JWS. In dit artikel wordt samengevat wat er de 
afgelopen maanden besproken en gedaan is.  
 
Wat is er aan de hand?  
In 2012 heeft de overheid de toenmalige vergoeding van tolken in de zorg 
wegbezuinigd. Sindsdien worden er nog maar mondjesmaat tolken ingezet bij 
gesprekken met anderstaligen in de zorg en het sociaal domein. Je kunt hierbij 
denken aan gesprekken bij de geboortezorg, de huisarts, de specialist in een 
ziekenhuis, de GGZ, een wijkteam of de apotheek. Omdat de zorgsector het niet 
eens was met deze bezuinigingen zijn op diverse manieren budgetten vrijgemaakt 
om alsnog tolken in te kunnen zetten. Het probleem hierbij is dat de zorgverleners 
vaak niet op de hoogte zijn van de uiteenlopende mogelijkheden én dat de 
financiering van tolken niet voor alle zorgverleners geregeld is. Zorgprofessionals 
vragen dan maar aan de patiënten om zelf iemand mee te nemen om te tolken. 
Deze informele manier van tolken leidt tot allerlei mis(ver)standen en zelfs gevaren 
voor de gezondheid van de patiënten. Bovendien kunnen kinderen door hun 
tolkenrol beschadigd raken en zelfs trauma’s oplopen. Daarom strijdt JWS ervoor om 



de tolkvergoeding weer in ere te herstellen en heeft zij de campagne Tolken terug in 
de zorg, alstublieft geïnitieerd.  

 
 

Eén telefoonnummer, voor alle zorgprofessionals overal in de zorg en het 
sociaal domein!  
Dat is waar de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten 
voor pleit. Zodat alle zorgprofessionals makkelijk en snel de juiste tolk in kunnen 
schakelen. Met één telefoonnummer in hun achterhoofd kunnen zorgprofessionals 
de zorg verlenen waar zij wettelijk toe verplicht zijn, zonder tijdverlies en andere 
poespas. En zo kunnen alle patiënten rekenen op de zorg waar zij wettelijk recht 
op hebben. Dus géén regelingen die overal anders zijn, want die zijn alleen maar 
verwarrend. 
 

 
Naast de lobby voor een goed beleid en financiering voor het inschakelen van tolken 
in de zorg publiceert JWS informatie voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Op 7 
april jl. (Wereldgezondheidsdag van de VN) was er bijvoorbeeld volop aandacht voor 
de deelcampagne “Dit is een kind en geen tolk”. Met deze postercampagne doet 
JWS een appel om kinderen niet te laten tolken in de zorg. Zij maakten ook een 
‘gebruiksaanwijzing’ www.zoschakeltueentolkin.nl die zorgprofessionals informeert 
over hoe, wanneer en waarom zij een tolk in kunnen én moeten schakelen en welke 
mogelijkheden en budgetten er zijn. JWS boekt langzaam maar zeker vooruitgang, 
want er zijn Kamervragen gesteld en het onderwerp tolkvergoeding ligt weer op tafel. 
Demissionair minister Van Ark heeft in haar antwoord op de Kamervragen 
ondubbelzinnig opgeschreven dat zorgverleners professionele tolken in moeten 
zetten in lijn met de geldende professionele norm én dat de financiering moet 
worden geregeld. Helaas legt zij de bal wel zonder randvoorwaarden bij 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarom spitst JWS de strijd nu toe op 
formulering van de randvoorwaarden. De laatste stand van zaken is te lezen op de 
website van JWS.  
 
Wat willen we precies bereiken?  
Het doel van JWS is één telefoonnummer waarmee álle zorgverleners eenvoudig 
een tolk in kunnen schakelen. Alleen op deze manier is het voor alle betrokkenen 
duidelijk dat ze een tolk kunnen inschakelen. Dit eenduidige loket bespaart 
zorgverleners bovendien veel kostbare tijd.  
 
In gesprekken tussen JWS en NGTV is onder meer besproken wat wij als tolken 
kunnen doen om ervoor te zorgen dat er ook sprake zal zijn van goede vergoeding 
en randvoorwaarden voor tolken, als dit betere beleid en financiering in de zorg en 
het sociaal domein tot stand komt. Simone gaf aan dat er zeer waarschijnlijk sprake 
zal zijn van aanbestedingen. Als tolken hebben we ondervonden dat aanbestedingen 
vaak nadelig voor ons uitpakken qua vergoeding en andere voorwaarden. Daarom 
hebben we een werkgroep opgericht die regelmatig met Simone bespreekt hoe we 
de campagne kunnen versterken en die kan anticiperen op de mogelijke 
onderhandelingen over tolkeninzet in de zorg en het sociaal domein.  
 
Het doel is dat een reële vergoeding en het niveau van de tolken belangrijke 
gunningscriteria worden in de aanbestedingen. Ook de zorgverleners zijn er immers 



mee gebaat als er uiteindelijk passend betaalde en goed gekwalificeerde tolken 
beschikbaar zijn. NGTV zet zich dus in voor een plek aan de (onderhandelings)tafel 
en draagt actief bij aan een gerichte lobby. Daarnaast gaat de medische tolkensectie 
alvast aan de slag met het uitbouwen van het netwerk van medische tolken, in alle 
talen.  
 
