
Achtergrond informatie en motivatie

Taal –en alles wat daarmee verbonden is– is een liefde waaraan weinig kan tippen.
Op mijn lagere school zette een enthousiaste onderwijzer zich in voor het geven van
Engelse les aan leerlingen die deze lessen buiten schooltijd wilden volgen. Ik heb die
kans met beide handen aangegrepen, omdat kennis van de Engelse taal mijn leeshonger
uitgebreider zou kunnen stillen. Hierdoor werd de basis gelegd voor mijn interesse in
Engelstalige literatuur.

Ik heb veel in Engeland en Wales gereisd, gewerkt, gewoond, gestudeerd en heb daardoor 
dialecten en uitdrukkingen geleerd die men niet in cursusses of  woordenboeken vindt. 
Ik heb de meest uiteenlopende werkzaamheden verricht, in diverse functies, in 
verschillende delen van Engeland en Wales.
Van het studeren in Groot-Brittannië heb ik niet alleen erg veel geleerd, maar vooral
 met volle teugen genoten.

Ik ben niet vals bescheiden en wil dat ook niet zijn. Ik ben een goede vertaalster en
beschouw mijzelf als een native speaker van het Engels. Zoals mijn CV vermeldt, ben ik 
lid van de Melville Society in de Verenigde Staten, dus ook het Amerikaans-Engels is mij 
bepaald niet vreemd.

Ik was zelfstandig freelance vertaler van 1999 tot 2005. Daar ben ik min of meer ingerold
doordat Professor Mick Eekhout van de Technische Universiteit te Delft mij in 1999 liet 
weten dat hij zich niet kon vinden in het steenkolen-Engels van de TU vertalers.
Hij vroeg mij een hoofdstuk uit een Nederlandstalig boek van zijn hand voor hem naar
het Engels te vertalen om “eens te laten zien wat ik kon”.
Hij was zeer tevreden over mijn werk. Vooral over mijn vermogen zijn ietwat eigenzinnig
taalgebruik en soms nauwelijks te vertalen uitdrukkingen in het Engels toch te behouden.
Zijn zeer eigen, karakteristieke toon ging daardoor niet verloren in vertaling. 
Zijn aanbevelingen zorgden voor volgende opdrachten en zo ontstond mijn bedrijf, waarbij
Professor Eekhout alles wat hij publiceerde, door mij vertaald wilde blijven zien.

Lynn J.A. De Graaf
Delft
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Relevante opleidingen

1983-84 Engels, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Leiden
1992-93 Access Course, Aberdare College of Higher Education,

Mid-Glamorgan, Wales
1993-96 English & American Literature, University of Kent, Canterbury, England

Vertaalde werken

titel POPO, Proces Organisatie voor Product Ontwikkeling
Product Development and Component Design

vertaling van het Nederlands naar het Engels, 2000
ISBN 90-407-1631-5, Delft University Press, 2001

auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft

titel Kozijnloze Glasconstructies
Experiments and Developments of Frameless Glazing

vertaling van het Nederlands naar het Engels, 2000
te publiceren door 010 Publishers, Rotterdam, 2001

auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft

titel De Getordeerde Gevelconstructie 
Twist & Build, creating non-orthogonal architecture
Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor, 2000/1

vertaling van het Nederlands naar het Engels
ISBN 90-6450-410-5, 010 Publishers Rotterdam, 2001

auteur Karel Vollers (Dr. ir. K. J. Vollers)
opm. De verdediging van het proefschrift vond plaats in het Engels,

in mijn aanwezigheid (6 februari 2001)



titel Moby-Dick, or, The Whale
auteur Herman Melville

Proefvertaling 5 hoofdstukken, 2001
vertaling van het Engels naar het Nederlands
uitgever Atheneum-Polak & Van Gennep.

