
Bijlage 1. Illustratie van de tolktechniek semiconsecutief tolken

Het voorbeeld hieronder illustreert de techniek semiconsecutief tolken. De regels 73, 74, enz.
geven de woorden weer van de persoon die wordt verhoord (P). De regels 73’, 74’, enz. geven
de woorden weer van de tolk (I). Het fragment geeft duidelijk weer hoe het woord
voortdurend van de verhoorde persoon naar de tolk gaat en terug. De witruimte in regel 73’
geeft aan dat de tolk (I) eerst luistert zonder iets te zeggen en daarna al met zijn vertolking
begint voor de verhoorde persoon (P) is uitgesproken. Dat patroon herhaalt zich steeds: de
verhoorde persoon (P) begint zijn verhaal, na een zin of een stukje van een zin onderbreekt de
tolk (I) hem om dat fragmentje te tolken, waarbij beide partijen eventjes tegelijkertijd praten.
Daarna gaat het woord opnieuw naar de verhoorde persoon (P) voor een nieuw fragmentje,
waarna de tolk (I) dat volgende fragmentje tolkt. Op die manier krijgt de andere partij het hele
verhaal meteen te horen, zonder dat hij minutenlang moet wachten op de vertaling van de
tolk.

Extrait 15 : interrogatoire auprès de la police : l'interprétation semi-consécutive

73 P il m’a menacé: plusieurs deux fois sur Faceboo:k↑ (.) 
73’ I hij heeft mij >meer=meerdere keren<

74 P il n’est PAS (.) ami avec moi sur mon Facebook↑ (.) mais 
74’ I bedreigd op Facebook↑ (.)      hij is  

75 P mais il m’a MENACE sur Facebook de <sa
75’ I nie=geen vriend van mij op mijn Facebook (.) maar hij=hij

76 P maman> et de sa soeu:r↓     plusieurs des fois 
76’ I heeft mij bedreigd op Facebook de Facebook va:n, zijn moeder en zijn zus↓ (.) 

77 P et >il est venu devant ma porte et il m’a menacé< plusieurs deux foi:s↑ (3) 
77’ I meerdere keren (.) is hij:: aa:n

78 P j’ai pas voul:u
78’ I mijn deur gekomen en heeft mij meerdere malen bedreigd↑ (3) 

79 P poser plainte (.) parce qu:e (.)
79’ I ik heb geen klacht willen indie,nen omdat (2)

80 P pour respect à ma femme et mes enfants↓ (2) 
80’ I uit (.)respect voor mijn vrouw en mijn kinderen (3)


