
TIPS VOOR VERTALERS
Beste vertaler,

Samen met zo’n 80 andere vrijwillige vertalers draag je je steentje bij aan de strijd voor mensenrechten door één van Amnesty's spoedacties te 
vertalen. Het spreekt voor zich dat je dat doet op je eigen manier. Als Amnesty International willen we echter graag naar buitenkomen met één 
stem, één stijl. Met duidelijke, aantrekkelijke teksten die het professionalisme, de nauwkeurigheid en onpartijdigheid van Amnesty International 
weerspiegelen. Net zoals ons logo, onze banners, onze affiches, zeggen onze teksten dat Amnesty International één beweging is, waar ook ter 
wereld je je bevindt.

In deze gids vind je enkele praktische tips om de stem van Amnesty ook in je vertaling duidelijk te laten weerklinken. De tips hebben we 
onderverdeeld in twee groepen: schrijftips om van je vertaling een vlotte tekst te maken, en vertaaltips voor vertalen uit het Engels.
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EEN VLOTTE VERTALING VOOR AMNESTY

Drie kenmerken

Uit alles wat Amnesty schrijft, spreekt verontwaardiging en hoop. 
Amnesty teksten hebben drie kenmerken. Hou deze zeker in het 
achterhoofd wanneer je vertaalt.

1. Gemakkelijk leesbaar of mensen 
besteden er geen aandacht aan

Onze oproep is dringend. We winden er 
geen doekjes om. Onze aanpak is direct. 
We steken onmiddellijk van wal met feiten. 
Bij een directe aanpak hoort een directe 
stijl: onze paragrafen, zinnen en woorden 
zijn kort, zeker op het web. We weiden niet 
onnodig uit in lyrische volzinnen, maar 
blijven to-the-point. Minder is meer. Onze 
boodschap valt daardoor des te meer op.

2. Dwingend of mensen schuiven het 
probleem van zich af

Onze boodschap is logisch, gebaseerd op 
feiten. We bepleiten een zaak en halen 
bewijzen aan. We zoeken geen sensatie, 
maar laten de feiten voor zich spreken.

3. Vol vuur of mensen reageren niet

We nemen een standpunt in, nooit 
tegendraads, maar wel vaak verontwaardigd 
en soms vol hoop. We schrijven om de 
dingen te veranderen. Onze oproep is 
dringend!
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Makkelijk gezegd, maar… wat met de brontekst?

Vertalen is een vak dat door veel mensen wordt onderschat. Als je een beetje Engels kent, kun je ook een Engelse tekst vertalen, zo wordt vaak 
gedacht. Veel vertalingen hanteren wel correct taalgebruik, maar klinken niet Nederlands. Dat komt omdat de zinsbouw die vaak typerend is voor 
de vreemde taal wordt behouden, of omdat bepaalde woorden ouderwets of stroef klinken wanneer ze letterlijk worden vertaald. We geven je graag 
een aantal tips mee om “kromme” vertalingen te vermijden, zowel op zin- als woordniveau.

ZINNEN

Amnesty teksten zijn makkelijk leesbaar en roepen op tot actie. Dit staat ook centraal wanneer we teksten vertalen. Dat de betekenis wordt 
overgebracht op een vlotte manier, is belangrijker dan dat de opbouw van de zin perfect behouden blijft. Zinnen korter maken, actieve zinnen 
gebruiken, en motiverend schrijven zijn allemaal technieken die je zonder aarzelen kan toepassen in je vertaling om de Nederlandse tekst vlotter 
en duidelijker te maken. 

 Schrijf actieve zinnen

‘Salem is vrij’ is een actieve zin. ‘Salem werd vrijgelaten’ is een 
passieve zin. Actieve zinnen maken een tekst duidelijk. Ze zijn 
meestal ook korter. Passieve zinnen zaaien verwarring en maken 
een tekst zwaar. Vind je dat een passieve zin in de brontekst 
beter klinkt als actief in je vertaling? Pas de zin dan aan.

 Engels: Following a coup d’état, there were closures of media  
outlets by military personnel. 

 Letterlijk: Na een staatsgreep vonden er sluitingen plaats van 
mediakanalen door militairen.