Waar vind ik meer informatie?  
Volg de campagnepagina van JWS voor de meest actuele stand van zaken en meld 
je aan bij de medische tolkensectie van NGTV via ngtv@ngtv.nl als je nu en/of in de 
toekomst medische tolkdiensten uitvoert. Kijk of luister eens naar de uitzending van 
NPO1 (7 april 2021, over de inzet van kinderen als tolk), BNN Vara (Gebrek aan 
tolken in de zorg, 12 dec 2020) of de podcast Spraakverwarring in de spreekkamer 
van Argos van de VPRO (6 februari 2021 en Verloskundigen willen de tolk terug in 
de spreekkamer, 21 februari 2021). Ken je zelf ook voorbeelden van medische 
misstanden door miscommunicatie deel deze dan met Simone Goosen: 
goosen@johannes-wier.nl Heb je voorbeelden van medische misstanden als gevolg 
van het niet inschakelen van een professionele tolk? Laat het dan weten aan Simone 
Goosen. Om beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak van een eenduidige 
tolkvergoeding voor alle zorgverleners, ontvangt zij graag sprekende voorbeelden. 
Een aantal hiervan kan vervolgens ook in diverse media aan de orde komen.  
 
Medische tolkensectie: Paula Kager, Wilma Tacoma, Hanneke van der Heijden en 
Mariëlle Moonen. 
 
 

Verloskundigen maken zich grote zorgen over de hulp aan zwangere vrouwen die 
de Nederlandse taal niet spreken, blijkt uit onderzoek van Argos. 12 februari 2021, 
Marit Koopmanschap en Reinier Tromp Het is een alledaagse handeling in de 
praktijk van verloskundige Nelleke Gosker. ‘Wanneer ik bijvoorbeeld een inwendig 
onderzoek moet doen, vraag ik eerst of de zwangere vrouw misschien een 
vervelen-de seksuele ervaring heeft gehad. Dan kan zo’n inwendige echo namelijk 
heel bedreigend zijn. Maar die vraag stel je niet aan een dochter van 10 
die vertaalt. Dat doe je niet.’ En Nelleke Gosker is niet de enige die zich hierover 
zorgen maakt. Een grote groep van de verlos-kundigen geeft aan dat de 
zorgkwaliteit voor anderstaligen de laatste 10 jaar is verslechterd. In een enquête 
die Argos hield onder 150 verloskundigen, geeft bijna 80% aan dat de afschaffing 
van de tolkenfinanciering een negatieve invloed heeft op zijn of haar werk. 
 

 
 



BIJEENKOMST MET IRMA SLUIS 
 

 
 

door Floor Perquin 

 

Stel dat we niet meer met onze mond zouden kunnen praten, dan zouden we net 
zoals de doven met onze handen praten (Plato). 

 

Op 18 mei werd in het kader van het feestjaar van het NGTV (‘we’ bestaan immers 
65 jaar) een onlinebijeenkomst met gebarentolk Irma Sluis en gebarendocent Iris 
Wijnen (ondersteund door een gebarentolk) georganiseerd. Het werd een 
informatieve middag met een introductie in de etymologie van gebarentaal, een 
aansporing tot het leren van een aantal gebaren en een kijkje in de keuken van de 
opleiding tot en het werk als gebarentolk.  
 
Geschiedenis en karakteristieken van de gebarentaal  
Vroeger waren er in Nederland verschillende dovenscholen in de vorm van een 
internaat. Deze ontwikkelden allemaal hun eigen taal, er was in Nederland dus geen 
uniforme gebarentaal. Zo ontstonden er verschillende dialecten. 
 
Gebarentaal is een 3D-taal en maakt gebruik van de ruimte voor en achter het 
lichaam. Verder zijn de mimiek en het tonen van emoties heel belangrijk. Met mimiek 
kun je bijvoorbeeld duidelijker maken dat het om een vraagzin gaat. Verder ligt in de 
Nederlandse gebarentaal alles wat in de toekomst ligt voor je.  
 
