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Het wandeltempe van
Nietzsche
Een hiterv~ew niet M~heU van ~ideuwstadt
en mark WUds~hant ever het vertaflen van
fHesef~sch werk

door MENNO HARTMAN en HANNEKE MARTTIN

Michel van Nieuwstadt, neerlandicus, en Mark Wildschut, filosoof
vertalen de Nagelaten fragmenten van Friedrich Nietzsche. De laatste
twee delen verschijnen in 2006. Ze werden voor het project bijeenge
bracht door de uitgever. Nietzsche wordt vaak gezien als een ‘literair
filosoof~ zijn vertalers waren vaak ‘literair vertalers’. Ten onrechte,
menen Van Nieuwstadt en Wildscbut: ‘Filosofrn zijn voor de taal mis
schien nog wel belangrijker dan literatoren’. Over het vertalen van
filosofie als (literaire) non-fictie.

Hoe zijn jullie tot vertalen
gekomen?
MvN: Mijn eerste vertaling heb
ik — als vijfdejaars student
Nederlands — gemaakt omdat ik
een veel te grote rekening had
opgebouwd bij een boekhandel.
Toen heb ik een biografie van
Kafka vertaald en een lening bij
de bank afgesloten.
Daarna heb ik lange tijd niet
vertaald. Ik heb wel het vak
kunnen afkijken van Pé Hawin
kels, die een goede vriend van
mij was en die al vroeg begon
met vertalen. We vertaalden wel
eens voor ons plezier gedichten
en legden het resultaat aan
elkaar voor. Ik herinner me dat
we samen naar De Slegte in
Arnhem gingen en met stapels
Thomas Mann thuiskwamen.

Dan zei hij: die ga ik vertalen. De toverberg. En
dat heeft hij gedaan.
MW: Ik ben aan de Universiteit van Amsterdam
in de filosofie afgestudeerd op Heidegger. Daar
bij had ik samen met Ellen Geerlings een ver
taling gemaakt van een korte tekst: Het einde
van de filosofie en de opgave van het denken. Dat
vond ik eigenlijk zo leuk, dat we daarna voor
prof. Oudemans zijn gaan werken, die geïnteres
seerd was in een Nederlandse vertaling van Sein
undZeit. Daarvoor heb ik nooit plannen gehad
om te gaan vertalen, het hing echt op Heidegger
en de vertaalproblematiek die met zijn werk
samenhangt. Ellen Geerlings zou een proefschrift
schrijven over Heideggers vertaalbegrip en ik
heb Sein und Zeit vertaald. Kort voordat ik daar
mee klaar was, kwam uitgeverij Atlas met de
vraag Safranski’s biografie van Heidegger te ver
talen. Ze gingen ervan uit dat iemand Heidegger
goed moest kennen om dat te doen — en terecht,
het staat vol met citaten. Beide vertalingen kwa

:~

ST~CI~Tfl~G
FO~~S
VOOR ~
L~TT~R~

Het wandeltempo van
Nietzsche
Een interview met
Michel van Nieuwstadt
en Mark Wildschut over
het vertalen van filoso
fisch werk
door Hanneke Marttin
en Menno Hartman

De Hongaarse literatuur
in het Nederlandse taal-
gebied vanafde Tweede
Wereldoorlog 5
door Henry Kammer

Schrijvers en vertalers
over de grens 7
Informatie van Trans
Artists

Intercultureel beleid:
nieuwe cahiers 8
door Ronald Bos

Subsidies 9
Welke schrijvers en
vertalers ontvingen een
werk-, reis- of verblijfs
beurs?

Diane Régimbald in
Nederland ‘3
door Jeanette den
Toonder

Nieuw in de adviesraad:
Tatjana Daan 14

Nominaties en
bekroningen
door Joris van
Groningen

Berichten
Voor berichten, inzend
data etc: www.fondsvoor
deletteren.nl

Redactie: Sylvia Dornseiffer,
Menno Hartman en Hanneke
Marttin
Vormgeving: Nel Punt
Druk: Calff en Meischke

Het Schrijvershuis
Huddestraat 7
ioi8 HB Amsterdam
Tel. 020 6235708

Fax 020 6388659
e-mail: info @fonds
voordeletteren. nI
internet: www.fonds
voordeletteren. nl

1



Wilelschut en Van Nieuwstadt men ongeveer tegelijkertijd uit en waren nogal
succesvol, dus toen ben ik er mee doorgegaan.