 Actief: Na een staatsgreep sloten militairen verschillende  
mediakanalen af.
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Gebruik korte zinnen en schrap het overbodige

Korte zinnen brengen de boodschap beter over. In het Engels 
zijn zinnen soms regels lang. In het Nederlands houden we van 
korte en krachtige zinnen, makkelijk te lezen. Splits de Engelse 
zinnen dus op als de boodschap zo duidelijker en krachtiger 
overkomt.

De originele teksten van de spoedacties zijn vaak heel 
gedetailleerd. Vraag je van elk woord af: ‘Is het hier echt nodig?’ 
Is het antwoord: ‘neen’? Schrap het dan. Sommige details zijn 
overbodig om de boodschap goed over te brengen. 

 Engels: Ana Moreno is a journalist based in the capital of  
Honduras, Tegucigulpa, where she currently hosts a radio  
programme on Radio Tegu that focuses on human rights  
issues including a new mining law, unlawful killings that  
have taken place in the Aguan region, and corruption.

 Letterlijk: Ana Moreno is een journaliste die gebaseerd is in  
de hoofdstad van Honduras, Tegucigulpa, waar ze  
momenteel een radioprogramma op Radio Tegu presenteert  
dat focust op mensenrechtenkwesties, inclusief op een 
nieuwe wet betreffende mijnen, onwettelijke moorden die  
plaatsvonden in de Aguan regio, en corruptie.

 Nederlands: Ana Moreno is een Hondurese journaliste uit  
de hoofdstad Tegulcigulpa. Daar presenteert ze een 
radioprogramma over mensenrechten, dat onder andere  
ingaat op een nieuwe mijnenwet, willekeurige moorden in  
de regio van Aguan, en corruptie.

Schrijf motiverend

Het Engels gebruikt vaak formele instructies zoals “please write immediately to”. Aarzel niet om deze instructies als bevel te vertalen. Schrijf 
niet “Gelieve een brief te sturen naar”, maar: “Stuur een brief”. Motiveer mensen om te schrijven, en schrijf bijvoorbeeld: “Laat je stem 
horen tegen dit onrecht en schrijf ten laatste op… naar”.
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Vermijd tangconstructies

Bij een tangconstructie bestaat er een (grote) afstand tussen delen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld tussen delen van een scheidbaar 
samengesteld werkwoord (1), tussen hulp- en hoofdwerkwoord (2), tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord (3):

(1) Hij bereidt zich terdege, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, op het eindexamen voor.

(2) Zijn moeder heeft hem vanochtend voordat hij vertrok, net als altijd, een kus gegeven.

(3) De veertien uit het buitenland afkomstige, ter dood veroordeelde gevangenen.

Tangconstructies zijn heel normaal in de Nederlandse taal, maar soms raakt de tang “overspannen”. Dat gebeurt wanneer de twee delen die 
bij elkaar horen te ver uit elkaar staan. De lezer raakt de draad dan vlugger kwijt. Probeer overspannen tangconstructies te vermijden in je 
vertaling. Zet de twee delen dichter bij elkaar, of splits de zin op om de tangen te vermijden.

 Engels: The border authorities were instructed to prevent  
international human rights organizations, including Amnesty  
International, as well as over 8000 individuals of various  
nationalities, from entering to the country. 

 Tang: De grensautoriteiten zouden instructies gekregen 
hebben om internationale mensenrechtenorganisaties,  
waaronder Amnesty International, en meer dan 8000 mensen 
van diverse nationaliteiten, de toegang tot het land te  
ontzeggen.

 Schrijf liever: De grensautoriteiten zouden instructies 
gekregen hebben om de toegang tot het land te ontzeggen 
aan internationale mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty,  
en aan meer dan 8000 andere mensen van diverse 
nationaliteiten.

 Engels: Three members of the organization, including two 
brothers who had been arrested before for causing unrest in  
the city, were executed on Sunday.

 Tang: Drie leden van de organisatie, waaronder twee broers  
die al eerder gearresteerd waren omdat ze onrust veroorzaakt  
zouden hebben in de stad, werden zondag geëxecuteerd.

