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Peter Verstegen (*1938) 
 

De jury bekroont met de Fonds voor de Letteren Vertaalprijs 2005 het vertalerschap van Peter 

Verstegen, die zonder overdrijving als één van de nestors van het literaire vertalen in 

Nederland mag worden aangemerkt. 
 

De verdiensten van Peter Verstegen voor het vak van vertaler zijn minstens drieledig. In de 

eerste plaats publiceerde hij vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw een reeks van 

belangwekkende vertalingen uit het Engels, maar ook uit het Frans, Duits en Italiaans. Zijn 

bijzondere belangstelling ligt daarbij al heel lang bij poëzie, en bovendien bij poëzie van de 

allerhoogste orde, zoals die van Heinrich Heine (Denk ik aan Duitsland in de nacht, 1988, 

i.s.m. Marko Fondse), William Shakespeare (De sonnetten, 1993), Charles Baudelaire (De 

bloemen van het kwaad, 1995), Rainer Maria Rilke (Nieuwe gedichten, 1997), Dante (De 

goddelijke komedie, 2000, i.s.m. Ike Cialona), Paul Verlaine (Een droom vreemd en 

indringend, 2002), John Milton (Het paradijs verloren, 2003), en zeer recentelijk Emily 

Dickinson (Gedichten I, 2005).  

   Het betreft hier telkens vertalingen met een hoge moeilijkheidsgraad, die met kunde, 

creativiteit en aandacht zijn gemaakt. De wijze waarop het resultaat wordt gepresenteerd mag 

elke vertaler en uitgever van vertaalde poëzie tot voorbeeld strekken. De oorspronkelijke 

teksten zijn veelal naast de vertalingen afgedrukt en Verstegen heeft zijn werk daarnaast 

steevast voorzien van verhelderend en deskundig commentaar. Er wordt vaak gezegd dat 

poëzie vertalen in wezen onmogelijk is, maar als men het dan toch doet, dan liefst zo.   

 

In de tweede plaats heeft Peter Verstegen zich voor zijn vak onderscheiden door zijn werk als 

docent aan het voormalige Instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van Amsterdam. 

Hij heeft vele van de nu actieve vertalers van Engelse en Amerikaanse literatuur opgeleid. 

Verstegen kenmerkte zich doordat hij zijn leerlingen iets wilde bijbrengen wat in de 

wandelgangen een ‘vertaalgeweten’ is gaan heten. Voor wie niet inzag dat vertalen staat of 

valt met toewijding en nauwgezetheid, heeft Verstegen nooit veel geduld gehad. Wie als 

docent anderen op eigen benen de vertaalwereld in wil helpen, kan er slechter aan doen dan 

hen een vertaalgeweten mee te geven. 

   Daarnaast heeft Verstegen zich door de jaren heen op buiten-curriculaire wijze ingespannen 

voor het vertalersvak. Zo was hij een belangrijke drijvende kracht achter de vertalersacties in 

1980 (“Geef ons heden ….”) die uiteindelijk hebben geleid tot het beschikbaar komen van 

meer subsidiegelden – via het Fonds voor de Letteren – voor literair vertalers. 

 

Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat Verstegen in 1980 in samenwerking met Marko 

Fondse De Tweede Ronde oprichtte, het tijdschrift voor vertaalde literatuur waarbij hij 

vijfentwintig jaar lang betrokken is gebleven. In De Tweede Ronde is altijd veel plaats 

geweest voor poëzie, waarbij in het bijzonder opvalt dat er van meet af aan ruimte is gemaakt 

voor light verse, een genre dat in andere literaire tijdschriften indertijd zelden of nooit aan bod 

kwam. 
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