
Kennis en expertise verzamelen, 

ontwikkelen en verspreiden

Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de 
kwaliteit in en uit het Nederlands.

Vertaalfoto van de maand augustus 2018 

op de website van het ELV

Als onderdeel van de Taalunie 

Zomercursus 2018 heeft het ELV vijf 

studenten Nederlands uit Hongarije, 

Kroatië, Servië en Rusland ontvangen en 

gaf een kort, doch diep inzicht in zijn 

dagelijkse werkzaamheden. De studenten, 

die voor het eerst in hun leven Utrecht 

ontdekken, zijn reeds aan de slag gegaan 

met literair vertaalonderwijs, verzamelen 

van expertise en andere opdrachten. ‘We 

hopen dat dit een begin is van een 

vruchtbare samenwerking.’

Verzamelen

We hebben zowel theoretische als praktische 

kennis bij het ELV vergaard. Zonder iets 

vertaald te hebben, hebben we aan de hand 

van drie literaire teksten over mogelijke 

vertaalproblemen gediscussieerd. Daarnaast 

hebben we informatie verzameld over 

vertaalopleidingen in het Nederlands in onze 

taalgebieden en we zijn op zoek gegaan naar 

literaire vertalers en hun vertalingen.

Ontwikkelen

Dankzij de PETRA-E Leerlijn hebben we 

inzicht gekregen op welke niveaus een 

vertaler zich kan ontwikkelen. Nu we ons

van dit ontwikkelingsplan bewust zijn, 

kunnen we onze eigen talige, literair-

culturele, professionele en andere 

competenties ontwikkelen. Daardoor 

kunnen we problemen die zich tijdens het 

vertalen voordoen makkelijker oplossen.

Verspreiden

De verspreiding in dit opzicht is tweedelig. 

Ten eerste hebben we allerlei informatie 

verzameld die door het ELV in de 

toekomst verwerkt en op hun website 

geplaatst wordt. Ten tweede hebben we 

ervaring en kennis opgedaan die we in de 

toekomst door middel van ons werk gaan 

verspreiden: door onze onberispelijke 

vertalingen die zowel genot als expertise 

bieden.
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‘De literatuur van een land wordt gemaakt door schrijvers, de wereldliteratuur door vertalers. 

Zonder vertalers zijn wij schrijvers nergens, zitten we vast in onze eigen taal.’

(José Saramago uit het Portugees vertaald door Harrie Lemmens)