 Schrijf liever: Drie leden van de organisatie werden zondag 
geëxecuteerd. Onder hen twee broers die al eerder  
gearresteerd werden omdat ze onrust zouden hebben 
veroorzaakt in de stad.
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WOORDEN

Gebruik zoveel mogelijk alledaagse woorden

Schrijf zoveel mogelijk zoals je spreekt. Stel je voor dat je lezer 
voor je aan tafel zit en dat je hem vertelt wat te doen. Wanneer 
je vertaalt, kan je dikwijls kiezen uit verschillende 
alternatieven. Kies voor de alledaagse optie en gebruik geen 
stadhuistaal. Voorbeelden van stadhuistaal zijn: wat betreft, 
ten aanzien van, derhalve … Kies in je vertaling liever voor: 
over, maar, voor, daarom… Ook ouderwetse woorden en 
stroeve constructies kan je beter vermijden.

 Engels: as well as

 Letterlijk: evenals

 Alledaags: en, en ook

 Engels: including

 Letterlijk: met inbegrip van

 Alledaags: ook, inbegrepen



 Engels: A journalist based in Mexico

 Letterlijk: Een journalist die gevestigd is in Mexico 

 Alledaags: Een journalist uit Mexico

 Engels: She joined the Group 

 Letterlijk: Ze vervoegde de groepering 

 Alledaags: Ze sloot zich aan bij de groep

 Engels: An Urgent Action on behalf of journalists at risk

 Letterlijk : Een spoedactie namens journalisten die risico’s    

lopen

 Alledaags: Een spoedactie voor journalisten in gevaar
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Vermijd moeilijke woorden en jargon

Moeilijke woorden en jargon brengen mensen in de war. Neem 
aan dat de lezer weinig over het onderwerp weet, zonder daarbij 
overdreven te vereenvoudigen. Ook woorden uit een vreemde 
taal maken een tekst moeilijk leesbaar. Meestal is er ook een 
goed Nederlands woord. Kan je een woord of een term niet 
vermijden? Leg hem dan uit.

 zEngels: constructive

 Letterlijk: constructief

 Alledaags: opbouwend

 Engels: progress

 Letterlijk: progressie

 Alledaags: vooruitgang

 Engels: to report

 Letterlijk: rapporteren

 Alledaags: melden, aangeven, bekendmaken

Wees spaarzaam met afkortingen en letterwoorden

Te veel afkortingen zoals enz., vnl., nr., t.t.z., z.o.z., t.g.v. geven een tekst een heel onrustig uitzicht. Veel mensen haken erop af. Schrijf ze 
voluit. Hetzelfde geldt voor letterwoorden. Bekende letterwoorden zoals VRT of tv zijn geen probleem. Gaat het over een minder bekend of 
vreemdtalig letterwoord, bijvoorbeeld ICC (International Criminal Court), schrijf het dan de eerste keer voluit en plaats de afkorting tussen 
haakjes. Bevat de tekst een vreemdtalig letterwoord waar geen Nederlandse vertaling voor bestaat en die de lezer misschien niet kent? Voeg 
dan een beschrijving toe. Zie bijvoorbeeld de verwijzing naar het FARC hieronder.

 Engels: The ICC must end the confusion over the trial of  

Gaddafi.

 Nederlands: Het Internationaal Strafhof (ICC) moet de verwarring  

over het proces van Gaddafi stoppen.

 Engels: The Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)  

announced that  it will stop kidnapping for ransom.

 Nederlands: De Colombiaanse linkse guerrillabeweging FARC 

kondigde aan dat het zal stoppen met ontvoeringen voor losgeld.
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VERTALEN UIT HET ENGELS

Vaak vertalen we Engelse termen naar woorden die wel correct Nederlands lijken, maar het niet zijn. Deze anglicismen zijn moeilijk te herkennen 
omdat we zo vertrouwd zijn met het Engels. Enkele voorbeelden die vaak door de mazen van het net glippen:

 Engels: to take steps 

 Letterlijk: stappen nemen 

 Nederlands: stappen ondernemen

 Engels: brand new 

 Letterlijk: brandnieuw 

 Nederlands: gloednieuw, nagelnieuw

Let op voor ‘false friends’. Dit zijn uitdrukkingen of woorden in de twee talen die erg op elkaar lijken, vaak ook dezelfde etymologische oorsprong 
hebben, maar toch iets heel anders betekenen. Zoek ze dus op.

