
AAN HET WERK 
 
 

‘Ik ben echt trots op mezelf!’ 
 
Eleonora Hovhannisjan uit Armenië is tolk/vertaler Armeens en Russisch. Ze treedt op 
als gerechtstolk bij rechtbanken en gerechtshoven. ‘Ik dank God dat ik nu in een land 
woon waar gerechtigheid een groot goed is.’  
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Het is feest in huize Hovhannisjan. Vanochtend is Eleonora Hovhannisjan beëdigd als 
vertaalster Armeens en Russisch in de Rechtbank van Amsterdam. En dus wordt er een 
likeurtje ingeschonken en mag de interviewster niet weg zonder geproefd te hebben van 
allerlei lekkernijen. 
Eleonora (52) is gedreven en ambitieus. In haar vaderland Armenië studeerde ze Armeense 
taal en literatuur. Jarenlang begeleidde ze honderden studenten op een medisch college in 
haar geboortestad Vanadzor. Vervolgens doceerde ze ethiek en bekleedde ze een 
bestuursfunctie aan een technische universiteit in dezelfde stad. Eleonora was getrouwd en 
leidde een gelukkig en onbezorgd leven. Tot in 1991 haar echtgenoot om het leven werd 
gebracht. Hoewel zijn familie al generaties lang in Armenië woont, ligt hun oorsprong in 
buurland Azerbeidzjan. De twee landen leven tot op de dag van vandaag op gespannen voet 
met elkaar. Hoewel de moord nooit goed is uitgezocht, is het volgens Eleonora het werk 
geweest van de georganiseerde misdaad.  
Na deze traumatische gebeurtenis volgde nog meer (privé)leed, in een land waar 
bedreigingen, intimidaties, afpersingen en geweld indertijd aan de orde van de dag waren. In 
1998 besloot Eleonora te vluchten. ‘Armenië was veranderd in een complete anarchie. Ik 
houd zielsveel van mijn land, maar dit regime hield ik niet langer vol. Ik was gebroken.’ 



 
Oogcontact 
In Nederland werd ze opgevangen in OC Hoogeveen en later het AZC in Dokkum. Uit 
verveling kocht ze een Engels-Russisch en Nederlands-Russisch woordenboek en begon ze 
zelfstandig te studeren. In de loop der jaren behaalde ze een imposant aantal diploma’s die 
Eleonora voor de gelegenheid uitstalt op de bank in het Amsterdamse appartement waar ze 
sinds mei 2000 woont. In 2004 deed ze een cursus ‘Tolken in de geestelijke 
gezondheidszorg’. Afgelopen voorjaar behaalde ze het diploma voor gerechtstolk aan het 
Instituut voor Gerechtstolken en Vertalers in Utrecht (SIGV). Ze kreeg er vakken als 
rechtskennis, rechtsterminologie, vreemdtalig rechtssysteem en tolkvaardigheden. Intussen 
werkte ze vrijwillig als tolk/vertaler voor organisaties als de IND en VluchtelingenWerk 
Nederland. Bovendien werkte ze in 2002 mee aan de EO-documentaire ‘Verzwegen 
volkerenmoord’, over de genocide aan het begin van vorige eeuw waarbij Turkije anderhalf 
miljoen Armeniërs vermoordde. In een brief prijst de EO Eleonora om haar ‘accurate 
vertaling’ en ‘plezierige samenwerking; ze is een onmisbare hulp geweest in de productie 
van dit indringende product’.  
Sinds 2003 werkt ze als freelance gerechtstolk Armeens en Russisch. Soms vertaalt ze ter 
plekke in de rechtbank; andere keren vertaalt ze stukken. ‘Het is ontzettend boeiend werk. Je 
hoort allerlei verhalen, van kleine vergrijpen tot zware misdrijven.’ Soms vindt Eleonora het 
moeilijk om oog in oog te staan met criminele landgenoten. ‘Dan snap je toch niet hoe ze het 
zover hebben kunnen laten komen. Maar ik houd me daar tijdens de zitting niet mee bezig. Ik 
stel me neutraal op en doe zo goed mogelijk mijn werk. En dat is het overbrengen van 
woorden.’ 
 
Als ze in de rechtbank aan het werk is, wordt ze geconfronteerd met haar verleden in 
Armenië. Een land waar het volledige overheidsapparaat – inclusief politie en justitie – door 
en door corrupt was. ‘Daar kon je met de juiste contacten door één telefoontje iemand vrij 
krijgen. Ik dank God dat ik nu in een land woon waar gerechtigheid een groot goed is.’ 
 
Literatuur 
Hoewel ze al veel gepresteerd heeft, valt er voor Eleonora nog genoeg te dromen. Onlangs 
heeft ze het boek ‘Het bittere kruid’ van Marga Minco vertaald in het Armeens. Binnenkort 
wordt het uitgegeven. In de toekomst wil ze meer literatuur van Nederlands naar Armeens 
gaan vertalen en vice versa. ‘Armenië heeft een rijke geschiedenis op het gebied van 
literatuur. Ik vind het belangrijk dat Nederlanders daar kennis mee maken.’ 
Eleonora is een tevreden mens. ‘Ik ben op relatief hoge leeftijd naar een onbekend land 
gekomen en heb dit allemaal bereikt. Ik ben echt trots op mezelf! Maar ook op Nederland! In 
dit land kun je alles bereiken als je hard werkt. Je moet op de deur blijven kloppen; 99 keer 
krijg je geen antwoord, maar de honderdste keer mag je binnenkomen!’ 
 
 
Organisaties die zich inzetten voor werk voor vluchtelingen: 
Emplooi, het arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen. www.emplooi.net 
Job-Support van het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten), richt zich op arbeidsinpassing voor 
hoger opgeleide vluchtelingen. www.uaf.nl 
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