Hoe thematiseert Heidegger het vertalen in zijn

werk?
MW: Dat is een lastige vraag. Om te beginnen is
het vertalen van begrippen, met name vanuit het
Grieks naar het Latijn en wat Heidegger daar
dan zelf weer mee doet in het Duits, een heel

centraal element in zijn denken.
De vertaling van het Grieks naar
het Latijn is voor hem een cul
tuurbepalende factor geweest.
Daaraan zie je al dat vertalen
niet onschuldig is. Het is niet
dezelfde betekenis die in een

als literaire tekst andere taal wordt overgezet, het
wordt in een heel ander kader
geplaatst. Zo ziet Heidegger zijn
eigen vertalende denken ook als
een poging om een heel nieuwe
manier van denken te vormen.

MvN: Er speelt bij Heidegger ook een privilegië
ring van het Duits als filosofische taal. Hij vindt
het Duits de taal bij uitstek om in te filosoferen.

Is zo’n uitspraak een reden om te kiezen voor een
vertaling die dicht hij het Duits blijft?
MW: Beslist. Bijvoorbeeld door romanismen
waar mogelijk te vermijden. Als er een andere

term bestaat, die dichter tegen het Duits aanligt
kies ik die eerder omdat de woordstammen dan
vaak hetzelfde zijn. Daar dwingt het Duits van
Heidegger je ook toe. Gelukkig staat het Neder
lands niet zo heel ver van het Duits af. Maar het
kan wel voorkomen dat ik een mooie vertaling
laat schieten, omdat de minder mooie adequater,
trouwer is aan de zaak.

Is een filosoofde ideale vertaler van een filoso~f?
MW: Als je het niet begrijpt kun je het sowieso
niet vertalen. Een ideale vertaler is natuurlijk
iemand die én filosoof is én neerlandicus én het
Grieks goed beheerst. Dat is altijd het dilemma
van de vertaler: je moet het allemaal goed kun
nen.
MvN: Het is belangrijk dat je als vertaler de filo
sofie ook als filosofie vertaalt en niet als literaire
tekst. Bij Nietzsche ligt dat natuurlijk op het
randje. Nietzsche is vaak meer als literator gezien
dan als filosoof. Het zijn ook literatoren die hem
zijn gaan vertalen. Wij hebben dat willen corrige
ren door hem nadrukkelijk wél als filosoof te
nemen, door trouw te zijn aan de begrippen.
Zo zijn er bij Nietzsche een aantal betekenisvel
den die heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld rondom
het begrip ‘waarderen’ en rondom begrippen die
met ‘machten en krachten’ te maken hebben. Een
term als depotenzieren zouden wij daarom nooit
als ‘devalueren’ vertalen omdat dat een samen
hang met waarderen impliceert terwijl het begrip
een rol speelt in het betekenisveld van machten
en krachten.
MW: Heidegger zegt ergens: Übersetzen und
Interpretieren sind im Wesen dasselbe. In feite
bevat elke vertaling een interpretatie. Ik denk dat
je de mogelijke interpretaties van het vertaalde
begrip al zoveel mogelijk moet meenemen in de
vertaling. Dat je je realiseert: het kan die kant op
worden gelezen.
MvN: Een kras voorbeeld daarvan is de vertaling
van het woord Übermensch, wat ook misbruikt is.
Sommigen zeggen dat je het daarom beter niet
kunt vertalen en moet laten staan. Maar als je
Nietzsche’s werk goed kent, weet je dat Uber
mensch betekent ‘de mens voorbij de mens, die na
de mens zal komen’ en niet zoiets als een Super-
man, het is geen krachtpatser. Dan vertaal je dus
met ‘overmens’ of ‘de mens voorbij de mens’. Als