Het gebaar voor “toekomst” is dan ook voor het lichaam. In andere culturen is dit 
juist andersom. Wat in de toekomst ligt kun je niet zien en wat achter je lichaam is 
kun je ook niet zien. Vandaar dat ook naar achter het lichaam verwezen wordt. Voor 



persoonsnamen kun je een apart naamgebaar maken. Zo deed bijvoorbeeld Iris haar 
naamgebaar voor en vertelde erbij dat in haar geval haar achternaam ook in het 
gebaar besloten zat. Zo kun je er dus voor kiezen om je naamgebaar te baseren op 
je Nederlandse naam, maar ook een gebaar gebaseerd op een bepaalde 
persoonlijke eigenschap zou mogelijk kunnen zijn. Het is niet mogelijk om 
beeldspraak vanuit de Nederlandse taal letterlijk te vertolken naar de Nederlandse 
Gebarentaal. Het gaat dan via de inhoud. Als voorbeeld toonde Iris hoe je ‘het regent 
pijpenstelen’ in gebaren weer zou geven. Dat is het gebaar voor regen maar dan 
sneller en met een duidelijkere mimiek. Nieuwe gebaren worden door de 
dovengemeenschap bedacht en doorgegeven aan de tolken. Dit gebeurde ook met 
het gebaar voor ‘hamsteren’, waarvoor Irma contact heeft opgenomen met het 
Gebarencentrum. Op hun site kun je meer lezen over de etymologie van gebaren en 
een aantal woorden uit het woordenboek leren. 
 
Opleiding tot tolk Gebarentaal  
De opleiding tot tolk gebarentaal is heel breed. Er is een specialisatie voor justitie. 
Voor de rest vertelde Irma dat ze zich vaak een veelomvattend jargon eigen moet 
maken. Zo tolkt ze nu op Nijenrode voor een speciale masteropleiding voor controller 
en moet ze zich samen met haar collega voorbereiden op deze situatie. Dat gaat 
meestal via teamtolken. Omdat de tolk in veel gevallen met de rug naar de spreker 
staat en dus presentaties en dergelijke vaak niet kan overzien heeft de 2e tolk ook 
een actieve rol in de ondersteuning. Tijdens haar eigen opleiding volgde Irma lessen 
met dove medecursisten die opgeleid werden tot gebarendocent. Dit gaf haar een 
eerste goede inkijk in de belevingswereld van de doven. Zo kreeg het begrip 
‘doofstom’ een nieuwe betekenis omdat de dove mensen aangaven wel te kunnen 
praten en dus niet ‘stom te zijn, terwijl het woord daarvoor in gewoon gebruik was. 
 
Voorzieningen en tarieven  
In Nederland bestaat er een tolkvoorziening waarmee mensen recht hebben op het 
inzetten van een gebarentolk voor een bepaald aantal uur. Er zijn verschillende 
urenbudgetten voor leefsituaties (zoals bijvoorbeeld bij de dokter of voor het volgen 
van een cursus), werksituaties en er is een onderwijsvoorziening. Het UWV is hier 
verantwoordelijk voor en hier kunnen ook extra uren aangevraagd worden als daar 
behoefte aan is. De dove mensen worden echter wel vaak zelf geacht de tolk te 
regelen, wat wel veel tijd kost. Het tarief voor een gebarentolk bij de rechtbank is net 
als bij ons vastgesteld, al ligt het tarief iets hoger dan bijvoorbeeld voor een tolk 
Engels maar worden er geen voorrijkosten berekend. In andere gevallen hanteert de 
gebarentolk zijn of haar eigen tarief. Helaas was er niet meer tijd om op de 
verschillende aspecten van de gebarentaal in te gaan, maar via de eerdergenoemde 
link valt nog veel te leren. Dank aan alle tolken en sprekers voor deze interessante 
middag. 

 

  

http://www.gebarencentrum.nl/


  



WEGWIJS IN ONDERTITELLAND 
 

 
 

door Esther Daams 

 

‘Ik wil u er even op wijzen dat u mijn hele avond heeft verpest.’ 

 
Als ondertitelaar krijg je dit soort opmerkingen zo af en toe in je mailbox. Je vertaling 
loopt altijd synchroon mee met het origineel, waardoor fouten eerder worden 
opgemerkt. Maar vaker nog zijn het bestraffende woorden van ‘taalliefhebbers’ die 
zich op de borst slaan omdat ze nooit iets hoeven op te zoeken. In dit geval ging het 
om een actiefilm waarin de zin ‘Ik heb ze gebeld’ voorkwam. De mailschrijfster had 
zich net in haar bioscoopstoel genesteld om van een film te genieten, en zag toen 
die gewraakte zin in beeld komen. Hele avond verpest. Het moest natuurlijk ‘ik heb 
hen gebeld’ zijn. Tijd voor een mailtje naar de ondertitelaar. 
 
In dit geval was het voldoende om een link naar de website van Onze Taal op te 
sturen, met een kleine opsomming van de taalfouten die ik in haar mail had 
aangetroffen, want zo kinderachtig ben ik dan ook wel weer. En daarmee was de 
kwestie afgedaan. Maar hoe zit het met de andere vragen waar ondertitelaars vaak 
mee geconfronteerd worden en waar een wat langere uitleg voor nodig is? 
 