Oordeel uitgever (juli 2001): “vertaling goed en prettig leesbaar”.
Uitgeverij Contact besloot de reeds bestaande vertaling van Emy Giphart
(Pandora, 1994) in het najaar van 2001 in herdruk te nemen.

titel Website Octatube
auteur Octatube Space Structures BV., Delft, 2001
vertaling van het Nederlands naar het Engels
opdracht Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft,

tevens oprichter/eigenaar van Octatube Space Structures

titel Daedalus Project 2001, PR teksten 
promotie boekwerk waarin opgenomen The Story of Daedalus and Icarus

vertaling van het Engels naar het Nederlands
brontekst Ovid, Metamorphoses, book VIII, Rolfe Humphries, London, 1957
opdracht Reinier Kelder, Beeldend Kunstenaar

titel Essay: The Horror of Calvinism
auteur Lynn J.A. de Graaf
opm. Als lid van de Melville Society (VS), heb ik op verzoek van een aantal 

leden een, uiteraard Engelstalig, essay geschreven over het Calvinisme in
Nederland. In het bijzonder mijn persoonlijke ervaringen met deze leer.
De Society bestaat uit een grote groep hoogleraren, biografen, academici en
anderszins geïnteresseerden in Herman Melville en zijn Moby-Dick.
De leden vragen vaak mijn hulp en uitleg over Nederlandse stukken uit
Melville’s persoonlijke bezittingen. Dit betekent onderzoek naar de
herkomst van b.v. bijbelse gravures, teksten uit antieke, Nederlandse boeken
en bijbelvertellingen. Ik zorg voor een vertaling van het Oud-Nederlands
naar hedendaags Engels. Uiteraard een vriendendienst, maar het is prettig 
dat mijn naam wordt vermeld in publicaties en boeken.
Wij discussiëren via Internet; leden hebben uiteenlopende nationaliteiten.

titels ICTO initiatieven; ICTO bureau; ICTO Eindrapport College van Bestuur
vertaling Website pagina’s, van het Nederlands naar het Engels 
auteur TU Delft, Systemen voor Onderwijs en Onderzoek; afdeling DTO.
opm. Genoemde website is in ontwikkeling. Daardoor zijn niet alle vertaalde

pagina’s van mijn hand; de website is voorlopig nog niet “af”. 



titel Vier Lezingen; 200, 201, 202 en 203 
Fifth International Conference on Space Structures 2002

locatie University of Surrey, Guildford, Groot-Brittannië, 19-21 augustus 2002 
vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft
opm. Tijdens dit congres ontving de auteur de Pioneers Award. 

Ik was, op verzoek en met veel plezier, bij het congres aanwezig

titel On the Future of Spatial Structures  
Fifth International Conference on Space Structures 2002

locatie University of Surrey, Guildford, Groot-Brittannië
vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft
opm. Deze lezing werd, tijdens het congres in Surrey, spontaan gegeven en pas

later in formele vorm in het Nederlands aangeleverd –september 2002

titel Zappi Glass Structures at the Cutting Edge of Technology
vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft

titel Frankfurter Buchmesse 2002
Rechtenfolders en fragmenten

vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur diverse fragmenten van een zevental auteurs
opdracht Uitgeverij De Geus, Breda

titel Ars Longa Website (in ontwikkeling), 2003
vertaling Nederlands-Engels & Engels-Nederlands
opdracht Ars Longa, Amsterdam

titel De Lichte Constructies van Octatube
Vernieuwde Brochure 2003

vertaling van het Nederlands naar het Engels 
auteur PR-afdeling, Octatube Space Structures bv, Delft

titel Daedalus Project
redactionele werkzaamheden, vertaling en correcties website

vertaling Nederlands-Engels & Engels-Nederlands, 2003
opdracht Reinier Kelder, Beeldend Kunstenaar



titel London Book Fair 2003
Rechtenfolders en Fragmenten 

vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur diverse fragmenten van een zestal auteurs
opdracht Uitgeverij De Geus, Breda

titel London Book Fair 2004
Rechtenfolders en Fragmenten

vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur diverse fragmenten van een achttal auteurs
opdracht Uitgeverij De Geus, Breda

titel 3D designing & engineering for ‘Blob’ Designs
Uitgewerkt voor publicatie is dit de lezing van de opening van het 
International Technology Congress 2004.

gastheer Technische Universiteit te Delft 
vertaling van het Nederlands naar het Engels
auteur Mick Eekhout (Prof. Dr. ir. A.C.J.M. Eekhout), Hoogleraar TU Delft

titel Brochures, promotieteksten en website Octatube Space Structures b.v. 
vertaling Nederland-Engels & Engels-Nederlands, 2004
auteur Octatube Space Structures b.v.

In overleg met de ontwerper, de opdrachtgever en professor Dr. Ir. Mick 
Eekhout, eigenaar/oprichter van Octatube en Hoogleraar aan de TU te Delft

opdracht Octatube Space Structures b.v., afdeling PR