• vertalers van Nietzsche hebben wij het natuurlijk
makkelijker dan onze voorgangers; wij kunnen
op hun schouders staan.
MW: Bovendien is sinds een aantal jaren Nietz
sche’s gehele oeuvre beschikbaar op cd-rom; dat
is een enorm hulpmiddel. Nu is het mogelijk om
van belangrijke begrippen de verschillende con
texten bij elkaar te zoeken.
MvN: Die begripsmatige vastheid vinden we heel
belangrijk. We hebben daarover veel vertaalaf
spraken gemaakt. Maar er blijven tussen de ene
vertaler en de andere natuurlijk subtiele verschil
len die niet zijn uit te roeien. Gelukkig maar.
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Het is belangrijk
dat je als vertaler

de filosofie ook als filosofie
vertaalt en niet
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Beschouwen jullie filosofische verhandelingen als
iteraire non-fictie?
MvN: Het onderscheid tussen het literaire en
niet-literaire is daarom zo’n heikele kwestie
omdat je bij Nietzsche heel scherp ziet dat die
gebieden of genres in elkaar overgaan. Je komt

bij hem losse filosofische zinnen
tegen die dan later plots tot een
gedichtje zijn gerangschikt. Er
zijn allerlei genres — filosofische
overpeinzingen, gedichten, afo
rismen — die in elkaar overgaan.
Soms gebruikt hij ook een lite
raire vorm om bepaalde filosofi
sche dingen te beweren die hij
buiten de literaire vorm niet zo
makkelijk zou hebben kunnen
beweren. In de filosofie gaan

begrippen van de ene filosoof op de ander over,
iedere filosoof opereert binnen die historische
context. Systematische filosofen als Kant doen
dat heel zorgvuldig, maar Nietzsche is er op uit
om de begrippen van de metafysica juist te
ondermijnen of om te laten zien dat ze slechts in
schijn de status hebben van eeuwiggeldende
begrippen. Hij demonteert die begrippen ook
steeds.
MW: Er zijn natuurlijk heel veel categorieën
literaire non-fictie: brieven, essays, dagboeken,
biografieën, reisverhalen, etc. Ik heb de neiging
om filosofische teksten tot een vorm van literaire
non-fictie te rekenen omdat het een andere
manier van vertalen en een andere omgang vergt
dan een puur literaire tekst.
MvN: Als fictie zoiets is als een gefantaseerde
wereld dan heeft een filosofische tekst — als
reflectie op de wereld — daar natuurlijk niets

mee van doen. Maar voor een deel gaat de
begripsmatigheid bij Nietzsche natuurlijk in het
metaforische over. Het is zelfs Nietzsche’s stel
ling dat de filosofische begrippen gedoemd zijn
metaforich te blijven.
MW: Maar ik ben blij dat jullie Fonds voor de
Letteren heten en niet Fonds voor de Literatuur.
Letteren is een wat breder begrip. Heidegger’s
werk is misschien geen literatuur maar het
behoort zeker wel tot de letteren. Filosofen zijn
voor de taal misschien nog wel belangrijker dan
literatoren. Heidegger bijvoorbeeld vormt echt
taal. Zeker in de moderne tijd waarin de filoso
fie voor een groot deel taalfilosofie is, waarin de
reflectie op de wereld zich kenmerkt door een
reflectie op en een bezig zijn met taal. In het
filosoferen en het reflecteren is als het ware ook
een verbeeldingskracht aan het werk die vorm
krijgt in de taal. Filosofen, zeker moderne filoso
fen hebben allemaal hun eigen taal; ze hervor
men daarbij hun moedertaal en de filosofische
begrippen. Het gaat natuurlijk te ver om te zeg
gen dat ze hun eigen grammatica en vocabulaire
hebben, maar ze zijn ernaar op weg.
MvN: Nietzsche heeft ook het fragment uitge
vonden als vorm, als genre om in te filosoferen;
zoals Socrates als eerste de dialoog als filosofisch
genre muntte. Nietzsche hecht aan de fragmen
tarische vorm van filosoferen — ook om te laten
zien dat hij niet uit is op een sluitend systeem
dat boven de fragmenten uitgaat. Hij begint als
het ware telkens opnieuw, biedt telkens nieuwe
perspectieven. Dat stelt bij de vertaling van de
Nagelaten fragmenten speciale eisen. Het onder
werp en register van de fragmenten wisselt sterk.
Als je de handschriften van Nietzsche ziet — wat
wij mede dankzij een reisbeurs hebben kunnen

