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Bele gnen
~=~=.=.==~~~~~ Peter Verstegen: 'Vertalen doe ik met grote

Personal Finance .,
~ passie

Mensen

~~ Ik vind het heel vererend dat mij de Fonds voor de Letteren Vertaalprijs 2005 is
.L"":-,;,, Q~s~ toegekend. Vertalen doe ik met grote passie, het is een voorrecht dat ik de laatste

c Columns tw ' t ' , t d ' ht h b k rt I V I ' h t I k t k d t h.' c~ ~-.~ In Ig Jaar gro e IC ers e unnen ve a en, er alne was e eu s , 00 om a IJ

'" FD pe~~~~~ij~ als onvertaalbaar gold. Hij was al een jeugdliefde, ik probeerde zijn gedichten te
~ ~.--BiIïa9!n vertalen toen ik 19 was, Het is pas gelukt op m'n 64ste. Zulke dingen moeten rijpen. Dat
,.,---~--, ' geldt voor al m'n vertalingen, zij het niet in zulke extreme mate, Ik doezeker een jaar

~ Archiëfsinds1985 over de vertaling van pakweg honderd gedichten, Ik vertaal ze eerst in een roes in een
~-"-" ,-" , .., ...,

-Woordenboek halfuur per gedicht en vervolgens bliJf Ik eraan sliJpen tot er zo groot mogeliJke

=~~~~ overeenkomst is. Een van mijn bijzonderste vertalingen is Bleek vuur van Nabokov,
waarvoor ik in 1973 de Nijhoffprijs kreeg. Het verhaal is gebaseerd op een gedicht van

==-=-~ duizend regels. Daarin is de Amerikaanse dichter John Shade bevriend met een
' ;0--¹ °.p.~~!~!:~-~ eigenaardige seigneur die uit het land Zembla komt. Deze gek, want dat is hij eigenlijk,

~ ~---J~!~I!l~9!.1! schrijft een autobiografie in de vorm van een commentaar op dat gedicht. Ik heb dat
-c...,;:.:: ~@-r:!~~~~ toen ook op rijm vertaald, terwijl Nabokov daar fel tegen was. Hij is er niet boos over
"cc;:; '='1!!Q99.e!!. geworden. De zogeheten vertaalwetenschap zegt dat je nooit één-op-één-

Cc;"---" overeenkomst kunt bereiken, maar wat laat je nou weg als je Pale Fire vertaalt met
~--.~~~!! Bleek vuur? Vertalingen zijn allemaal anders omdat je dingen op veel verschillende
'"'c ;:,;.~~ "" manieren kunt zeggen. De vertaalwetenschap denkt dat er geen objectief vaststelbare

Contact b t k ' , I t t "h '. , b d" t t ' t "h .' . d d" Dc' --~",""-~ e e ems IS, maar a s er S aa IJ ging naar e , s aa er me IJ ging 00 .e
~ ~-~C;"" vertaalwetenschap wil geen onderscheid maken naar kwaliteit, maar er worden nu

-.cc.." ;.~~§.~~.~~Q- eenmaal ernstige fouten gemaakt. Zo vertaalde Vestdijk, die niet zoveel Engels kende,
.II Credltmananement h t d "B ' d ' r" E ' I D ' k . d d . I d 'ddc,.-=-- e woor riga Ie, waarmee ml y IC Inson e ulve aan UI e,

'-~-'c-c;J-"."-~-~~-~~.Q met "koddebeier" terwi Jl het gaat om een (brigade )g eneraal Dat is geen andereElB Jaarverslanen' .
~--~-"B.~pro-e~rl~' interpretatie, maar onkunde. Het draait erom dat je doordringt in de betekenis van de

~'Bi:~bc~Sts tekst, dat je begrijpt wat de auteur bedoelde. De vertaal- en literatuurwetenschap helpt
-~---~Bgwebwijier daarbij niet, dat is overwegend gewichtigdoenerij. De laatste vijftien jaar gaan m'n

~ J--; vertalingen vergezeld van een commentaar, waarin ik opheldering verschaf over

:;:[~ f~jt;'rf[! [.:!ï'irlj:~C:; betekenis en achtergrond. In 1982 vertaalde ik honderd gedichten van Dickinson, dat

~ ~~, was alles wat ik toen begreep. Nu zijn er nog steeds veel gedichten van haar die ik niet
~.-Y--~~~ I kan vertalen. Soms moet je erkennen dat een dichter te ingewikkeld is, ook al zit je hem

~" ~ ~" of haar op de huid. Je komt wel heel dicht bij de dichters die je vertaalt, ze staan me na.

Maar ik zou niet met ieder van hen een kop thee willen drinken. Milton was een echte
puritein, bepaald geen prettige persoonlijkheid. En Dickinson was een beetje
wereldvreemd in de omgang. Een vertaler is in zekere zin vergelijkbaar met een
historicus, die benadert een vroegere werkelijkheid zo waarheidsgetrouw mogelijk. Een
vertaler probeert een tekst zo waarheidsgetrouw mogelijk over te brengen. Dat kan
nooit honderd procent, maar het gaat erom ernaar te streven.
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