‘Hoe kan de ondertitelaar de plank zo misslaan? Je ziet het nota bene in 
beeld!’  
Het is nog maar de vraag of de ondertitelaar het in beeld heeft gezien. Het komt 
bijna nooit voor dat de kwaliteit van de beelden die voor vertaling worden 
aangeboden, vergelijkbaar is met de bioscoop- of tv-versie. De angst voor het 
uitlekken van beeldmateriaal zit er goed in. De beelden zijn daarom vaak zwart-wit 
en korrelig, er is een groot watermerk in het midden gezet. Bovendien is, als het 



even tegenzit, de helft van de beelden gewist en is alleen de spreker kort zichtbaar 
als hij z’n mond opendoet. Dan kun je turen wat je wil, maar sommige details zullen 
je ontgaan. Het kan nog een graadje erger: de beelden zijn helemaal niet 
beschikbaar, en de ondertitelaar krijgt alleen de tekst. De meeste van m’n 
professionele vakgenoten zullen zich daar niet wagen, maar er zijn genoeg mensen 
die wel op die manier te werk gaan, met alle gevolgen van dien. 
 
‘Waarom wordt er zoveel weggelaten in de ondertiteling?’  
Dit is inherent aan het ondertitelen, en heeft te maken met de leessnelheid. Bij de 
leessnelheid gaat het er niet alleen om hoe snel iemand kan lezen. De meeste 
mensen kunnen een zinnetje lezen dat in een seconde voorbijflitst. Maar als de 
kijkers 1300 van die flitsen achter elkaar moeten verwerken, gaat hun kijkplezier er 
niet op vooruit. De kijker zit tenslotte niet alleen te lezen, maar ook te kijken naar wat 
er in beeld gebeurt. In een goeie ondertiteling kunnen hele zinnen weggelaten 
worden zonder dat de kijker er erg in heeft, en dat is vaak noodzakelijk. In series als 
Veep of Pushing Daisies worden de vragen en antwoorden zo snel heen en weer 
gekaatst, dat er wel iets moet sneuvelen om te zorgen dat de kijker na afloop van het 
programma niet een half uurtje in een donkere kamer moet bijkomen. Dat heeft niets 
te maken met het onderschatten van intelligentie, en alles met het willen aanbieden 
van een rustige tv- of filmavond. 
 
'Waarom was het zo'n vlakke vertaling?'  
Allereerst werkt het korter parafraseren vervlakking in de hand. Daar komt nog bij 
dat ondertitelaars soms een lijstje van de klant krijgen met woorden die taboe zijn, 
om wat voor reden dan ook. Woorden die ik in dit verband door de jaren heen voorbij 
heb zien komen, zijn: Kappen, tot kijk, nou, geintje, lekker (in een niet-culinaire 
context), donder op (niet acceptabel voor Vlaamse kijkers), godverdomme, eikel, 
hoer (te grof), kermis (op een kermis wordt gegokt, en gokken is zondig).  
 
‘Waarom worden er geen politiek correcte termen gebruikt?'  
Een vraag die meer vertalers bekend zal voorkomen. We zijn natuurlijk gebonden 
aan het origineel. Als in het origineel overduidelijk niet-correcte termen gebezigd 
worden, kan de ondertitelaar niet anders dan daarin meegaan. Toch verwijten kijkers 
de ondertitelaar dan vaak het kwetsende taalgebruik. Ze nemen dan uitgebreid de 
tijd om per mail uit te leggen wat voor geschiedenis er aan de verandering van de 
termen vooraf is gegaan en waarom bepaalde termen als beledigend worden 
ervaren. Allemaal goed en wel, maar een beetje ondertitelaar is daarvan goed op de 
hoogte, en de Ku Klux Klan had het nou eenmaal niet over Afro-Amerikanen. 
 
Wel proberen we hier heel voorzichtig mee om te gaan. Als er sprake is van 
kwetsende termen, wordt er vaak met collega’s gediscussieerd over de beste 
vertaling. Sommige opdrachtgevers hebben lijstjes opgesteld met vaste vertalingen 
voor bepaalde omstreden woorden en termen. Het wordt dus zeker serieus 
genomen. Maar als iemand uitgescholden wordt, moet er, mijns inziens, in de 
vertaling ook een kwetsende term gebruikt worden. Iedere ondertitelaar die zich 
waagt aan een film of serie waarin zulke termen met enige regelmaat voorkomen, 
weet dat er weer een aantal kwade mails of brieven verwacht kunnen worden. Het 
blijft belangrijk om de vinger aan de pols te houden, maar hoe je het ook wendt of 
keert, de ondertitelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het origineel. 



Aan de andere kant kan dit misverstand bij een indrukwekkende film in je voordeel 
werken. Zo kreeg ik na het ondertitelen van een film over Maria Callas vreemd 
genoeg complimenten voor de prachtige muziek. 
 
‘Waarom zie ik zoveel fouten in de ondertiteling?’  
Hierop stel ik altijd de wedervraag: ‘Waarom vraagt u dat aan mij?’ Er wordt zelden 
bij omroepen en streamingsdiensten geklaagd over de ondertiteling, wat mede 
bijdraagt aan de achteruitgang van de kwaliteit. Als een serie ondertiteld kan worden 
voor de helft van de prijs en er komt geen enkele klacht over binnen, waarom zou 
iemand dan nog het volle pond betalen? 
 