~oor het Fo~ids ~esa~bs~d~eerde vertaUd~e~n vau~ M~hell V~n~ ~eu~w
stadt e~Iof ~ark WHdsdrnt:

Hannah Arendt en Martin Heidegger Brieven 1925-1975, vertaling Mark Wildschut, Atlas 2005.

Roland Barthes Roland Bathes door Roland Barthes, vertaling Michel van Nieuwstadt ism Henk Hoeks,
SUN 1991

Walter Benjamin Duitse mensen, vertaling Michel van Nieuwstadt, nog te verschijnen bij de
Historische Uitgeverij.

Hans Blumenberg Schipbreuk met toeschouwer, nog te verschijnen bij de Historische Uitgeverij.
Gernot Böhme Brieven aan mijn dochters, vertaling Mark Wildschut, Lemniscaat 1999.

Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann, Thomas Lemke ea, Sleutelwoorden. Een diagnose van het heden,
vertaling Michel van Nieuwstadt, SUN 2005.

Martin Heidegger Zijn en tijd, vertaling Mark Wildschut, SUN 1998.

Michel Leiris In de tegenwoordige tijd. Journaal 1922-1989, vertaling Michel van Nieuwstadt,
Arbeiderspers 1998 (Privé-domein 216).

Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten deeli, 2, 3, 6en 7, SuN 2002-2005. De laatste delen, 4 en 5,
verschijnen najaar 2006. Vertaling Michel van Nieuwstadt en Mark Wildschut.

Rüdiger Safranski Heidegger en zijn tijd, vertaling Mark Wildschut, Atlas 1995.

Rüdiger Safranski Het kwaad, vertaling Mark Wildschut, Atlas 1998.

Rüdiger Safranski Nietzsche. Een biografie van zijn denken, vertaling Mark Wildschut, Atlas 2000.

Rüdiger Safranski Hoeveel waarheid heeft de mens nodig?, vertaling Mark Wildschut, Atlas 2005.

Rüdiger Safranski Friedrich Schiller ofDe uitvinding van het Duitse idealisme, vertaling Mark
Wildschut, Atlas 2005.

Filosofen zijn
voor de taal misschien
nog wel belangrijker

dan literatoren
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doen — blijkt de context waarin die fragmenten
zijn ontstaan nog veel chaotischer te zijn. Met
name de boekjes die Nietzsche bij wandelingen
meenam, bevatten een gekrioel van teksten. Hij
noteert bijvoorbeeld invallen bij eerdere gedach
ten en tussendoor staan er allerlei aantekeningen
die niet in de Nagelaten fragmenten zijn opgeno
men, zoals boodschappen die hij bij de apotheek
moet gaan doen of waar hij is geweest.
Bij het vertalen van Nietzsche vinden we het ook
heel belangrijk de vaart van zijn denken goed te
vatten, de snelle manier waarop hij de invallen
noteert. De interpunctie is dan vaak zoek. Wij
noemen dat altijd het wandeltempo van Nietz
sche. Als vertaler moet je ervoor waken dat die
vaart niet wordt geremd, overbodige formulerin
gen moet je weglaten.

