
 

Dit Vertaalatelier op Locatie is tot stand gekomen met financiële steun van het Expertisecentrum Literair Vertalen 
(www.literairvertalen.org). Het ELV is ingesteld door de Nederlandse Taalunie. 

 
VERTAALATELIER OP LOCATIE – POZNAŃ 7–9/05/2015 
 
Beste studenten, 
  
Vertaalatelier op Locatie, een vertaalworkshop gefocust op het literair vertalen, wordt met de financiële steun van het 
Expertisecentrum Literair Vertalen, georganiseerd door de Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies in 
Poznań. Inhoudelijk zal de nadruk liggen op het vertalen van moderne proza (fictie en non-fictie) en poëzie. De 
moderatoren zijn externe vertalers die gespecialiseerd zijn in het vertalen van literatuur, alsook docenten en 
medewerkers van de vakgroep in Poznań: Alicja Oczko (vertaalster van moderne fictie en non-fictie uit het Nederlands 
naar het Pools), Miriam Van hee (slaviste, dichteres en vertaalster uit het Russsich), Jerzy Koch (vertaler van 
negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur en van poëzie – o.a. van Miriam Van hee, naar het Pools) en Paweł Zajas 
(docent en onderzoeker gespecialiseerd op het gebied van non-fictie). 

Studenten uit Wrocław worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop. Aan de studenten uit 
Wrocław wordt aangeboden (naast gratis deelname aan de workshop): 3 overnachtingen en reiskostenvergoeding (10 
euro per persoon). 

Geïnteresseerde studenten kunnen zich melden bij Małgorzata Dowlaszewicz (m.dowlaszewicz@gmail.com). 
Alle vragen kunt u richten aan: a.sikorasabat@gmail.com of malgorzata.drwal@gmail.com 

Het programma van de workshop: 

7.05.2015 (donderdag) 
aankomst van de deelnemers, registratie 
Poëzieavond van Miriam Van hee: “ook daar valt het 
licht” 
 
8.05.2015 (vrijdag): Vertalen van moderne fictie en non-
fictie – moderatie: Alicja Oczko, Paweł Zajas 
9.00 -12.30 sessie 1: Vertalen moderne fictie  
Vertaalworkshop met Alicja Oczko – aan de hand van 
Tirza van Arnon Grunberg: Hoe kan de vertaler de stijl 
van de auteur weergeven? Potentiële moeilijkheden: 
schijnbaar eenvoudige proza, ironie, valse vrienden. 
 
14.00-17.30 sessie 2: Vertalen non-fictie  
Aan de hand van het essay “Bruce Chatwin” uit 
Nootebooms Hotel van Cees Nooteboom wordt het 
volgende probleem besproken: Hoe benadert de vertaler 
citaten en fragmenten uit andere werken van andere 
(anderstalige) auteurs binnen de te vertalen tekst? 
Zoeken naar bronnen? Ja of nee? Hoe en waar?  
 
9.05.2015 (zaterdag)  
Vertalen van poëzie 
moderatie: Jerzy Koch, Miriam Van hee 
9.00-12.30 sesie 3  
“Angst voor Poëzie. Miriam Van hee in het Pools” – een 
lezing gecombineerd met een vertaalworkshop door 

Prof. Jerzy Koch over het werk van Miriam Van hee en 
het vertalen van haar poëzie. 
Het voordeel voor de studenten zal zijn dat ze hun eigen 
werk zullen confronteren met het work in progress van 
een vertaler die met het werk van de dichteres reeds 
goed vertrouwd is. Het idee is dat de deelnemers zowel 
hun eigen vertalingen zullen voorbereiden als ook de 
reeds bestaande vertalingen analyseren. Vergelijking 
van de voorbereide vertalingen, werk in groepsverband, 
discussie alsook analyse zullen als methoden in de 
sessies aan bod komen. De aanwezigheid van de 
dichteres zelf, die dan bepaalde aspecten van haar 
dichtkunst kan belichten, zal ook voor de meerwaarde 
zorgen. 
 
14.00-17.30 sessie 4 
“Het verschil tussen niet en nooit” - een lezing van 
Miriam Van hee over haar ervaringen met vertalingen 
van haar poëzie in verschillende talen. 
Omdat de dichteres ook zelf een rijke ervaring heeft als 
literair vertaler vanuit het Russisch, dat, zoals het Pools, 
een Slavische taal is, heeft zij professionele inzage in de 
mogelijke vertaalproblemen tussen het Nederlands en 
een Slavische taal. 
 
10.05.2015 (zondag)  
Vertrek van de deelnemers 

 
 