De sectie Ondertitelaars van de Auteursbond probeert hier op twee manieren 
verandering in te brengen. Ten eerste is de Facebookgroep Bijzondertitels 
kortgeleden opgericht. Daar kan iedereen schermopnames posten van foute 
ondertitels, met vermelding van de verantwoordelijke zender of streamingsdienst. Op 
die manier wordt duidelijk waar de knelpunten zitten. Hopelijk wordt deze negatieve 
publiciteit omgezet in een toenemende aandacht voor de kwaliteit. Hoe meer leden 
de groep heeft, hoe meer aandacht ernaartoe gaat. Iedereen is dus welkom!  
 
Ten tweede zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is een keurmerk te 
ontwikkelen, om op die manier het kaf van het koren te scheiden. We zijn ons nog 
aan het oriënteren op dit gebied, maar hopen dit jaar de eerste stappen te zetten die 
ons dichter bij de verwezenlijking van dit idee moeten brengen. 
 
Natuurlijk gaan de beste vertalers en ondertitelaars ook weleens de fout in, en zijn 
niet alle fouten op een simpele manier goed te praten. Maar ik hoop dat ik met deze 
bijdrage een paar algemene misverstanden uit de wereld heb geholpen. Mocht u 
toch een ondertiteling voorbij zien komen die beneden alle peil is, meld dat dan bij 
de verantwoordelijke partij. En vergeet hierbij niet het belangrijkste: laat het niet uw 
hele avond verpesten! 

 

  

  



NIEUWS VAN DE TOLKENSECTIE 
 

 
 

door Ammerins Moss – de Boer en Michael Miethke 

 

Op 25 maart hebben we een gezellige en interessante eerste bijeenkomst gehad 
van de (ver)nieuw(d)e Tolkensectie. De plannen stonden al een hele tijd op het 
achterplaatje te sudderen (eigenlijk sinds de Zoom-sessie met Maha El-Metwally 
vorig jaar juli), maar door corona en andere drukte kwam het er maar niet van… 
Michael en ik hebben uiteindelijk begin dit jaar even gezellig gezoomd, toen gewoon 
een datum geprikt en besloten om het gewoon maar te gaan doen!  
 
Michael is een echte techie en zal zich bij de bijeenkomsten vooral richten op het 
online tolken en andere technische zaken. Door corona is alles op dat gebied in een 
stroomversnelling geraakt en elke dag leren we weer dingen bij – die we natuurlijk 
met collega’s willen delen! De wereld wordt ook een stuk kleiner zo (en dat weet ik 
uit ervaring, want ik heb er nu dankzij Zoom een fijne opdrachtgever in Amerika bij, 
waar ik regelmatig voor kan tolken – geen reistijd, geen jetlag… hoewel het natuurlijk 
fantastisch zou zijn om als het weer kan in het echt de zee over te steken en die 
klantencontacten verder uit te bouwen!) en je kunt met goede acquisitie en een 
goede uitrusting thuis overal aan de slag. Inmiddels hebben zich al een mooi aantal 
mensen aangemeld voor de Zoom-oefengroepen, dus die kunnen ook aan de slag. 
Ammerins gaat zich meer richten op de klassieke onderwerpen, variërend van ethiek 
tot notatietechnieken, van stemsparende oefeningen tot terminologie.  
 
Bij de eerste bijeenkomst mochten we bijna 40 mensen (digitaal) verwelkomen, en 
na een uitleg van onze plannen kregen we nog van een groot aantal aanwezigen 
slimme input en tips voor bijeenkomsten. De 2 uur vlogen voorbij en het was erg leuk 
om weer bij te praten met mensen die we soms al tijden niet hadden gezien of die 
we alleen van naam kenden. Qua leeftijd was het publiek ook enorm divers, van fris 
afgestuurd tot in de tachtig! Inmiddels is er in mei alweer een inspirerende online 
bijeenkomst geweest waarbij de nadruk lag op online tolken, zowel de technische 
aspecten als alle regels en afspraken waar je aan moet denken.  
 
Het plan is om ongeveer elke 2 maanden een bijeenkomst te plannen – tot nader 
orde digitaal – en die dan om en om (grotendeels). De volgende bijeenkomst gaat 



over ethiek en de ‘Wat zou jij doen?’-vraag, dus anekdotes en netelige tolksituaties 
zijn van harte welkom! We kunnen er dan met elkaar over in gesprek om te kijken 
wat de beste oplossing is, op basis van de deontologie en helder denken. Een datum 
is er nog niet, dus hou de agenda in de gaten! Ammerins Moss-de Boer en Michael 
Miethke 

 

De deelnemers hebben hun wens uitgesproken om vaker dit soort bijeenkomsten te 
organiseren, als een soort intervisie en sommige deelnemers hebben aangegeven 
zich beschikbaar te stellen om hun kennis binnen de kring te delen. Genoeg animo 
dus om het komende jaar een paar nieuwe activiteiten te organiseren!  