 Engels: actual 

 False friend: actueel 

 Nederlands: eigenlijk

 Engels: advocate 

 False friend: advocaat 

 Nederlands: voorstander

Vertaal Engelse ING-vormen niet automatisch met een onvoltooid deelwoord. Het Nederlands heeft er geen echt equivalent voor. ING-vormen 
moet je telkens anders vertalen, afhankelijk van de context. Enkele voorbeelden:

 Engels: He is currently in hospital, awaiting an operation 

 Letterlijk: Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis,  
wachtend op een operatie.

 Nederlands: Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis, waar  
hij op zijn operatie wacht.

 Engels: following inspections... 

 Letterlijk: volgend (uit) onderzoek... 

 Nederlands: uit onderzoek bleek...
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Vertaal nooit letterlijk. Stel jezelf de vraag ‘hoe zou ik dit in het Nederlands zeggen?’. Probeer de betekenis van de zin los van de Engelse 
formulering te zien. Vermijd ‘halve vertalingen’. Enkele voorbeelden:

 Engels:  What’s the difference? 

 Letterlijk: Wat is het verschil? 

 Nederlands: Wat maakt het uit?

 Engels: Her safety is at risk 

 Letterlijk: Haar veiligheid loopt risico’s

 Nederlands: Haar veiligheid is in gevaar

In het Engels kunnen objecten of abstracte termen een actie uitvoeren. In het Nederlands gebruiken we zo’n constructies echter niet. Maak van 
het onderwerp dus beter een indirect object, of combineer het met een passief werkwoord. Enkele voorbeelden:

 Engels: A missile sent shrapnel up through his leg and out his left thigh, taking his left thumb with it.

 Letterlijk: Een raket vuurde een granaat af door zijn been en door zijn linkerdij, en nam zijn linkerduim mee. 

 Nederlands: Hij werd geraakt door een granaat, die zijn been raakte en door zijn linkerdij vloog. Hij verloor ook zijn linkerduim. 

 Engels: The charges carry a possible 15 year jail sentence.

 Letterlijk: De aanklachten brengen een mogelijke gevangenisstraf van 15 jaar met zich mee.

 Nederlands: De aanklachten kunnen leiden tot 15 jaar gevangenisstraf.
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TIPS VOOR DE VOORBEELDBRIEF

Elke spoedactie wordt begeleid door een voorbeeldbrief, die jij als vertaler opstelt. In de Engelse spoedactie vind je gedetailleerde informatie over 
de inhoud van deze brief. 

Een voorbeeldbrief moet kort en beleefd zijn. Leg de nadruk op de bezorgdheid van de schrijver om de mensenrechtenschendingen, en benadruk 
dat deze bezorgdheid niets te maken heeft met een politiek standpunt. Je kan verwijzen naar internationale wettelijke voorschriften, zoals de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Hou deze tips zeker in het achterhoofd:

 Neem geen politiek standpunt in, blijf onpartijdig.

 Je mag de naam van Amnesty vermelden, tenzij er expliciet wordt gevraagd om dit niet te doen

 Schrijf de voorbeeldbrief in de eerste persoon. De spoedactieschrijver schrijft altijd in eigen naam.

 Begin je brief met achtergrondinformatie te geven over het slachtoffer, zodat de lezer meteen kan plaatsen voor wie je schrijft en waarom.

 Verwerk de informatie uit de Engelse tekst bij “Please write immediately” zoveel mogelijk in je brief. Hier vind je immers de specifieke 
eisen van Amnesty en van de briefschrijver. 
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WANNEER JE KLAAR BENT...

Zijn je vertaling en je voorbeeldbrief klaar? Wij zijn je alvast heel dankbaar! Voor je ze aan ons bezorgt, willen we je vragen om even de tijd te 
nemen om volgende zaken na te kijken.

 De opmaak
Zet de vertaling van de spoedactie in Arial 10, en je voorbeeldbrief in Arial 11.

 Spelling
Een tikfout is snel gemaakt. Controleer je tekst daarom eerst met de Spelling- en grammaticacontrole voor je hem aan ons bezorgt.