receptie in Nederland. Ik ben geïnteresseerd in
filosofen die net als Nietzsche een aanval doen
op de begrippen van de metafysica. Dat hoeven
niet per se literaire filosofen te zijn. Ik heb me
bijvoorbeeld ook gespecialiseerd in de kritische
theorie. In filosofen als Adorno en Benjamin.
Waarschijnlijk ga ik binnenkort Adorno’s Nega
tieve dialectiek vertalen. Verder zou ik ook graag
poëzie willen vertalen. Rilke of Hölderlin.
MW: Ik zou graag meer uit het Idealisme verta
len: Regel of Schelling. De laatste jaren zijn er
dankzij allerlei inspanningen veel grote filosofi
sche werken vertaald: Plato, Aristoteles, Kant.
Maar van Regel is er nog bijna niets. Dat zou ik
graag doen. En natuurlijk zou ik graag meer van
Heidegger vertalen, zijn twee Nietzsche-banden
bijvoorbeeld.

Worden jullie door Uitgevers voor bepaalde ver
talingen gevraagd ofdoen jullie zelf vaak sugges
ties? Naar wat voor vertalingen gaatje voorkeur
dan uit?
MW: Dat gaat ongeveer gelijk op. Mijn voor
keur ligt heel duidelijk bij filosofische verhande
lingen. Maar ik ben ook erg blij met de mooie
biografieën van Safranski, ook omdat die ver
talingen toch wat minder tijdrovend zijn.
MvN: De kans dat je ‘eigen’ vertalingen op de
plank blijven liggen is helaas wel iets groter.
Mijn voorkeur gaat uit naar het grensgebied
waar literatuur overgaat in filosofie. Ik ben
gepromoveerd op Ter Braak, die overigens een
belangrijke rol heeft gespeeld in de Nietzsche-

Is het makkelijker om een hoger honorarium te
bedingen voor nonfictie?
MvN: Het gebeurt niet vaak dat we iets extra’s
krijgen. Je kunt zeggen: het is moeilijker en
bewerkelijker dus wil ik meer geld. Maar de uit
gever zal zeggen: het is moeilijker te verkopen,
dus krijg je minder.
MW: Het punt is: het is alles of niks. Van het
uitgevershonorarium alleen kun je als vertaler
onmogelijk leven, dat gaat gewoon niet. Andere
subsidiemogelijkheden dan de werkbeurzen voor
literaire vertalingen zijn er niet. Maar met wat
jullie erbij geven vind ik het een redelijk inko
men.

Literaire vertaa~dagen
Op vrijdag i6 en zaterdag 17 december 2005 worden de zevende Literaire Vertaaldagen in Utrecht
gehouden. De belangstelling overtrof dit jaar alle voorgaande edities. Naar verwachting zullen onge
veer 250 vertalers van literatuur in of uit het Nederlands de Vertaaldagen bezoeken.

Op vrijdag, de symposiumdag, staan twee onderwerpen centraal: ‘het verschil tussen het vertalen van
literaire fictie en literaire non-fictie’ en ‘interessante aspecten van computer- en internetgebruik voor
vertalers’. Sherry Marx, vertaler Nederlands-Engels, en Wilfred Oranje, vertaler van o.a. het verzameld
werk van Freud, romans van Joseph Roth, Reistafrrelen van Heinrich Heine en Friedrich Schillers De
Opstand der Nederlanden, spreken over het vertalen van literaire fictie en literaire non-fictie. Aanslui
tend is er een rondetafeldiscussie over dit onderwerp. Bij wijze van voorzet voor deze gedachtewisse
ling het interview hierboven met Michel van Nieuwstadt en Mark Wildschut over het vertalen van
filosofische werken en over de grenzen tussen fictie en non-fictie en het literaire en niet-literaire
domein.

Naast de reguliere vertaalworkshops zijn er op de zaterdag workshops Nederlands-Hongaars en
Hongaars-Nederlands. Deze staan onder leiding van Judit Gera en Man Alföldy.
Onlangs organiseerde het Steunpunt Literair Vertalen een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor
elf beginnende vertalers Hongaars en Pools. Voor hen wordt in 2006 een korte vervolgcursus georga
niseerd. Hiernaast vindt u een overzicht van de Hongaarse literatuur in Nederland.
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