EEN TERUGBLIK OP DE BIJEENKOMST VAN DE 
KRING ARNHEM/NIJMEGEN OVER DE 

ENERGIETRANSITIE 
 

 
 

door Susanne Findenegg 

 

Wat zou gezien de actuele discussies omtrent de energietransitie toepasselijker zijn 
dan energie-gerelateerde onderwerpen? Op deze discussies speelde Dick Swenne 
in met zijn presentatie op onze kringbijeenkomst op 30 oktober. Dick Swenne is 
natuurkundige en energieconsultant, en tevens beëdigd vertaler Nederlands-Engels 
en Engels-Nederlands.  
 
Uitgangspunt van zijn presentatie was de wet van behoud van energie: energie kan 
niet gecreëerd of vernietigd, maar wel getransporteerd, opgeslagen of omgezet 
worden. Hij leidde ons door de verschillende vormen van energietransport, bijv. 
transport van brandstof door tankwagens of door pijpleidingen, of elektriciteit door 
elektrische leidingen, door de verschillende vormen van energieopslag zoals in 
batterijen of in een thermoskan, en door de verschillende vormen van omzetting van 
energie, bijv. van elektriciteit in licht.  
 
Daarna gaf Dick een overzicht van de verschillende soorten energie en de voor- en 
nadelen ervan voor de oplossing van de huidige problemen. Hij verschafte ons 
inzicht in de niet-fossiele opwekking van elektriciteit en het rendement ervan. 
Alternatieven voor de opwekking van elektriciteit door fossiele brandstoffen zijn 
kernenergie en zonne- en windenergie. Voor deze laatste twee zijn buffers 
noodzakelijk. Dit zou met waterstof kunnen, omdat dit medium in grote 
hoeveelheden langdurig in cavernen opgeslagen kan worden. De opslag van zonne- 
en windenergie in batterijen is alleen in kleine hoeveelheden en kortstondig mogelijk.  
 
Met deze presentatie liet Dick ons de diverse aspecten van de energietransitie zien 
die in de openbare discussies vaak onderbelicht blijven. 

 

  



BIJEENKOMST KRING ARNHEM/NIJMEGEN OVER 
CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

 
 

door Giuanna Egger - Maissen 

 

Eigenlijk stond er een interactieve, fysieke bijeenkomst met Joost Albers gepland 
over de circulaire economie, als opvolging van onze vorige lezing over de 
energietransitie in maart 2020. Door corona moesten we het afgelasten. Ik vond het 
jammer deze kant-en-klare presentatie in een la te laten verdwijnen. Daarom heb ik 
het stokje weer opgepakt en onze spreker gevraagd of hij zijn kennis ook via Zoom 
met ons wilde delen. Gelukkig was hij daartoe bereid.  
 
Allereerst lichtte Joost veranderingen in milieu en maatschappij toe aan de hand van 
het DSIPR-model. Dit model maakt het mogelijk verbanden tussen de economische 
activiteit en de toestand van de maatschappij en het milieu zichtbaar te maken. Het 
staat voor Driver-Pressure-State-Impact-Responses. Hij besprak dus de drijfveren 
(populatiegroei en consumptiepatronen) en de druk op het milieu (bijv. land-, 
kunstmest en zoetwatergebruik). Daarna werd de huidige toestand (bijv. van 
wereldwijde CO2-emissies in parts per million - PPM) belicht. Bij het opsommen van 
de gevolgen van ons handelen mochten de deelnemers interactief meedoen en met 
behulp van Mentimeter zelf hun ideeën inbrengen. Daar kwamen heel veel 
suggesties bij elkaar, o.a. droogte, smelten van de permafrost, stijging van de 
zeespiegel, hongersnoden, overstromingen enz. Tenslotte besprak Joost de 
maatregelen die voor het stoppen van de veranderingen noodzakelijk zijn, met als 
voorbeeld het klimaatakkoord van Parijs en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDGs). Nummer 12 van 
de genoemde SDG’s gaat in op duurzame consumptie en productie waar ook de 
circulaire economie onder valt.  
 
Joost begon het tweede gedeelte over het hoofdonderwerp, namelijk de circulaire 
economie, met de definitie ervan.  



Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin 
grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, 
hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Er 
werden begrippen zoals cradle-to-cradle, biomimicry, donut-economie en prestatie-
economie toegelicht om de nuanceverschillen te benadrukken. Voor ons als 
vertalers en tolken was ook de uitleg van begrippen uit het butterfly-diagram en 10R-
model zeer interessant. Daarbij ging het om (Engelse) termen zoals refuse, reduce, 
refurbish, recycle enz., die erg op elkaar lijken. Daarbij geldt de stelregel: hoe hoger 
op de R-ladder, hoe duurzamer. Zo is repareren over het algemeen beter dan 
recyclen. Ook houden wij in een circulair systeem technische en biologische 
grondstoffen van elkaar gescheiden. Dit kan op verschillende niveaus, zoals op 
grondstof-, materiaal-, component-, product- en gebouwniveau. Bekende manieren 
om een circulaire economie van de grond te krijgen zijn het stationeren van 
materialen-hubs in gemeenten, circulaire ambachtscentra en materialenpaspoorten 
voor materialen in gebouwen en infrastructuur.  
 