 Ambassades
We vragen spoedactieschrijvers een kopie van hun brief op te sturen naar de ambassade in eigen land. In de originele Engelse tekst staat 
dit helemaal onderaan als “Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country”. In de vertaling laat je deze zin 
weg, maar vul je wel de naam van de ambassadeur, het adres, het faxnummer en het e-mailadres aan. Je vindt deze informatie op: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/adresgegevens_diplomatiek_corps/. Geen tijd? Geen probleem, wij vullen de informatie 
voor jou aan.

  
 Posttarieven

We informeren onze briefschrijvers ook graag over de huidige posttarieven. Die worden opgenomen in de spoedactie na de adressen. Zoals 
je weet veranderen de tarieven regelmatig. Bij wijziging proberen we je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Je kan de tarieven ook 
zelf raadplegen op: http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/prices.html#

Huidige tarieven (juni 2013)
België: € 0,67 
Europa: € 1,03 
Rest van de wereld: € 1,24 
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HULP NODIG?

Terminologie

Amnesty teksten gaan over mensenrechten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze vaak juridische terminologie bevatten, zelfs al zijn het 
vaak eenvoudige nieuwsberichten. Heel wat termen komen vaak opnieuw terug. Ze vertalen is niet zo voor de hand liggend. Hoe zeg je 
unlawful killings in het Nederlands? En wat is accountability precies? Om eenduidigheid te scheppen in onze teksten, en om het ons 
allemaal wat makkelijker te maken, stelden we een terminologielijst samen. Deze lijst bevat termen die vaak voorkomen in Amnesty 
teksten – al dan niet juridisch – en een suggestie voor vertaling. We raden je aan deze lijst regelmatig te raadplegen. Kan je een bepaalde 
term niet terugvinden op de lijst? Raadpleeg dan bijvoorbeeld de website van iate (zie hieronder).

Vertalen

iate.europa.eu: veeltalige terminologiedatabank van de EU.

nl.bab.la/woordenboek: gratis veeltalig woordenboek dat samengesteld en nagekeken wordt door internetgebruikers. Wanneer je een term 
ingeeft, krijg je ook vertalingen van elders op het web met de context erbij. Veel van deze vertalingen zijn afkomstig van het Europees 
Parlement, en dus betrouwbaar als bron.

www.glosbe.com: gratis veeltalig woordenboek. Je krijgt onder de voorgestelde vertalingen ook een lijst met paragrafen in de bron- en 
doeltaal. Deze paragrafen zijn vertaald en geven je een goed beeld van welk woord je in welke context moet gebruiken.

dut.proz.com: forum waar je vragen kan stellen aan collega-vertalers. Je kan ook de archieven doorzoeken en terminologielijsten 
raadplegen over verschillende thema’s. Verder vind je info over vertaalprogramma’s, cursussen, enzovoort. 
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www.omegat.org/nl/omegat.html: op deze website kan je de gratis software OmegaT downloaden. OmegaT is een vertaalgeheugen. Het 
vertaalt niet voor jou, maar onthoudt alle teksten die je vertaalt. Bij een nieuwe vertaling geeft het programma automatisch aan welke zin 
– of gelijkaardige zin – je vroeger al eens vertaalde. Zo kan je tijd uitsparen en consequenter vertalen.

Spelling

woordenlijst.org: Woordenlijst Nederlandse Taal van Taalunieversum. Samengesteld door de Nederlandse Taalunie (België, Nederland, 
Suriname).

www.vandale.be/opzoeken: Van Dale Woordenboek.

Grammatica

taaladvies.net: hier vind je het antwoord op allerlei grammaticale vragen. Samengesteld door de Nederlandse Taalunie.

www.onzetaal.nl/taaladvies: samengesteld door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Je vindt er ook een top-25 van de 
populairste adviezen.

Stijl

Parmentier, Ludo. Stijlboek: voor wie helder wil schrijven. Roeselare: Roularta Books. : Het Stijlboek van De Standaard is ontstaan uit de 
praktijk en bevat tips over toegankelijk schrijven, tekststructuur, correct taalgebruik, en woordenlijsten voor de journalist. Met 
voorbeeldteksten en honderden taaltips.

Van Coillie, Jan. 2006. Klare taal: efficiënt leren schrijven. Leuven: Davidsfonds. : Een praktisch werkboek over Nederlands stijlgebruik, 
met tips en oefeningen om je woordkeuzes en zinsconstructies te verbeteren.
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