
De vertaalscriptie 

Elke BA-thesis is een afsluiting waarbij vaardigheden geleerd in de BA toegepast worden. 

Voor de eindtermen, zie de “thesis guide”. 

Een bijzondere vorm van onderzoek voor deze thesis is de zgn vertaal-scriptie. Hierbij vormt 

de vertaling van een nog niet eerder in enige taal vertaalde Japanse tekst de kern van het 

onderzoek. Deze scripties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

1. De te vertalen tekst bestaat alleen in het Japans en is nog niet eerder vertaald; 

2. Er moet aangetoond worden dat er enig belang bij is, wetenschappelijk of informatief, 

of voor een bepaalde discipline of vakgebied, dat de tekst in een andere taal dan het 

Japans beschikbaar komt. De vertaling moet dus een doel dienen, namelijk informatie 

beschikbaar maken die het eerst niet was; 

3. De vertaling moet geannoteerd zijn, d.w.z. dat discussies en termen, personen en 

gebeurtenissen die in de tekst voorkomen becommentarieerd moeten worden en in 

context geplaatst moeten worden. Er moet dus uitleg gegeven worden en de keuze van 

bepaalde vertalingen boven andere moet toegelicht worden. 

4. De definitieve versie van de thesis bestaat uit twee delen. Het eerste, inleidende deel 

bespreekt het belang van de tekst, nut van de vertaling, contekstualiseert het betoog uit 

de tekst en geeft het kader waarin de tekst en het onderzoek van de tekst geplaatst 

moet worden. Dit deel moet dus ook een state-of-the-field element bevatten dat helpt 

uitleggen wat de positie 'in het veld' van de gekozen tekst is. Dit inleidende deel 

beslaat tenminste 35% van de scriptie; 

5. De vertaling moet getrouw het origineel zijn, zonder dat passages worden weggelaten 

en, zoals boven al gezegd, met verantwoording van de keuzes die de vertaler 

maakt.Dit betekent niet noodzakelijk een letterlijke vertaling, maar een stilistische 

acceptabele tekst die de Japanse tekst zo nauw mogelijk volgt en waarin de bedoeling 

van de auteur overgebracht wordt; 

6. In de inleiding wordt toegelicht wat de vertaalstrategie is. In dit geval zal de vertaler 

duidelijk maken hoe letterlijk en hoe vrij zijn product wordt. Daarbij moet ook 

beargumenteerd worden waarom voor deze vertaalstrategie is gekozen. 

 

Vertaaltechnieken zijn een belangrijke vaardigheid en vertalen kan een nuttige bezigheid zijn. 

Het is echter slechts een van de vaardigheden waar de student blijk van moet geven bij de 

thesis, die immers een onderzoek behelst. 