We hebben in de twee uur van de presentatie veel over de invloed van ons handelen 
op het milieu en daarmee het klimaat en de mogelijke gevolgen geleerd. Met korte 
interessante filmpjes (bijv. over permafrost) zorgde Joost ervoor dat onze aandacht 
niet afdwaalde. Dat we ook zelf onze ideeën mochten bijdragen met behulp van 
Mentimeter maakte zijn betoog levendig en afwisselend. 
 
Dankzij de heldere presentatie kregen we meer duidelijkheid over de complexe 
materie, het feit dat dit iedereen aangaat en dat we er zelf actief iets aan kunnen 
doen. En last but not least hebben we er ook in linguïstisch opzicht veel van 
opgestoken. 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE DUTCHIONARY 
 

 door Maaike van der Zwaag 

 

 
 

Ben je onverstaanbaar, dan spreek je double Dutch. Drink je jezelf moed in, dan krijg 
je Dutch courage. Laat je een scheet onder de lakens, dan is je bed een Dutch oven. 
Als je naar de Engelse taal kijk, lijkt het wel of Engelsen en Amerikanen ons laffe, 
lompe, lelijke, boerse, vieze, blowende, oversekste en suïcidale oplichters vinden. 
Hoe komen we aan die slechte naam? Zo luidt het begin van de omslag van dit 
nieuwe boek van Gaston Dorren.  
 
Hij laat in de Dutchionary zien dat politieke (zeeoorlogen), economische (Gouden 
Eeuw) en demografische (migranten) ontwikkelingen hun sporen in de taal hebben 
nagelaten. Zo betekende het woord Dutch oorspronkelijk ‘van het volk’ en heeft het 
in de loop van de tijd betrekking gehad op allerlei volken en hun talen. Ook heeft de 
betekenis van het woord een andere ontwikkeling ondergaan in zowel Engeland als 
Amerika.  
 
Maar Dorren gaat verder dan alleen de feiten. ‘De meeste negatieve termen zijn een 
naijleffect van een beladen verleden. In onze tijd zijn ze eerder lollig dan 
verontrustend. Maar ik realiseerde me ook: als de betrekkingen tussen Nederland en 
de Engelstalige wereld nog steeds beladen waren, dan zou de lol er snel vanaf zijn. 
Dan zouden die termen wel degelijk dreigend en onheilspellend gaan voelen,’ schrijft 
Dorren.  
 
Dit woordenboek vol vooroordelen (van anderen over ons) is een mini-encyclopedie 
vol historische, culturele en taalkundige informatie en vormt soms een 
ongemakkelijke herinnering aan de absurde uitwassen waar bekrompenheid en 
vreemdelingenhaat toe kunnen leiden. Dorren wenst iedereen dan ook veel 
leesplezier toe met een 'zweempje ongemak'. 



BIJEENKOMST KRING DUITS OVER STRATEGIEËN 
BIJ HET VERTALEN VAN NEOLOGISMEN EN OVER 
ONDERTITELEN 
 

 
 

Door Judith Jamin 

 

Op 16 april jl. vond onder leiding van Giuanna Egger-Maissen de voorjaarszitting van 
de Arbeitskreis Deutsch plaats. Voor deze Zoom-middag hadden zich heel wat 
deelnemers aangemeld. Na de gebruikelijke Zoom-perikelen kon het eerste 
programmaonderdeel van start gaan. Eliane van der Lans, student-vertaler aan het 
LOI, vertelde over haar afstudeerproject “Strategieën bij het vertalen van 
neologismen”. Ze had haar onderzoek gespecificeerd naar neologismen over de 
coronacrisis.  
 
Eerst werd kort uitgelegd wat het kenmerk van een neologisme is en wanneer deze 
kans heeft in een woordenboek te belanden. Een zogenaamde “fudgescore” meet de 
overlevingskans van een woord aan de hand van criteria zoals o. a. frequentie, 
algemeen gebruik en aansluiting met bestaande woorden. Een al te exotisch, 
gekunsteld woord zal bijvoorbeeld niet gauw tot de verbeelding spreken. 
Neologismen ontstaan uit een behoefte om nieuwe fenomenen pregnant te kunnen 
verwoorden. Voor een vertaling staan de misschien nog uit de opleiding bekende 
strategieën ter beschikking waaronder een leenvertaling, omschrijving of het zoeken 
naar een equivalent. Als bron dient het internet met o. a. online neologisme 
woordenboeken en de geprinte media.  
 
De uitnodiging voor deze middag ging vergezeld van een lijst met 
coronaneologismen in de twee talen, waar men van te voren over na kon denken. 
Om enkele te noemen: Gabenzaun, Mundschutzmoral, zwerfkapjes, raamvisite. Via 
de chatfunctie verschenen er heel wat inventieve en doeltreffende vertalingen, die 
kort werden besproken en met de oplossingen van Eliane vergeleken. Een 

http://www1.ids-mannheim.de/neologismen-in-der-coronapandemie
http://www1.ids-mannheim.de/neologismen-in-der-coronapandemie


vermeldenswaardige vondst was “tafeltje-hekje” voor “Gabenzaun”. Trouwens: een 
“Gabenzaun”, een hek met daaraan geknoopte plastic tassen, gevuld met 
levensmiddelen, kleding en hygiëneartikelen voor daklozen, is ook zeker niet voor 
iedere Duitser een begrip! 
 
Na de pauze gunde Andreas Stuth ons een kijkje in de keuken van het ondertitelen 
(NL-DE). Omdat speelfilms in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (helaas) 
doorgaans gesynchroniseerd worden, komen de opdrachtgevers in deze 
vertaalrichting meestal uit andere branches. Ondertitelde gebruiksaanwijzingen 
worden tegenwoordig vaak op productwebsites geplaatst of directeuren van grote 
ondernemingen laten hun toespraken ondertitelen. En natuurlijk vergt de job van het 
ondertitelen goede software. Andreas noemde twee gratis programma’s en een met 
de indrukwekkende prijs van 1795 Euro. Zelf werkt Andreas naar tevredenheid met 
het gratis Subtitle Edit.  
 
Een ander belangrijk onderwerp was de offerte. Grofweg, zo hoorden wij, kost de 
ondertiteling van een film van dertig minuten een hele werkdag, wat kennelijk niet 
alle klanten willen inzien. Daarbij zijn ook factoren als spreeksnelheid, 
verstaanbaarheid, bijgeluiden of niet-moedertaalsprekers in de offerte mee te 
nemen, die het werktempo enorm kunnen vertragen. Men kan dus per gewerkt uur, 
per videominuut en per ondertitel factureren. De absolute minimumprijs zou voor een 
videominuut 10 Euro moeten zijn en voor een ondertitel 1,50 EURO.  
 
Andreas deelde toen zijn beeldscherm met de geopende software. Hij liet zien hoe 
een video geïmporteerd werd en vervolgens begonnen we samen aan de 
ondertiteling van een nieuwsitem over de prijsstijging van gezonde levensmiddelen. 
Er was best wat creativiteit nodig om de vertaling synchroon met de gesproken tekst 
te laten lopen. Tijdsduur, het aantal tekens en begin van de ondertitels konden met 
behulp van de gebruiksvriendelijk ogende software ingesteld worden, maar alles bij 
elkaar was het inderdaad best een complexe en tijdrovende gebeurtenis. En dan ook 
nog horen dat de branche onder een enorme prijsdruk staat; petje af, ondertitelaars! 
 
  



COLOFON 
 

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is met bijna 1200 leden de grootste 

beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. Met specialisten in vrijwel alle talen 

en vakgebieden, waaronder beëdigd vertalers en beëdigd tolken. Het NGTV staat al meer 

dan 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid! 

 

Taken en doelstellingen 

Het NGTV zet zich in voor: 

• de bevordering van de professionele en materiële belangen van de vertalers en 

tolken in het algemeen en van de NGTV-leden in het bijzonder; 

• de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken; 

• versterking van nationale en internationale positionering op het gebied van vertalen 

en tolken. 

 

Lid worden 

Lees hier hoe je je aansluit bij de grootste beroepsvereniging voor tolken en vertalers in 

Nederland. Het lidmaatschap biedt vele voordelen! 

 

Kringen en secties 

De vereniging telt onder andere secties en kringen. Deze worden gevormd door vertalers en 

tolken die dezelfde specialisatie of talencombinatie hebben, of in dezelfde regio wonen. 

 

Communicatiewerkgroep 

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor een continue signalering van nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van tolken en vertalen en deze ontwikkelingen vertalen in de 

vorm van de NGTV-nieuwsbrief, het kwartaalblad de Linguaan, de website en korte 

berichten via social media. 

 

Redactie 

De redactie van de Linguaan bestaat uit de volgende personen: 

Maaike van der Zwaag, communicatiemedewerker NGTV 

Nancy Putman (eindredactie), vertaler Engels en Frans 

Jan Schöntauf, gesprekstolk en vertaler Duits en Engels 

Simone van de Wijdeven, gesprekstolk Frans en Russisch, gerechtstolk Frans, vertaler 

Frans 

Maaike de Wijs, vertaler Chinees 

Elly de Koning, vertaler Engels en Frans 

 

Contact met de redactie? 

Het e-mailadres van de Linguaan is: redactie@ngtv.nl. (Ook voor adverteren) 

Leden van het NGTV krijgen de Linguaan automatisch toegestuurd. Via deze link kunnen 

leden van het NGTV de edities van de Linguaan downloaden.  

https://ngtv.nl/nl/lidmaatschap/
mailto:redactie@ngtv.nl
https://ngtv.nl/nl/tolken-vertalers/linguaan/adverteren/
https://ngtv.nl/nl/publicaties/linguaan-2/
https://ngtv.nl/nl/publicaties/linguaan-2/
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